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Az üdvösség kísérete 
 
„De reménylünk ti felőletek, szerelmeseim, ezeknél jobbakat és az idvességhez 
közelebb valókat, ha így szólunk is.” Zsid. 6, 9. 
 
Nem tudom, hogy szövegem, ha azt összefüggésben olvassuk, mindazt igazolja-e, 
amit mondani fogok róla. Csak mint jeligét vagy feliratot akarom azt használni 
prédikációmhoz, melyet Isten segítségével arról tartani akarok. Tudniillik, leültem 
és elgondolkoztam ezen szavak felett: „Ami az üdvösség kíséretében van.” És amint 
afelett elmélkedtem, észrevételeim allegória (hasonlat) alakot öltöttek, amelyben 
szeretném azt veletek is közölni. Az üdvösség úgy tűnik fel nekem, mint drága, 
fenséges kincs, melyet Isten, elhatározása szerint, végtelen szeretetéből és 
kegyelméből e világra küldött; s emlékszem rá, hogy a mi Megváltónknak mily 
sokba került, hogy ez az üdv és boldogság a világra jöjjön, hogy valamennyi 
szolgáját azzal küldte szét és Önmaga is azért jött, hogy annak kíséretében 
legyenek. Látom továbbá lélekben a tündöklő lények hosszú sorát, kik áthaladnak 
országunkban és középen viszik az üdvösség szent drágakövét. A menet élére 
pillantva, látom az erős előcsapatot, mely már elérte az örökkévalóság partját. Ha 
az üdvösség legközelebbi környezetére tekintek, folyton körülvéve látom azt a 
kegyelem műveivel és mindenféle erényekkel, mint oly csapatokkal, melyek arra 
vannak kiszemelve, hogy a menetnek elől, oldalt és hátul fedezetül szolgáljanak. 
 
Mielőtt azon sereg megtekintését megkezdenénk, egy tévedés kiküszöbölése miatt 
meg kell valamit jegyeznünk. Ha az apostol erényekről beszél, melyek a keresztyént 
ékesítik, úgy említi azt, mint „ami az üdvösség kíséretében van”, nem mint az 
üdvösség okát. Hitünk, reményünk, szeretetünk és jó cselekedeteink nem az 
üdvösség oka; ezek oly dolgok, melyek azt, mint őrszem körülveszik. Üdvünk alapja 
csupán és egyedül Istennek, az Atyának korlátlan akaratán nyugszik; az Isten Fiának 
az úr Jézusnak végtelen becsű vérén, és a Szentlélek Isten kegyelmi működésén. De 
persze vannak más oly dolgok, melyeknek az üdvösséget kísérni kell. Gondoljatok 
csak az ókor egy hatalmas fejedelmére, ki birodalmán átvonul, egy olyanra, mint 
Ázsia királyai voltak, kikről a mesével határos leírásain vannak. Halljuk, amint 
bevonulnak, látjuk, amint a zászlók ezrei vígan lobognak a levegőben és szemléljük 
a sok kincset, melyek elébük hordatnak. Most meg fogjuk figyelni az üdvösséget is, 

mint szent kincset, amely hasonló módon ‒ csapatoktól elől hátul körülvéve – 
utazásában kísérik, vitetik át a világon. 
 
Az előcsapattal fogjuk kezdeni, mely az üdvösséget kíséri, illetve előtte megy. 
Azután majd azokhoz jövünk, akik közvetlen előtte mennek. Ezek után megfigyeljük 
azokat, akik oldalt kísérik, azután zárunk az utócsapattal. 
 
Egy sereg vagy csapat menetelésénél szinte megkívántató az elővéd. Ezek olyanok, 
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kik a nagy seregtől messze előre mennek. Hasonlóan az isteni üdvnél is előre megy 
egy nagy és erős hősök csapata, „mely az üdvösség kíséretében van” és annak útját 
egyengeti. Ezen elővéd hatalmas óriásainak neveit megmondom nektek. Az első az 
elválasztás, második az előretudás, harmadik a megváltás, negyedik a kegyelmi 
szövetség. Mielőtt az üdv e világra jött, megelőzte azt az elválasztás, hogy annak 
szállást készítsen. Az elválasztás áthaladt a világon és megjegyezte azon házakat, 
melybe az üdv betér és azon szíveket, amelyekben a kincs elhelyeztetik. Az 
elválasztás átnézte az összes nemzetiségeket, Ádámtól kezdve a föld minden 
lakójáig és megjegyezte szent pecséttel azokat, kiknek az üdv meghatároztatott. 
Azután jön az előretudás. Az előretudás megjelölte nemcsak a házat, amelybe az 
üdvnek jönni kell, hanem megszabta az utat is, amelyen annak oda kell jutni. Az 
előretudás minden lépést megállapít, amelyet az üdv nagy seregének tenni kell; 
meghatározza az időt, amelyben a bűnös, Krisztust megtalálja, megmentetésének 
módját és azon eszközöket, amelyeknek ezen célra közreműködni kell. Igen, 
megállapítja pontosan az órát és szempillantást, amelyben a Szentlélek, a bűnben 
holtat életre kelti, amelybe az úr Jézus vére által megbocsátásban és békében 
részesül. Az előretudás oly határozottan megjelöli az utat, hogy az üdvösség arról 
soha le nem tér és abban soha kételkedni nem lehet. Isten korlátlan, örök 
tanácsában minden lépést előre meghatározott. Amint, hogy e világon véletlen 

egyáltalán nem létezik ‒ az a hely, ahol a tó partján a káka él, Istentől éppen oly 

erősen meghatároztatott, mint a leghatalmasabb uralkodók trónja ‒ azért nem 
lehetséges, hogy az üdvösségre nézve a véletlennek szerepe lenne, tehát Isten 
kitűzte a helyet, ahol sátorát felüti, a módot, ahogyan azon sátorhoz jut és az időt, 
amikor oda kell jutnia. 
 
Azután jött a megváltás. Az út járatlan volt, jóllehet a választás a házat megjelölte, 
az előretudás megmutatta az utat, az út mégis úgy el volt zárva, hogy az üdvösség 
azon nem haladhatott, míg az rendbe nem hozatott. Ekkor lépett elő a megváltás. 
Ennek csak egy fegyvere volt, ez Krisztusnak mindent legyőző keresztje. Előtte álltak 
bűneink hegyei. A megváltás lesújtott, s azok szétomolva völggyé, alakultak, melyen 
az Úr megváltottai áthaladhatnak. Előtte tátongott a megsértett Isten haragjának 
örvénye. A megváltás áthidalta azt a kereszt által, és azáltal egy oly örök utat 
létesített, amelyen az Úr serege átmehet. A megváltó minden hegyen át alagutat 
ásott, minden tengert kiszárasztott, minden erdőt kiirtott, a magas halmokat 
egyenessé tette és a völgyeket betöltötte, úgy annyira, hogy az üdvnek útja most 
egyszerű és könnyű. Isten tud igaz lenni és az istenteleneket megigazítani. 
 
Ezen szent előcsapat hordja, mint lobogóját, az örök kegyelmi szövetséget. 
Elválasztás, előretudás és váltság. Ezen isteni ténykedések, melyek elhaladtak és 
már látkörünkön túl vannak, mind az örök szövetség, a kegyelmi szövetség zászlóját 
követik. Mi hisszük és tudjuk, hogy mielőtt a hajnalcsillag a sötétség árnyát 
megvilágította volna, Isten az Ő fiával egy szövetséget határozott meg, hogy Ő 
meghaljon és váltságdíjat fizessen és úgy az Atya a maga részéről fiát adta, hogy 
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vére által megvásároljon és vére által kétség nélkül üdvözíthessen. Ha tehát az 
elválasztás útjára indul, a kegyelmi szövetséget, mint zászlót tartja kezében. S ha az 
előretudás bevonul és az üdvnek útját jelzi, a kegyelmi szövetséget hirdeti. A 
váltság is Krisztus drága vérére hivatkozva veszi igénybe az üdvösséget azoknál, akik 
ezen vér által megvétettek, mert a kegyelmi szövetség megállapította, hogy abban 
részesülniük kell. 
 
Ezen előcsapat, kedves hallgatóim, annyira távol van előttünk, hogy nem láthatjuk. 
Ezek igaz, de nagyon titokteljes tanok, ezek látkörünkön túl esnek. Annyira előre 
vannak, hogy csak a hit szemei érhetik el őket. A hitnek ezen szent és isteni 
messzelátója kell, hogy birtokunkban legyen. Anélkül sohasem jutunk 
meggyőződéshez oly dolgok felől, melyeket nem láthatni. Hanem abban legyünk 
bizonyosok, hogyha a Krisztusban való üdv a mienk, akkor az elválasztás is a mienk. 
Aki hisz, az elválasztott. Aki mint elveszett bűnös, Krisztusnál keres oltalmat, az 
biztosan Isten elválasztott gyermeke. Ha a Megváltóban hiszel és hozzá jössz, úgy 
biztos vagy abban, hogy arra öröktől fogva kiszemeltettél, hogy benne higgy és a te 
hited a legnagyobb bizonyság arról, hogy te Istentől választva vagy és szemei előtt 

drága vagy. ‒ Hiszel? 
 

Úgy az elválasztás a tied. ‒ Hiszed? Úgy az előretudás a tied, oly bizonyosan, 
minthogy élsz. Bizalmadat csupán Jézusba helyezed? Akkor ne félj, mert az 
elválasztás részedre is megállapíttatott. Tehát nem szükség megrémülni és 
megindulni ama hatalmas előcsapattól, mely már elérte a mennyet és készíti azon 
helyeket, hol az elválasztottak Istenük Szívén örökké nyugodni fognak. 
  
Figyeljetek, most jön az a sereg, amely közvetlen az üdvösség előtt halad. 
Mindenekelőtt, ott megy Egy, kinek nevét a legmélyebb tisztelettel és hódolattal 
kell megemlítenünk. Ez a Szentlélek Isten. Mielőtt valami történhetnék 
megmentetésünkre, közre kell működni a Szentháromság harmadik személyének is. 
Nélküle a hit, megtérés, alázat, szeretetet teljesen lehetetlen. Maga az Úr Jézus 
vére sem üdvözíthet, ha Szentlélek Isten nem eszközli azt, a szív meglágyítása által. 
Mielőtt tehát megfigyelnénk azt a nagy sereget, mely közvetlen az üdvösség előtt 

megy, figyeljük meg ‒ nehogy elfelejtsük ‒ azt, aki azoknak vezére: a nagy Királyt, a 
halhatatlan, láthatatlan isteni Személyt. A Szentlélek az, ki a lelket életre kelti, vagy 
a halálban fog maradni. Ő az, ki azt meglágyíthatja és érzékennyé teszi, különben 
sohasem fog érezni. Ő az, ki az igét, a prédikátor szavait erőssé teszi, hogy a 
füleknél tovább is hasson. Ő az, ki megtöri a szívet. Ő az, ki ismét meggyógyítja azt. 
Az, ki az üdvöt kezdettől végig létrehozza bennünk, éppen úgy, mint az Úr Jézus azt 
értünk létrehozta. Óh, lélek, abból fogod észrevenni, hogy vajon a te házad 
részesült-e az üdvösségben, ha a Szentlelket nyerted. Jöjj csak és felelj meg nekem 
ezen kérdésekre: Érezted-e már az Ő leheletét, vagy nem? Megindította-e a te 
lelkedet, vagy nem? Mondhatod, hogy ezen természetfeletti befolyás alatt állsz? 
Mert ha nem, úgy gondold meg valaki újonnan nem születik, nem láthatja az 
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Istennek országát. „Ami született testtől, test az; ami született lélektől, lélek az.” Ha 
még fárasztod is magadat, az mind hiábavaló lesz, míg a Szentlélek benned 
működni nem kezd, míg neked erőt nem ad, úgy az akarathoz, mint a 
véghezvitelhez, az Ő jó tetszése szerint. A test legjobb műve sem emelkedhetik 
soha felül a testen, éppen oly kevéssé, minthogy a víz sem emelkedhetik soha 
magától magasabbra, mint annak forrása. Ha erkölcsös ember vagy is, ha szigorúan 
vett igazságos embernek ismernek is, ha magaviseleted sok tekintetben dicséretre 
méltó is, mindannak dacára az üdvözülés részedre épp oly lehetetlen, mint a 
pokolban lévő elkárhozottaknak, ha a Szentlélek nem adatott neked. Újonnan és 
újra kell születnünk ezen isteni befolyás által, különben minden hiába. Gondold 
meg tehát, hogy a Szentlélek mindig csak ott található az üdvösség kíséretében. 
 
Hanem most menjünk tovább. A Szentlélek után nyomban jön a mennydörgés 
légiója. Amidőn a Szentlélek a szívbe jön, magával hozza azt is, amit én 
mennydörgés légiójának nevezek, s közületek azok, akik az üdvben részesültek, egy-
kettőre megértik, hogy mit értek én ez alatt. Ezen légió katonái, vaspáncéllal 
vannak öltözve, fekete tollbokréta lobog sisakjukon, nyelvük nyersen és durván 
hangzik, mint azoké, akik idegen földről jöttek, ábrázatjuk rettentően néz ki, mert 
oroszlánhoz hasonlók, amiért az aggódó szívben nagy félelmet keltenek. Ezen 
mennydörgés légiójában némely katona fel van fegyverezve. Ezen fegyverek a 
bűnös megöldöklésére adattak nekik. Mert mielőtt a bűnös életre jön, először 
lelkileg meg kell ölettetnie, a fegyvernek előbb át kell járni és saját lényét teljesen 
elpusztítani, csak azután tud Krisztushoz jönni. Ezen menet másik osztálya 
fejszékkel van ellátva, mellyel gőgünk sűrű bozótját irtogatják és önigazságunk 
drága cédrusait döntik le. Olyanok is vannak köztük, kik a kutakat kövekkel töltik 
meg és a test önmegelégedésének összes ciszternáit elrontják, amivel 
kétségbeeséshez akarnak hozni, miután minden reménységünk füstbe szállt. 
Azután jönnek azok, kik rézkürtökkel kürtölnek és kosszarvból csinált kürtöket 

fújnak, ‒ mint azok, akik előtt egykor leomoltak Jerikó kőfalai ‒ és azokkal oly 
félelmes hangokat idéznek elő, hogy a bűnös azt gondolja, hogy még a pokoli sírás 
sem lehet annál rettenetesebb. Azután jönnek azok, akik a lelket lándzsával szúrják 
át, mögöttük van a tíz nagy ágyú (tudniillik: a tíz parancsolat) s a törvény tüzérei, kik 
szüntelen lövöldöznek a megsebzett lélekre, mígnem végre azt sem tudja, hogy mi 
ő és mit tesz. Barátom, voltak-e már a mennydörgés légiói házadban? Szállásoltak 
már valaha szívedben? Légy róla határozottan meggyőződve, hogy ez is egy azon 
dolgok közül, „ami az üdvösség kíséretében van.” Amit mondtam azoknak, kik 
megtértek, nem talány, de titok lehet azoknak, kik még az Utat nem ismerik. Ebből 
megérthetitek, hogy a Szentlélek Isten első munkája a szívben egy rettenetes 
munka. Mielőtt a lélek igazán megtér, nagy lelki aggodalmon megy keresztül; 
minden önigazságunknak földre kell kerülni, és mint a sár az utcán megtapodtatni. 
Testies reményeink kivétel nélkül összezúzatnak és csalárd menhelyünket Isten 
haragjának jégesője sodorja el. Isten törvénye a bűnösnek, miután bűneiről 
meggyőződött, igen rémítő alakban tűnik fel. „Mit cselekedtem?” így kiált fel, 
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„Magam vittem magamat tönkre!” Nézd meg, ha a Szentlélek Isten valakit 
bűnösségéről meggyőz, eszén kívülinek látszik, világi barátai azt hiszik róla. Sír éjjel 
és nappal, könnyei étele és itala, alig bír aludni rémes álmaitól, s ha felébred, azt 
hiszi, hogy már a pokolban van. „Ah, a jövendő harag, a jövendő harag, a jövendő 
harag!” – ez a gondolat terheli állandóan lelkét. Mint Bunyan Zarándokjának, nehéz 
batyu nyomja hátát és nem tudja, hogyan lesz szabad. Kétségbeesetten tördeli 
kezeit és kiált: „Mit kell cselekedjem? Elveszett vagyok. Isten ellen föllázadtam és 
most Isten haragszik rám.” Igen, biztosíthatlak titeket, hogy a mennydörgés légiója 
valami rettenetes. Istennek hála, ha elhagyta valahára a szívet, mert akkor ismét 
öröm tér oda be; miután az ember lelkiismeretében munkáját elvégezte. Úgy 
vágyom látni, midőn ismét vígan és örömmel eszik és iszik. Az emberi lélek szegény 
városa fekete színt ölt, míg ez a durva sereg a városban táboroz. Gyászos 
aggodalom és szomorú sejtelmek a bűnös egyetlen társasága az ilyen esetben. 
Megkísérli saját tetteiben némi vigaszt és reményt találni, de rögtön lesújt a 
törvény kalapácsa és minden tettét darabokra zúzza. Nos, gondalja: most 
megpihenek egy kissé a közöny és restség halmazán. De újból azonnal előlép a 
törvény, erősen megkötözi, fogja tízágú korbácsát és ráveti magát minden erejével, 
míg végre szíve újból vérzeni kezd. Azután jön a lelkiismeret marólúgjával és 
kimossa az eleven sebeket, mint egész agyongyötröttnek látszik, mert még ágya is 
tele van szegekkel és tövisekkel. Ez a mennydörgés légiója a Krisztusban való üdvöt 
folyton megelőzi. Több vagy kevesebb félelmet mindenkinek kell éreznie mielőtt 
megtér. Némelynek kevesebb jut belőle, másnak több, de a törvény munkájának 
eme rettenetességét valamennyi mértékben tapasztalni kell a léleknek, különben 
nem lesz üdvössége a háznak. 
 
A mennydörgés légiója, Istennek hála, már elhaladt! Még hangzik trombitáinak 
hangja a távolból, visszhangja alig hallhatóan jut hozzánk, s még attól is megrémül 
lelkünk. Kedves testvérek! Mi még jól emlékezhetünk ama rettenetes napokra, 
amidőn házunkban és szívünkben időzött. De már mindez elmúlt. Hanem mit látunk 
most utána jönni? Nyomban utána jön a megtört szív. Tekintsd meg azt, utáld meg 

‒ Isten még sohasem utálta meg, tehát te se vesd meg! „A keserves és megtörődött 

szívet ‒ óh Isten ‒ nem utálod meg.” Látom, hogy ezen szegény, megtört szív, 
mennyire össze van törve, középen ketté van hasadva, könnyben fürösztve 
fájdalomtól van elárasztva. Lásd alázatát! Öndicsősége teljesen oda van. Nézd 
bánatát! A bűnt előbb szerette, most gyűlöli. Nem beszél többé önjavítgatásról. 
Halld amint a megtört szív töredezett hangon susogja: „Isten légy irgalmas nékem 
bűnösnek!” Ne félj ide közeledni és ezen megtört szívet megtekinteni. Mily édes 
illat tölti meg! Egy Istennek tetsző áldozat szent illatát árasztja szét. Halld, amint 
újból mondja; „Uram tarts meg, mert elveszek!” Lásd ezen megtört szívet, ha a 
világban, vagy az üzletben van. Megszakítja foglalkozását, miközben sóhajtva 
felkiált: „Ah, még, óh, hogyha örvendenék!” És ha egyedül lehet, kiönti szívét Isten 
előtt, és így kiált:  
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„Minden percben, minden napon  
Bűnöm, szemem előtt vagyon,  
Érzem szívem mily csalárd.” 
 
„Óh, mosd meg lelkemet Jézus vérében, bocsásd meg minden vétkemet és neked 
fogok szolgálni mindörökké!” 
 
Kedves hallgatók! Ez a megtört szív ellátogatott-e már valaha a szívetekbe? 
Vegyétek tudomásul ez isteni szent igazság, mely minden kétségen kívül áll: ha ezen 
megtört szív nem dobog kebleitekben, nem vagytok részesek Krisztusban. Az 
önismeret mozsarába kell először kerülni a szívnek, hol a törvény törővasa azt 
darabokra zúzza, különben a vigasztaló kegyelmet minden teljességében sohasem 
fogja megnyerni. Van-e ma megtört szívetek? Talán éppen most ezen órában 
gyászoltok magatok felett? Óh, akkor legyetek jó reménységben az üdv már nem 
messze van! Ahol megtört szív van, ott a kegyelem is nagyon közel van. A megtört 
szív, a szentség előlépcsője. Az, aki megölt, ismét életre kelt, az, aki megsebezett, 
be is kötözött téged, az, aki összezúzott, ismét meggyógyít. Isten szeretettel tekint 
le reád és könyörül rajtad. 
 
Kik azok, akik ezután jönnek? Egy másik sereg, egy másik légió; de ezek nagyon 
különböznek az előbbiektől. Ez a fehérruhások légiója, amely most következik. Ezek 
nem acélba vannak öltözve, nem öltenek páncélt, hanem nevető ábrázatjuk és 
örömteljes tekintetük van. Fegyver nincs kezükben, nem hallatnak mennydörgést. 
Nem a részvét nyájas szavaival beszélnek és kezük áldással van tele. Megmondjam 
nektek, hogy ennek a fehér ruhás légiónak mi a célja? Egyik csoportnak feladata az, 
hogy a szegény sebzett szíveket felkarolja, és mielőbb vérben megmossa. Meghintik 
azt az engesztelés szent vérével. Bámulatos, amint a szegény megtört szív, mely oly 
gyenge és beteg, a mi Urunk Jézus Krisztus drága vérének első cseppjétől újra éled. 
Miután a vérben megmosatott, akkor előlép egy más a légió közül, fogja azt és 
megmossa azt vízzel, mert amint vér, úgy víz is fakadt az Üdvözítő szívéből. 
 
„Vér és víz fakad szívéből 
 Amely megment ínségemtől 
 Bűn okozta fájdalom 
Eltűnik, óh Jézusom.” 
 
Oh, minő tisztulás ez! Az a szív, mely egykor oly fekete volt, mint a szén, oly fehér 
lesz, mint a Libanon hegyének havasa. Óh, mily tiszta lesz, ha azon vérben és 
vízben, mely a Megváltó sebeiből folyt, megmosattatik! Az, amely oly fekete volt, 
mint Kédárnak sátorai, az oly kedves lesz, mint Salamon szőnyegei. Azután jönnek 
azok, akik olajat és bort töltenek a megtört szív sebeibe, úgy, hogy ahol előbb fájt, 
most azok a sebek énekelni kezdenek. Az ígéretek olajából és borából minden 
sebbe lesz öntve. Gyöngéd ujjakkal lesz a sebre helyezve Isten Igéjének gyógyító 
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balzsama mindaddig, míg végre nem látszik megtöröttnek és az összezúzott csontok 
vigadozni fognak. Akkor énekel az egész szív az örömtől, mert Isten újból 
megajándékozta erővel és sebeit bekötözte, az ígérethez mérten: „Meggyógyítja a 
töredelmes szíveket és bekötözi azoknak fájdalmukat.” De ezzel még nem történt 
meg minden, mert most jönnek azok, kik a király ruhatárát hordozzák és ezen 
gazdag raktárban található öltözetekből felöltöztetik tetőtől-talpig a lelket. Mindazt 
rájuk adják, ami csak pompás és fenséges ékességül szolgálhat, mígnem úgy 
fénylenek és ragyognak mint az Isten trónja előtt levő lelkek. Mindezek után jönnek 
a király ékszerészei és befejezik a művet, felékesítik a lelket arany ékszerekkel és 
drága, nemes kövekkel. Amint az Atya mondja: „Hozzátok elő amaz én főöltöző 
ruhámat és öltöztessétek fel őt és adjatok gyűrűt az ő kezébe és sarut az ő lábaira”, 
így megmossák, megszentelik, megtisztítják és felékesítik a fehér ruhások is a 
szegény megtört szívet. Járt már valaha ez a sereg a ti házatokban? Bűnös, 
tapasztaltad már valamikor Krisztus vérének gyógyító erejét szívedben? Láttad 
engesztelő vérét, amint érted odaadta és meggyőződtél arról, hogy azáltal részedre 
békességet szerzett Istennel? Kezeidet a Megváltó fejére tudod-e tenni ezen 
órában és bűneidet megvallva elhinni, hogy Ő érted büntettetett meg? Meg tudod 
tenni? Ha igen, akkor tiéd a menny! Megmosatott a te szíved is vízzel? Mondd, 
gyűlölöd a bűnt? Nemcsak bűnöd bocsáttatott meg, hanem a bűn hatalma is 
megtöretett, úgy annyira, hogy többé nem szereted a romlás útját és nem jársz 
többé a bűn ösvényén? Akkor az üdvösség örököse vagy! És mondd, szegény bűnös, 
felöltöztél Krisztus igazságának öltönyébe? Bírod a boldog reménységet és 
kedvessé lettél ama Szerelmesben? Úgy tűnik fel nekem, hogy könnyes szemmel 
látlak és hallom, hogy azt mondod: gyakran óhajtom szívem mélyéből énekelni: 
 
„Jézusnak vére s érdeme, 
Ez lelkem ékes öltönye 
 Istennél ezzel állok meg, 
Ha egykor mennybe felmegyek.” 
 
Még mindig nem értük el az üdvösség teljes bizonyosságát. A fehérruhás légió is 
elhaladt; még játszadoznak lobogóik a szélben és az ígéretek trombitájának hangja 
még betölti kellemes dallamával a levegőt. Ugyan mi jön közvetlen utánuk? 
Nyomba utánuk jönnek azok, melyek az üdvösséggel közvetlen határos vonalon 
haladnak. Ezek négyen vannak úgy, mint megtérés, alázat, ima és gyöngéd 
lelkiismeret. Az üdvösség teljes bizonyossága előtt közvetlen van az alázat. 
Tekintete a földre szegeződött. Nem szomorú, de nem is emeli fejét büszkén 
felfelé. Alig meri a fejét azon hely felé emelni, ahol Isten dicsősége lakozik. Gyakran 
visszapillant, annak tudatában, hogy mi volt azelőtt és előbbi életének 
istentelenségére és vétkeire való emlékezése következtében. Sohasem dicsekszik 
azzal, amit Istenért tett. Azon sziklára gondol, melyről leszakíttatott és azon iszapra, 
melyből kivonatott. Tudja, hogy Jézus verében megmosatott, de arra gondol, hogy 
milyen fekete volt, mielőtt megmosatott. Ennélfogva sír a múlt felett, bárha a jelen 
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felett örvend is. Érzi gyengeségeit is, nem mer egyedül állani, hanem szeretetének 
karjára támaszkodik, mert tudja, hogy a földre esnék, ha az nem tartaná egyenesen. 
Mellette megy nővére, a neve: megtérés, mely a talajt könnyel nedvesíti, miáltal a 
király útja megtisztíttatik a portól. Jelenlétét sírás jelzi, ha megkérdeztetik miért sír, 

azt szokta felelni, hogy nem a pokoltól való félelem miatt sír, ‒ ez a félelem elmúlt. 

A fehérruhás légió ‒ azt mondja ‒ minden félelmét elvette, hanem afelett sír, hogy 
Urát, aki úgy szerette őt, megfeszítette, azért dobog keble és suttogja: 
 
„Én, én és a bűneim,  
Számlálhatatlan vétkeim,  
Mely nagy teherré vált; 
A nagy nyomort okozták,  
Melyet hűen hordoztál  
És végül keserű halált.” 
 
Minél többet beszél lelke megmentetéséről, annál inkább elérzékenyül azon 
gondolatra, hogy a Megváltó ellen föllázadt. Hiszi határozottan, hogy bűnei 
eltöröltettek, tudja, hogy az úr megbocsátott neki, de ő önmagának soha sem tud 
megbocsátani. Továbbá a megtéréssel kapcsolatos az ima. Egy pap, kezében jó 
illatú tömjénnel telt edényt tart, melyet az út királya készített, hogy jó illat is 
legyen, amerre megy. Az ima éjfélkor is emelkedik fel Istenhez, éber szemei a 
hajnal hasadását köszöntik, hogy szívét a Jehovához emelje. Ha pedig a nap 
leáldozik, az ima, mielőtt a nap tűzkorongja a láthatár alá eltűnnék, buzgó 
könyörgést mond az egek Urának. Azután jön ezen seregbe a negyedik, mely az 
üdvösség legközelebbi környezetéhez tartozik, t. i. a gyöngéd lelkiismeret. Ezen 
érzékeny lelkiismeret fél lábával egy lépést is tenni, nehogy azáltal rossz útra 
menjen. Szegény, gyöngéd lelkiismeret! Némelyek megutálják, de a király nagyon 
szereti. Óhajtom Istentől, kedves testvéreim, hogy úgy ti, mint én, többet tudnánk 
erről. Ismerek olyan időt, mikor lelkiismeretem oly érzékeny volt, hogy szeretném, 
ha most is olyan volna. Ezelőtt minden egyes cselekményt megvizsgáltunk mielőtt 
megtettük volna, hogy vajon meg van-e az engedve. Miután tudtuk, hogy az meg 
van engedve, bensőnkben még szemlét tartottunk felette, hogy jámbor emberhez 
illik-e olyasmi, s még azután is vonakodtunk megtenni, ha nem remélhettük, hogy 
Istenünknek, a mi Urunknak dicsőségére válik az. Minden tant nagy figyelemmel 
fogadtunk, nehogy hazugságnak higgyünk. Istennek minden rendelését 
megvizsgáltuk, nehogy bálványimádást űzzünk belőle. Boldogok voltak azon napok, 
mikor gyöngéd lelkiismeretünk volt. És most, kedves hallgatóim, ismeritek ezeket? 
Eljutott hozzátok az alázat? Megtört büszkeségetek és megtanultátok, hogy Isten 
előtt a porba hulljatok? A megtérés megáztatta könnyel szívetek talaját? 
Jutottatok-e annyira, hogy a magányban bűneitek felett sírjatok és 
gonoszságaitokon gyászoljatok? Betért az ima a ti szívetekbe? Gondoljátok meg, a 
lélek ima nélkül, Isten nélkül való lélek. Megtanultatok imádkozni, nem a papagáj 
gagyogása módjára, hanem a szív örökké új és élő kifejezéseivel? Megtanultatok 
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imádkozni? S végül: van-e érzékeny lelkiismereted? Mert ha gyöngéd lelkiismeretet 
nem kaptatok, akkor a Krisztusban való üdvöt még nem tapasztaltátok, mivel ez 
annak közvetlen, megelőzője. 
  
Most jön az üdvösség minden teljességével. A csapatok, „melyek az üdvösség 
kíséretében” vannak, tekintélyes menetet képeznek az előtt az elválasztástól, egész 

le ezen drága, a bűnös szívében fakadó, kegyelmi rügyhöz. Mily pompás menet ‒ 
bizonyosan az angyalok efelett csodálkozva, gyakran fel s alá repülnek és el vannak 
ragadtatva ezen dicsőséges felvonulásnál, mely a bűnös szívének az üdv közellétét 
hirdeti. Most jön maga a drága kincs pompás ékszerdobozban, drágakövekkel és 
gyöngyökkel kirakva. Ez az isteni művészet mesterműve. Kalapács nem 
használtatott annak készítésénél, az örök hatalom üllőjén lett az kidolgozva és az 
örök bölcsesség formájába öntve, de emberi kéz nem nyúlt ahhoz. Oly 
kimondhatatlan drága ékszerek díszítik, hogyha a mennyet és a földet is eladnák, 
mégsem lehetne annak az árán egy másik üdvösséget vásárolni. Kik azok, akik azt 
közvetlen körülveszik? Három szeretetreméltó nővér, kik mindig őrzik ezen kincset. 
Ismeritek őket, nevük gyakran előfordul a Szentírásban. Ezek a hit, remény és a 
szeretet, ezen három isteni nővér, magában hordja az üdvöt és magukkal viszik 
ahová mennek. A hit, mely Krisztust megragadja és magát örökre reá bízza, mely 
mindenben a véres áldozatra tekint és más menedéket nem ismer. Remény, mely 
ragyogó szemekkel tekint fel Krisztusra a dicsőségbe és várja eljövetelét, mely 
lepillant és ha a szörnyű halált útján jönni látja, diadalmasan várakozik reá. És te, 
édes szeretet, a nővérek, legkedvesebbje, mert szemeid csillagok és beszéded 
kellemes zene. Ő is feltekint Krisztusra, ki egészen elragadja. Szereti minden 
hivatalában, meghajlik jelenléte előtt, tisztelettel viseltetik beszéde iránt, kész 
testét megfeszíteni és meghalni azért, ki magát a keresztre engedte szegeztetni és 
meghalt érette. Égi szeretet, Isten nem ok nélkül választott téged a szent mű 

megőrzőjének. Hit, remény, szeretet ‒ bűnös, mondd! ‒ bírod te ezeket? Hiszed, 
hogy Jézus Istennek Fia? Reméled, hogy az Ő érdeméért Teremtőd arcát örömmel 
nézheted egykor? Szereted Őt? Mondd, tudod velem mondani: 
 
„Hangosan ismétlődik lelkemben 
Jézus, neved melódiája; 
Úgy érzem, hogy kedves énekemben  
Föld, menny örvend s neved imádja. 
 Nincs oly kedves, mint Te, semmi nekem, 
 Elbájolsz s hitet adsz szívembe; 
 Gyémántok csak játékok előttem, 
Az arany is por Veled szembe.” 
 
Ez a te szíved véleménye is? Ha úgy van, tied az üdvösség! Ha azt bírod, rendkívül 
gazdag vagy most és az örökkévalóságban, mert tied a szövetség Istene. Most 
pillants vissza és gondolj arra, hogy tied az elválasztás, tied az előretudás és a 
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szabad kegyelmi szándék. A törvény ijesztése megszűnt, szíved megtört és gyászol. 
Jézus vérében már vigaszt találtál, már kezd benned nyilvánulni a kegyelem 
működése. A halhatatlanság birtokosa vagy és dicsőséges jövő áll előtted, mert 
azon dolgok, „az üdvösség kíséretében” vannak. 
 
Még egy kis türelemmel legyetek. Nézzük meg még a hátvédet. Lehetetlen, hogyha 
a kegyelem olyan előcsapatot menesztett előre, hogy ne gondoskodott volna 
utóvédről is. Most nézzük meg azokat is, amelyek az üdvöt követik. Amint négy 

fénylő, szép kerubim alak ment előtte ‒ talán még emlékeztek nevükre: alázat, 

megtérés, ima és gyöngéd lelkiismeret ‒ éppen úgy utána is négy halad, kik kísérik, 
és pompás bevonulást tartanak a bűnös szívébe. Ezek közül az első a háládatosság, 
mely mindig azt énekli: „Áldjad én lelkem az Urat és minden belső részeim az Ő 
szent nevét!” A háládatosság kézen fogva vezeti fiát, s e fiú neve: engedelmesség. 
Óh, kedves Megváltóm, így szól a szív, oly sokat tettél értem, azért 
engedelmeskedem neked. 
  
„Örömest engedek a te szavadnak. 
Nem teher, de élv az nekem. 
Szív, kéz és láb, ahhoz alkalmazkodnak  
S kerülik, mit tiltasz, Istenem.” 
 
Ezen szép erény társaságában található egy másik is, a neve odaadás. Ez tiszta és a 
földieken felülemelkedett szellem, egészen isteni és tetőtől talpig csupa arany. 
Halld, mit beszél: 
 
„Nem ismerek életet  
Tőled, Uram külön,  
Meghalnom sem lehetne 
Csak Benned, éltetőm. 
 
Ha semmim sem maradna  

‒ Jézus szerelméért ‒  
Szívem mindent odaadna,  
Mert meghalt lelkemért.” 
 
Ezen fénylő alak társaságában találunk egy másikat, melynek mozdulatai dicsőséget 
és mély komolyságot fejeznek ki, ez az ismeret. Azok, kik megmentettek, megértik a 
titkokat, megismerik Jézus szeretetét, ismerik azt, akit ismerni örök élet. 
 
Nos, bírtok-e ezekkel? Ezek nem hírnökei az üdvösségnek, hanem inkább utána 

jönnek. „Óh, igen, ‒ mondhatja aki hiszen ‒ én bírom azt a négy dolgot: a 
háládatosságot, engedelmességet, odaadást és az ismeretet. Még jön három fénylő 
alak, melyeket nem szabad elfelejtenünk, mivel azok a többiek virágát képezik. 
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Azok egyike a buzgóság, ragyogó szemekkel, lángoló szívvel, tüzes nyelvvel. 
Fáradhatatlan kezekkel és soha nem lankadó térdekkel. Buzgóság, mely 
villámgyorsan repüli át a világot és mégsem vehetitek észre, hogy szárnyai 
lankadtabbak lennének, mint vágyai. A buzgóság mindig kész engedelmeskedni, 
magát állandóan Krisztusnak odaadni, a jóért örömmel lelkesül. Ezen buzgóság 
állandóan egy másiknak közelében lakik, amelynek Istennel való közösség a neve. 
Ez kétségkívül a legnemesebb az egész között. Társasága van Istennel elrejtve és 
érezi a magányban az Ő közellétét. Törekszik Jézus mintaképéhez hasonló lenni, 
lábnyomába lép és fejét állandóan keblére hajtja. És ha ezen közösség egyik kezét a 
buzgóságnak adja, a másikat szinte szükségszerűen az örömnek nyújtja, mely a 
Szentlélek által való öröm. Öröm, melynek szemei fényesebben ragyognak, mint 
ezelőtt a világ élvezetének halandó szépségében tündöklött, könnyű lábakkal halad 
tova a szenvedés hegyén a Jehova szeretetének és hűségének legdurvább útjait is 
énekelve járja meg. Az öröm a homályban énekel, mint a fülemile, dicséri Istent a 
viharban és magasztalja nevét minden zivatarban. Tényleg, ez a legjobb Kérub az 
üdvösség kíséretében. Ne felejtsétek el, e hármat: ezek a Szentlélek utóhatásai, 

nagy ajándékok ‒ buzgóság, közösség és öröm. 
 
Már most közel vagyunk a zárlathoz. Az utóvéd végső soraiban ott találjuk a 
megőrzést, biztos, határozott és végső megőrzést az üdvösségre. Azután következik 
a teljes szentség, miáltal a lélek minden bűntől megtisztul, oly fehér és tiszta lesz, 
mint Isten maga. Ezzel az üdv hadának utolsó csapata is elhaladt előttünk. Amint az 
előcsapatról bebizonyult, hogy annyira előre vannak, hogy nem láthatjuk, úgy van 
még egy sereg, mely annyira hátra van, hogy még most semmiképpen sem vehetjük 
észre. De kíséreljük meg felkeresni hitszemeinkkel megtekintés végett. Láttuk a 
sereget, követtük, a Szentlélektől vezettetve, a mennydörgés légióitól egész a 
befejezésig, a tökéletes szentségig. Hallgatódzatok! Mi az? Ezüst trombitahangokat 
hallok! Még jön egy fenséges csoport hátul. Messze, messze hátra. Követi még egy 
csapat a győzelmes hősök nyomait, kik már elvették bűneinket. Nem látjátok, 
mindjárt az első sorban van egy, melyet az emberek csontvázzal ábrázolnak. Tekints 
rá! Nem a félelmek királya ez? Ismerlek téged, halál, ismerlek! Nem vagy kísértet, 
kezedben nincs nyíl, alakod nem száraz és elijesztő. Ismerlek téged, fénylő kérub! 
Nem nyíl van kezedben, hanem arany kulcs, mellyel felnyitod a paradicsom kapuját. 
Tekinteted kedves, szárnyaid olyanok, mint a galambnak szárnyai, ezüsttel fedve és 
arannyal ékítve. Tekintsetek ezen angyalra, a halálra és arra, ami utána következik, 
ez a feltámadás. Még két fénylő lény jön ezek után, az egyiket bizonyosságnak 
nevezik. Nézd meg jól! A halált megpillantva, nem látszik félelem szemében és 
bágyadtság arcán. Íme, a szent bizonyosság rettenthetetlenül halad útján, még a 
halál hideg folyama sem borzongatja. Mögötte jön testvére, a diadalom. Halljátok, 
amint kiáltja: „Óh halál, hol van fullánkod? Oh, koporsó, hol van diadalmad?” 
Utolsó szava ez: „diadalom!”, mely összeolvad az angyalok karával, mellyel a menet 
záródik. Angyalok viszik a megváltottak lelkeit a Megváltó kebelébe, a bűn és 
fájdalom világától el az Istennel való örök, soha meg nem szűnő társaságba. Ekkor 
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jön a végtelen éneklés: „Dicsérjétek, dicsérjétek a királyoknak Királyát és az uraknak 
Urát! Ő győzött jobbjával és szent karjával! Halleluja, halleluja, halleluja mostantól 
fogva mindörökké! És ismét halleluja!” Ez lesz az utolsó „ami az üdvösség 
kíséretében van.” Halleluja! Ámen. 
  

Buzdítás a szeretetre 
 
„Szeressétek az Urat, minden ti ő jótéteményese.” Zsolt. 31, 24n  
 

„Szeressétek az Urat!”, ‒ így hangzik szöveg. Isten, az Atya, követeli a ti 
szereteteteket és ő megérdemli a ti szívetek legforróbb érzetét. Ő elválasztott 
titeket mielőtt a világ fundamentuma felvettetett volna. Saját Fiát adta, hogy 
drágalátos vérével titeket megváltson. Ő titeket, azáltal, hogy fiaivá fogadott, 
felvett az ő családjába. Újjászült titeket az élő reménységre, a Jézus Krisztusnak 
halálból való feltámadása által. Ő az, kihez imáitokat kell bocsátanotok. Ő, ki a ti 
kéréseitek szerint cselekszik. Ő az, ki az Ő Fiát a Jézust megdicsőítette, s mint 
helyetteseteket magához a mennybe fogadta, még egyszer meg fogja őt dicsőíteni, 
amennyiben ő titeket övéivel egybe hajlékiba vezet. ,,Szeressétek az Urat, minden 
ti ő jótéteményese!” Szeressétek a Fiút! Ő az, kinek kedve az emberek fiainál volt 
már rég időktől fogva, ki az övéi iránti kezességet és szövetség kötelességeket 
magára vállalta. Ő az, ki drága vére által lelkeink számára engesztelést szerzett, 
hogy kimenekedjünk a veszedelemből, Ő a mi közbenjárónk, ki által imádkozunk és 
szószólónk, ki értünk imádkozik. Ő a mi fejünk vőlegényünk és királyunk. Jézus az, ki 
természetünket felvette és testet hordott, mely a mienkhez hasonló volt. Ő az, ki 
most lelkét közli velünk és ígéri, hogy egykor képét a dicsőségben hordozni fogjuk. 
„Szeressétek az Urat, minden ti jótéteményese!” Szeressétek a Szentlelket! Ez a 
lélek kijelentetett nékünk és ismeretes előttünk, mint „Vigasztaló”. Mennyire 
szeretjük mi Őt azért! 
 
Ez a lélek megelevenített minket, mikor a bűnökben meghaltunk vala, 
megajándékozott minket a hitnek és töredelemnek kegyelmével, megáldott, 
megőrzött és megtartott mind e mai napig. Ő a Krisztuséból vette, amit nékünk 
hirdetett, lakott a mi szegény szívünkben. Ő volt a vigasztalónk, vezérünk és 
mindennapi tanítónk! Ő vezetett bűneink ismeretére, és ő az, ki szívünk és 
lelkünkbe természetfölötti akaratot és hajlamot öntött, Istennek élni. 
 
Ez az a lélek, ki által mi újjászülettettünk és az új teremtmény részesévé lettünk, ő 
az a lélek, ki által az Úrnak képében átdicsőíttettünk fényességből fényességre. 
„Szeressétek az Urat, minden ti ő jótéteményesei!” Ha ez a vak világ nem lát 
szépséget az ő Istenében és e miatt nem szereti őt, hát szeressétek ti őt, ő 
jótéteményesei! Ha a magasságosnak ellenségei bálványokat emelnek és előttük 
meghajolnak, hacsak ő tőle elfordulnak és görbe utakon mennek és az ő hamis 
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isteneikkel paráználkodnak, mindazáltal ti megálljatok és szeressétek őt állandóan! 
Ne csak szolgáljatok ő néki, hanem szeressétek is őt! Óh, Izrael háza! Ne legyetek az 
ő rabszolgái, ne úgy szolgáljatok a ti Isteneteknek, mint a pogányok szolgálnak az ő 
bálványaiknak, félelemből és rettegésből, hanem „szeressétek az Urat, mint ő 
jótéteményesei!”. Ne legyetek olyanok, mint a Fáraó alattvalói korbáccsal űzetve a 
munkára, hanem legyetek hű kötelességteljesítő gyermekei a ti Atyátoknak. 
Szolgáljatok néki, mondom, és örvendezzetek ő előtte! Hadd ékesítse meg 
szolgálatotokat a szeretet, adjátok néki szíveiteket egészen, tegyétek őt szíveitek 
kívánságainak legmagasabb tárgyává! Mindig neki éljetek, miképpen ti ő általa 
éltek! 
 
Ezen esteli órában kérem a ti elnézéseteket, mivel a szöveg iránt szabadságot 
vettem magamnak. Ez pedig az: szándékom, a szöveg értelmével a Szentháromság 
egyik személyére szorítkozni. Hiszen már egész terjedelmével felvettem őt, amikor 
mondom: „Szeressétek az Urat, minden ti ő jótéteményesei!”. Úgy szándékozom 
ma este a szöveget használni, hogy a szándékolt Úrvacsora vétel alkalmával 
összhangzásba jöjjön, tehát „Szeressétek az Úr Jézust minden ő jótéteményesei!”. A 
Szentlélek segítségével meg fogom kísérelni, először buzdítani titeket az Úr Jézus 
iránt való szeretetre, amennyiben kimutatom, hogy mily illő az, hogy őt 
szeressétek, és azután megkísérlem a Jézus iránt való szeretetnek előnyeit 
kimutatni, hogy mily hasznos lesz ez a ti lelkeiteknek, ha szíveitek az iránta való 
szeretetben lángol. 
 
Először is hát Szeretteim, hadd élesszen egy nemes érzés minden lelket és hadd 
buzduljon minden szív! „Szeressétek az Urat minden ő jótéteményesei!” Úgy 
érzem, míg titeket a Krisztus iránti szeretetre buzdítlak, hogy a szeretet olyan, mint 
a folyam, mely szabad akaratból folyik, vagy mint a forrás, melynek saját 
ösztönéből kell buzognia. Ha egy emberben a kegyelem Krisztus iránt szeretetet 
hoz, ezt nem kényszer útján teszi, mert a szeretet olyan, mint a bor, melyet a 
szőlőből nem lehet taposás útján kihozni. Ennek szabadon kell folynia! A szívet nem 
lehet szeretetre erőszakolni. Az igaz, hogy szeretettel lehet kényszeríteni, de 
egyébbel nem. Mózesnek összes mennydörgéseivel, mely rendkívüli küldetésének 
bizonyítékát tüntette ki, sohasem teremthet ember szívében Isten iránt szeretetet. 
Csak szeretet teremthet szeretetet és a szeretet magától jő, mint a sejtből csepegő 
méz. Az egyedüli nyomás, mit elvisel, a szeretet nyomása. „Vonj engem!”, mondja a 
szeretet és utánad megyünk. „Olvad a szívem, míg az én szerelmesem szól, mivel ő 
az én szerelmesem volt. Mivel szeretett engem és szeretettel szólt hozzám, 
olvadott a szívem. Ha haragos lett volna irántam és kemény szavakkal szólt volna 
hozzám, akkor a félelemtől elolvadott volna a lelkem. A szeretet, mondom, az 
egyedüli nyomás, melyet a szeretet nemzésére fel lehet használni. A lélek szelleme 
gyújthatja meg és tarthatja meg bennünk a szeretet tüzét. 
  
Óh, szeretet! Hadd mutassak fel néhányat drága édességeidből! Hadd hozzak elő 
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okokat a szív leggyöngédebb logikájával. Szeressétek az Úr Jézust minden ti ő 
jótéteményesei, mivel az Atya szereti őt! Az mindig helyes, ha azokat szeretjük, kik 
az Istent szeretik. Nos, az Atyának van sok szeretete, de az ő legjelentékenyebb 
szeretete egyetlen egyszülött Fia iránt van. Egy lenni az Atyával minden világ előtt, 
egy az ő lényében, úgy, mint az ő lakóhelyében és tulajdonságaiban. Oly drága volt 
Jézusunk az Atya szívében, hogy nyelv kibeszélni és szív felfogni azt nem képes. „Az 
Atya szereti a Fiút és mindeneket adott a birodalmába.” Szerette őt, nemcsak 
természetük egységéért, s hogy ők egy Isten, hanem az atyai szeretet kiáradott 
Krisztusra, mint közvetítőre. Szerette őt engedelmessége miatt, mely őt tökéletessé 
tette, szerette őt eltűrt szenvedéseiért, szerette őt a lefizetett váltságdíjért, 
szerette a megharcolt harcért, a megnyert diadalomért. Volt egy szem, mely 
Krisztust folytonosan közel kísérte, volt szív, mely mindig értette fájdalmát és arc, 
melynek világa mindig rá volt fordítva, ha Krisztus ellenségeitől körül volt véve. Ki 
az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem adta őt mindnyájunkért. Mikor Isten őt 

odaadta, vágyott szíve ‒ úgy gondolom – utána, szíve követte őt, lelke szerette őt, 
mivel látta, hogy miként emelkedik fel minden ellenség felett, mikor irántunk való 
szeretetből annyira megalázta magát és így győzedelmet aratott mindeneken. Az 

Atya szereti őt, ‒ mondom én ‒ ama nagy dolgokért, melyeket cselekedett és azért 
mindeneket az ő birodalmába adott. És ó, mennyei Atyám! Te szereted az Úr 
Jézust, csak én ne szeretném őt? Ha fiad vagyok, ne legyen az szívem kedvence, akit 
te szeretsz? Amin nekem örömöd van, az legyen az én örömem is, ahol te szépséget 
látsz, oda nézzenek az én szemeim is, és hol a te szíved megnyugvást talál, ott 
találjon szívem is kiolthatatlan nyugalmat és örömet. Ha Krisztus kebleden nyugszik, 
az enyémen is nyugodjék, ha neve szívedbe van vésve, Uram, ó, hadd legyen az 

enyémbe is bevésve! Te szereted őt, ‒ úgy szereted, hogy már nem szeretheted őt 

jobban ‒ legyen az én előjogom is őt minden megújult erőmmel szeretni. 
 
Továbbá Testvéreim, nem tudnálak benneteket a Krisztus iránti szeretetre 
buzdítani azzal, hogy emlékeztetlek arra, miszerint az angyalok is mennyire szeretik 
őt? Amióta őt ismerik, mindig szerették őt. Igaz, hogy az angyalok tegnapi 
teremtmények ő hozzá képest. Az örökkévaló Atya, Ő kezdetnélküli, míg az 
angyalok, ha mindjárt erőben hatalmasak is, csak teremtmények és mindazáltal 
szeretik Őt! Az volt legnagyobb örömük, mielőtt Jézus e földre jött, hogy az ő 
akaratát tegyék. 
 
Csak szólnia kellett nekik és már megtörtént, amit akart. Az ő angyalai szellemek és 
szolgái tűzláng voltak. Bármilyen szolgálatot parancsolt volna is nekik, annak 
végrehajtása részükre a mennyel ért fel. És mikor elhagyta az üdv honát és e földre 
jött szenvedni, tudjátok, hogy követték őt a tejúton végig, s el nem akarták őt 
hagyni a válás pillanatáig sem. Aztán követték őt ének kíséretében: „Dicsőség a 
magasságos mennyben Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat!”. 
Tudjátok jól, hogy azután is mindig körülte őrködtek, hogy elmentek hozzá a 
pusztába, mikor harcolt az ellenséggel, s hogy szolgáltak neki? Tudjátok, hogy az 
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egész zarándoklása ideje alatt látták őt az angyalok. A Getsemáné kertben is 
megjelent nála egy angyal, hogy őt erősítse. Értitek, hogy mindnyájan a véres 
keresztfához nyomultak, hogy egy haldokló Istent nézzenek, tanulmányozzák, hogy 
mind ez mit jelent eme szóig: „Elvégeztetett minden!”. Meglátogatták az ő sírját, 
egy angyal leszállott mennyből, hogy elvegye a követ a koporsó szájáról. Igen, még 
ennél is több angyal képezte kíséretét, mikor a mennybe ment. Ti tudjátok, hogy 
most meghajolnak előtte, leteszik koronáikat az ő lábaihoz és éneket hangoztatnak 
az örökkévaló előtt, ki a székben ül: „Dícséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás 
örökkön örökké!”. Az angyalok szeretik őt, kik az ő testét soha nem ették, kiknek 
arra soha nem volt szükségük, hogy vérében megmosattassanak és az én szívem ne 
szeretné őt? Szennynélküli szellemek, kiáltsatok: „Méltó vagy ó Bárány!”, de szívem 
szavaitokat még magasabb hangon hangoztatja vissza: 
 
„Méltó vagy ó, Bárány,  
Ki megölettél, 
Méltó vagy ó, Bárány, 
Ki megmentettél!” 
 
Álljatok hátra ti angyalok! És engedjétek az embernek az első helyet a szeretetben! 
Ti imádhatjátok Krisztust, de nem szerethetitek úgy, mint mi, mert ő a mi 
testvérünk, a testünkből való test és csontunkból való csont. „Nem az angyalokat 
vette fel, hanem az Ábrahám magvát vette fel,” ő inkább a miénk, mint a tiétek, ő 
ember, angyal ő sohasem volt, ő a mi testvérünk, rokonunk, vérbarátunk. Jézus, 
lelkünknek kell téged szeretni, ezt mi nem engedhetjük át az angyaloknak, sőt 
féltékenyek vagyunk rájuk. Mi közelebb nyomulunk trónodhoz, mint ők tudnak. 
 
Most e tárgypontoknál rövidnek kell lennem, nem volna tényleg elég hely a 
kiterjeszkedésre. „Szeressétek az Urat minden ti ő jótéteményesei!”, mert 
testvéreitek is, kik a harmadik égig felemeltettek, szeretik őt. És itt ez az, amit 
mindegyikünk szívére vegyen. Mennyi sok testvérünk van már nékünk odafenn, hol 
felhők nem lengnek és a tél ismeretlen, hol nem sírnak könnyeket. Fönt vannak 
barátaink, mily gyakran beszélünk felőlük, mint elveszettek felől, de mily 
balgatagok vagyunk, ők sohasem voltak oly igazán megtalálva, mint most. Vajon 
ama tengerész elveszett-e, aki a hajó égése elől a sziklára menekült? Nem, nem, 
nincs szükségük sajnálatunkra! Ők inkább sajnálhatnának minket, ha ott léteznék 
oly érzelem. Mi küzdünk a tűzben, hogy a partra érjünk, miként ők is tettek. És 
testvéreim, úgy tetszik nekem, hogy amit főink tesznek, elégséges példának kellene 
lenni részükre, hogy mi is hasonlóan tegyünk. És most, hallgassátok csak miként 
énekelnek a trón előtt! Úgy tetszik nekem, hogy amaz örvendező hangok közül 
néhányat meg tudok különböztetni az atyák, fiak, munkások és barátokét, kik 
egykor velünk imádkoztak, de most ott ülnek az Isten széke körül és szebb melódiát 
énekelnek mint mi. Hallgassátok csak, hogy énekelnek és milyen szöveget: 
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„Üdv Isten és a Báránynak  
Ki minket elválasztott  
Gyülekezete nyájának,  
S minket tisztára mosott!” 
 
És ah! Mennyire szeretik ezek Jézust. Úgy tetszik nekem, mintha látnám őket, nem 
sírnak és mégis nedvesek szemeik az öröm miatt, ha ama drága arcra tekintenek és 
egymáshoz lángoló szívvel beszélnek. Hevesebb és tisztább lánggal égve, mint ama 
kegyes tanítványoké, kik Emmausba mentek az Úr feltámadása után. Azt mondják 
egyik a másiknak: „Mi dicső Ő és mi hasonlatosak vagyunk ő hozzá”. Úgy tetszik 
nekem, mintha hallanám kedves társalgásukat, miként számlálják Urunk fején a 
koronát és borulnak le előtte imádni őt, hogy kelnek föl és csodálkoznak, majd 
szétfutnak, s ismét karjai közé vetik magukat. Óh, mennyire szeretik Őt, mivel 
állandóan a paradicsomban lehetnek. Mi csak olyan hideg teremtmények vagyunk, 
olyanok szíveink, mint a jéghegyek, de ők, mint a tűzláng. Hát nem elég ez arra 
nézve, hogy bennünket a Krisztus iránti szeretetre buzdítson, ha arra gondolunk, 
hogy mennyire szeretik őt azok, kik már innen a Jordánon túl átkeltek? De jöjjetek, 
most egy másik módot használunk. Bizonyos, hogy szükségtelen azt mondanom 
nektek, hogy szeressétek az Úr Jézust, mert minden, ami csak lelkünket vonhatja és 
bennünket szeretetre bírhat, megtalálható Ő benne. Létezik valami szépség, mely 
az emberi szívet megnyeri. Az erős Sámson oly gyenge annak varázsa előtt, mint 

egy kisgyermek. Hatalmas férfiak ‒ még pedig nem kevesen ‒ meghajoltak és 
hódoltak a szépségnek, de ha ti szépséget akartok, tekintsetek Jézus orcájára. 
Ennek a felfedett arcnak több a szépsége, mint a régi idők mesés szüzeinek. Sehol 
sincs szépség Krisztuson kívül. Oh, nap, te nem vagy szép, mihelyst Jézussal 
összehasonlítlak! Ti csillagok, nem vagytok fénylőbbek, ha szemei mellé tétettek, 
melyek, mint a tűz lángjai úgy égnek. Oh, szép világ és dicső teremtménye Istennek, 
te csak egy zavaros és rideg folt vagy az ő orcájának fényéhez képest! Ha ti Jézus 
arcát nézitek, testvérek, önkénytelenül azt mondjátok, hogy soha nem tudtuk 
azelőtt, mi legyen az a kedvesség. Ha eloszlik a felhő és leesik a lepel, mely Őt 
elrejtette szemeitek elől, azt fogjátok mondani, hogy semmi az ő hozzá képest, mit 
azelőtt láttunk. Így lesztek kénytelen felkiáltani: „Oh, fekete nap, fekete hold, sötét 
csillagok, az én Uram Jézussal összehasonlítva!” Azt mondom, testvéreim, ha 
szeretni akartok valakit, szebbet az emberek fiainál, ki mindig méltó szeretetetekre, 
úgy, hogy mindig megmutathassátok másnak, miszerint elég okotok van szíveiteket 
neki adni, akkor szeressétek Jézust, mert a világban sohasem volt olyan szépség, 
mint ő benne van. 
 
Szerez-e a szeretet bölcsességet az embereknek? Nem bölcs-e Jézus, nem 
bölcsebb-e minden ember fiainál? Szerez-e erőt a szeretet? Meghódítják-e harci 
diadalok, hősi dicsőségek a szívet? Sion leánya, akartok-e hőst szeretni? Menjetek 
ki a Király-Jézus eleibe, ki vérvörösen jön meg diadalommal a harctérről. Szokták 
szeretni a jellemes embert? Oh, gondoljatok Jézus hasonlíthatatlan jellemére! 
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Léteztek valaha oly tökéletességek, mint amilyenek Jézusban egyesültek? Ő benne 
nem egy, hanem az összes emberiség erénye megvolt, még pedig hiba nélkül. Ő 
nemcsak rózsája a Sáronnak, hanem lilioma is a völgynek. Őt nemcsak almafának 
lehet az erdők fái közt nevezni, hanem a legnagyobb cédrusfának is. A szépségnek 
összes képei gyengék, míg az „aranyalma ezüst tányéron” is elveszíti erejét, ha 
Jézusról kezdünk beszélni. Új szavakat kellene gyártanunk, mielőtt Jézus erényeit 
leírhatnók. Igazság szerint nyelvünknek nem kellene lenni, magunknak pedig abba 
az országba kellene menni, hol a szellemek gondolatjaikat ajkaik mozgása nélkül és 
lélegzetvétel nélkül kijelenthetik, mielőtt képesek lennénk Krisztus páratlan 
szépségét és kibeszélhetetlen dicsőségét kibeszélni. Oh, szeressétek Őt, Istennek 
gyermekei! Szeressétek Őt! Tekintsetek arcára és lássátok meg, ha tehettek-e 
egyebet, tekintsetek, mondom jellemére és lássátok meg, hogy ellene tehettek-e? 
De azt mondom nektek, ha nem szeretitek Őt, az azért van, mert nem ismeritek őt. 
 
Lehetetlenség volna a Krisztust ismerni s mégsem érezni hozzá vonzalmat. 
Szemeinek egy pillantása, kezeinek érintése, elég arra, hogy a szívet elragadja. 
Kérjétek az Urat, hogy szerelmetek folyamát hajlítsa, míg nem az Ő szerelmének 
folyamára talál, s akkor lesztek úgy, mint két folyó, melynek partja egykor 
kettéválasztva volt, mely azonban most eggyé olvadott. Akkor szólhattok így az 
apostollal: „Krisztus az én életem, és halálom nyereség”. Elvesztem magam ez 
óceánba, elmerülök e feneketlen és örök szeretetben. „Szeressétek az Urat minden 
ti ő jótéteményesei!”, minek tulajdonképpen a legjobb hatása lesz ránk. Mi 
szeretjük Őt, miért? Mert az Atya szerette Őt? Ó nem, mi ahhoz nagyon tudatlanok 
vagyunk. Azért szeretjük Őt, mivel az angyalok is szeretik? Arra nézve nem vagyunk 
elég bölcsek. Azért szeretjük őt, mert a megváltottak szeretik? Félek testvérek, 
hogy ehhez nagyon testiek vagyunk. Szeretjük Őt az ő jelességéért? Nem hiszem, 
először, mert az egy későbbi kegyelmi ajándék. Mi szeretjük Őt, mert Ő szeretett 
először miniket. Jertek ti ő jótéteményesei, szeressétek Őt, mert Ő szeretett titeket 
először! 
  
Itt van előttem egy tárgy, mely csaknem hallgatásra parancsolja nyelvemet. Vannak 
tárgyak, melyek kívántatják, hogy az azokról való magyarázat felelősségét egy 
képesebb tanító vállalná magára, mert aggódunk, hogy mi megrongálnók annak 
összhangzatát, míg egyeseket magyarázni bátorkodunk. A kép vakító dicsőséggel 
terül el lelki szemeim előtt, de nem vagyok képes úgy feljegyezni, hogy azt más is 
láthatná az ő nagyságában. Ki tudná Krisztusnak szeretetét kibeszélni? Oh, 
mennyire szeretett Ó minket! Mikor Krisztus a Lázár sírjánál könnyezett, azt 
mondták a zsidók elálmélkodva: „Íme, mennyire szereté vala őt”. Bizony, ti még 
nagyobb hangsúllyal mondhatnátok ezt. Semmi sincs bennetek, amiért ő 
szerethetne titeket, de mégis elhagyta értetek a mennyei trónt. Mikor a mennyei 
halmokról lejött, akkor, úgy tetszik nekem, mondották az angyalok: „Oh mennyire 
szereti őket!” De mikor látták őt a Getsemáne kertben vérrel verejtékezni és mikor 
az olvasztó-kemencében volt, akkor kezdték megtudni a szellemek valóban, hogy 
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mennyire szeretett minket! Oh, Jézus, ha én tégedet megcsúfolva és megköpdösve, 
árulással és káromlással kárhoztatva látlak, ha látom kezeidet és lábaidat 
általszegezve, tested megmezítelenítve függni a keresztfán ég és föld között, 
rettentő kínokban, ha hallom kiáltani: „szomjúhozom!”, és látom, mint kínálnak 
ecettel, ha hallom eme rettenetes szót: „Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el 
engemet?”, önkénytelenül mondja lelkem: „Oh, mennyire szerettél engemet!” Meg 
tudott halni, de nem tudott felhagyni a szeretettel. Darabokra vagdaltathatott 
volna, de nem szakíttathatott volna el népétől, hagyta magát betemetni a sírba, de 
szeretetét nem temethették el, annak élnie és léteznie kellett, az nem volt 
elválasztható az övéitől. 
 
Gondoljatok rá testvéreim, hogy mennyire szerethetett titeket, mikor még a ti 
bűneitekben éltetek. Prédikátorait képmutatóknak, népét bolondoknak neveztétek, 
szabbatjai a tétlenség napjai voltak, drága könyvét nem olvastátok kegyelmét nem 
kerestétek. Talán megkáromoltátok Őt néha, üldöztétek Őt gyermekeiben és mégis 
szeretett titeket. És mikor lelke bennetek működni kezdett, igyekeztétek elfojtani, 
nem akartatok újból odamenni, hol lelkiismereteteket találta a nyíl, elmentetek a 
színházba, így törekedtetek megoltani az Ő lelkét, de szerelme nem akart bennetek 
meggyőzettetni. Elhatározta magában, hogy ti az övéi lesztek és a vőlegény meg 
akarta nyerni szíveiteket. Oh, mennyire szeretett Ő titeket, mikor tisztátlanul 
szívére vont, mikor szájának csókját rátok nyomta és titeket, mint menyasszonyát 
üdvözölt. Gondoljátok meg csak, hogy azóta betegségeitekben miként virrasztott 
mellettetek, hogy hordott ölében, ha az út ködös volt, szárnyaival, hogy befedett 
titeket. Mindenek felett gondoljatok arra, hogy mily rosszal fizettettetek 
szeretetéért. Csak keveset szolgáltatok neki, csak hibásat hoztatok eleibe, nem 
elégítettétek Őt ki áldozataitok kövérivel. Nem áldoztatok neki tulkokkal és 
bakokkal, ha áldoztatok is, csak vakokkal és sántákkal. Ő vérzett értetek, 
tusakodtatok már vérig, a bűn ellen tusakodván? Ő magát egészen odaadta értetek, 
ti átadtátok már egész valótokat néki? Ó szeressétek hát Őt, mivel Ő szeret titeket. 
Bizonyos vagyok benne, hogy ti nem tudjátok mennyire szeretett Ő titeket, 
különben megtörne szívetek, hogy ti Őt oly kevésbé szeretitek. 
 
Prédikációm második felében ki fogom mutatni az Úr Jézus iránti szeretetnek 
előnyeit. 
 
„Szeressétek az Urat minden ti ő jótéteményesei.” Nagyon sok előnye van a 
szeretetnek. A szeretet olyan, mint a kenet, mely kelleme illatozik; de még ennél is 
jobb a szeretet, olyan Ő, mint a kenet, mely a sebeket begyógyítja és a csontoknak 
és velőknek egészséget kölcsönöz. A szeretetnek csodálatos ereje van. Kicsinynek 
látszhat ő önmagában, de az embert óriássá teszi. Aki a szeretet folyamában fürdik, 
megsérthetetlen lesz. Ahol nem szeret, ott gyenge, de ameddig szeret, erős minden 
gyengeségre való gondolat nélkül. Testvérek, egyike legelső dolgoknak, mit 
bennetek a Krisztus iránti szeretet cselekszik, az, hogy ti a Krisztusért való 
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szenvedéseket örömmel elviselitek. Gondoljatok csak Lambertre, kit a pápisták a 
Krisztusért megégettek. Vele a lehető legrosszabbul bántak, mert mikor az 
oszlophoz kötötték, hogy megégessék, a tüzelő gallyak még zöldek voltak, mely 
miatt a tűz igen lassan égett, úgy, hogy lábai és szárai már megégtek, mialatt ő még 
mindig élt. Látták, hogy az a szerencsétlen ember, mikor tűz testéhez ért és 
életének vége közeledett, minekutána már órákig égett, felemelte megszenesedett 
karjait s azokat összetette a mennyire csak tudta és imígy kiáltott fel: „Senki más 
mint Jézus, senki más mint Jézus!” Ezen tüzes szekerében Jézushoz utazott. Nektek 
is kell néha-néha kegyetlen csúfolásokat elviselni. Az is meglehet, hogy nehezekre 
esik a Krisztusnak szolgálni. Szeressétek Őt és ki sem mondhatjátok, hogy mily 
könnyű érte szenvedni. Tényleg, minél többet szenvedtek érte, annál boldogabbnak 
érzitek magatokat. A szenvedést örömnek tartjátok; igen, örvendezni fogtok és 
ujjongni az örömtől, ha az Ő nevéért szenvedésre méltattok, ki értetek oly sokat 
szenvedett. 
  
A szeretet nemcsak a szenvedést könnyíti meg, hanem kedvessé teszi a szolgálatot 
is. Ó, nem tudjátok, hogy mennyire félnek a gyülekezetben a Krisztusért való 
munkálódástól, miért van ez így minden gyülekezetben, hogy találtatnak testvérek, 
kik kívánják, hogy ez vagy amaz a munka megtétessék, de ők maguk nem tesznek 
semmit. Itt a szeretetben van hiány testvérek, mert mihelyst szeretünk, óhajtunk is 
tenni Krisztusért. Ha mi egymást szeretjük, mit nem teszünk meg, hogy egymást 
gyönyörködtessük. Mit nem tesz meg a feleség azért, hogy férje arcára nyájas 
mosolyt csaljon, és mit nem tesz meg a házasfél, hogy megmutassa, miszerint 
házastársát igazán szereti. Így van ez a szülők és gyermekek között is. Nem 
tudjátok, hogy miként virraszt az anya gyermeke felett éjről-éjre és mégsem fárad 
el? 
 
Nem láttátok ama gyöngéd feleséget férje halálos ágyánál virrasztani, hogy néz rá 
mereven, elfelejtve evést-ivást, s csak rá gondol egyedül? 
 
És ha a ti szívetek tele van a Krisztus iránti szeretettel, bámulatos sokat lesztek 
képesek megtenni. Semmi sem lesz érte nehéz. Nézzétek a morvaországi 
testvéreket, hogy szolgáltak az ő Mesterüknek. Van Kelet-Indiában egy sziget, 
melyre a morvaországi testvérek kikötöttek, hogy az ottani feketéknek az 
evangyéliomot prédikálják. Kérdezték a bennszülöttektől, hogy milyen feltételek 
mellett engednék ezt meg? A kegyetlen feltételek ezek voltak, hogy rabszolgákká 
legyenek. Kettő közülük mindjárt rabszolga lett, meghajoltak a korbácsütések alatt, 
végezték nappal a kemény munkát, hogy este prédikálhassák fogoly társaiknak az 
evangyéliumot. Arra is emlékeztek még, hogy Afrikában, ha találtak valahol 
népektől elkülönített bélpoklosokra, kikről már a hús a poklosság miatt lerothadt, 
közéjük ment két morva testvér, noha tudták, hogy onnan elevenen ki nem jönnek, 
és hogy maguk is azonnal a poklosságnak lesznek kitéve, mégis készek voltak 
mindent megtenni, amit csak tudtak. 
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A Jézus iránt való szeretet minden szolgálatot kedvessé tesz. 
Továbbá a Krisztushoz való szeretet az engedelmességet édessé teszi. Milyen 
dolgokat megteszünk azokért, kiket mi szeretünk! Krisztusért is sokat megteszünk, 
mivel szeretjük őt, anélkül, hogy kérdeznők, mi hasznunk lesz abból vagy micsoda 
nyereséget veszünk belőle. Krisztusért megtesszük, akár parancs, akár tanács 
legyen az. „Valamit parancsol nektek, azt cselekedjétek!” Ha néha rágondolok azon 
testvérekre itt, kik tudják, hogy kötelességük volna megkeresztelkedni és az úr 
asztalához járulni és nem teszik, noha megmondotta Jézus: „Ha engemet szerettek, 
az én parancsolataimat megtartjátok”, hát valóban nem tudom, mit mondjak nékik, 
a maguk felelősségére kell őket hagynom. Persze, hogy azt gondolom, hogyha 
Mesterüket jobban szeretnék, parancsolata élvezet volna nekik. Azt gondolom, 
hogy ezt mondanák: „Sietek és nem késem, hogy megtartsam a te 
parancsolataidat” és készek lennének azonnal az Úr útján menni, anélkül, hogy 
parancsolatai közül egyet is kihagynának. 
 
Még több, testvéreim, a Krisztushoz való szeretet a társaságot édessé teszi. Mily 
kellemes dolog azoknak beszélni, kiket mi szeretünk. Adjatok nékünk egy drága 
barátot és egy nagy jószágot adtatok nékünk. Egy jó társsal időzni odabenn egy 
esős napon örvendetes. Hadd legyek Krisztussal inkább az alacsony helyen, mint a 
bűnössel a magas helyen. Luther azt szokta mondani: „Inkább esném a Krisztussal, 
mint állnék a császárral”. Nem mondhatjátok, hogy inkább szegény lennék 
Krisztussal, mint mással nagy és dicső e világban? Szeressétek csak először 
Krisztust, akkor sosem elégesztek meg, ha tőle távol vagytok. Azt fogjátok mondani 
a mennyasszonnyal: „Mint az almafa az erdőnek fái között, olyan az én mátkám az 
emberek között.” Barátom, mennyi ideje már annak, hogy Krisztussal társaságod 
volt? Hadd menjen körül e kérdés, testvérek! Feleljen meg e kérdésre minden 
ember. Te hívő vagy, hiszel a Krisztusban? Mennyi ideje, hogy láttad Uradat? 
Mennyi ideje, hogy beszéltél vele? Mennyi ideje, hogy beszélt veled? Hadd menjen, 
mondom, körül e kérdés és feleljen meg rá minden ember. Félek, hogy vannak 
keresztyének, kiknek hónapokig, sőt évekig nincs társalgásuk a Krisztussal. Ah, 
milyen keresztyének azok! Hol van olyan asszonynál a szeretet, ki egész éven át 
sem óhajtja férje mosolyát? Volna egymáshoz vonzalma két embernek, kik egy 
házban vannak, ha egymáshoz soha sem beszélnének! Ó, testvérek, vizsgáljuk meg 
szíveinket és ne higgyük, hogy Krisztus társasága nélkül boldogok lehetünk. Oly 
drága Krisztus egy hívőnek, hogy erre nézve olyan együttvalók Krisztus a hívőivel, 
mint a gerlicék, melyek egymás nélkül nem élhetnek. Azt mondják a bús gerlicéről, 
hogyha párja elmegy vagy elvész, nem köti magát többé egy másikkal össze. Úgy 
marad egyedül és nem hagyja magát többé megvigasztalni. Ott ül és bánkódik 
halálig az ő párja után. Egy keresztyén megöletésének módja az lenne, ha Krisztust 
elvennék tőle. Hiába hoznátok neki egyéb dolgot, nincs más név, mely őt 
megvigasztalhatná. Ha az összes meghalt szenteket kiásnátok is a sírból, mégsem 
találnátok olyat, kivel egy keresztyén oly boldog lehetne, mint Krisztussal volt. 
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Legyünk mindnyájan hasonlók a gerlicéhez és függjünk teljes szívünk szerint az 
Úron.  
 
Azt hiszem, szükségtelen többet beszélnünk e pontról, vagy egy betűt is hozzátenni 
ennél, mint, hogy a Krisztushoz való szeretet a bizalmat könnyűvé teszi. Azt 
mondom, a Krisztushoz való szeretet a bizalmat könnyűvé teszi. Ismeritek amaz oly 
gyakran elbeszélt történetet az asszonyról, ki a hajó fedélzetén bátor és 
nyugodtnak látta férjét, mikor az orkán zúgott és az árbócfák ropogtak. Kérdezte 
férjét, hogy miért olyan, mire a férj kardot fogván, feléje vágott, de az asszony egy 

pillanatra sem ijedt meg. „Asszony!” ‒ kérdé a férfi ‒ „miért nem ijedtél meg, 

hiszen a kard éles?” „Ó, hiszen a férjem kezében van!”‒ mondá az asszony. „No, 

látod, habár rettenetes is e zivatar, az én atyám kezében van ez”, ‒ jegyzé meg a 
férfi. A szeretet minden körülmények közt tud bízni. Szeretünk, mivel nem 
kételkedünk; bízunk, mert szeretünk. A gyermek mennyire bízik az anyjában. Az 
anya eltévedt, valami kopasz halomra ért, a hó esik, az utat nem találja. Az utat 
befedte a hó, a farkas valahol közel lehet, az anya már hallhatja is közeledését, de a 
gyermek nem retteg. Alszik anyja mellén s ha felébred, játszik az anya arcával, míg 
az anya retteg, a gyermek nem ismer félelmet, mert szeret. És nézzétek, hogy ugrik 
karjaitokra a gyermek, dacára annak, hogy magasan van és veszélyes lehetne, ha 
visszaesnék. „Megkaplak én gyermekem” s a gyermek anyja ölébe ugrik. Épp így 
van ez: hol szeretet van, ott bizalom van. 
 
Nehéznek vélitek ti a Krisztusban bízni? Szeressétek őt jobban és könnyű lesz benne 
bízni. Nehéznek találjátok hinni, hogy minden egyaránt javatokra van? Szeressétek 
őt és úgy találjátok a dolgot, egész bizonyosok lesztek benne. „Az nem lehet, hogy 

az én drága Jézusom megkárosítson”, ‒ mondjátok ‒ mert úgy szeretem őt és ő is 
nagyon szeret engem. Hadd verjen meg és meg fogom csókolni kezét, bizonyos 
vagyok benne, hogy azok a szeretet csapásai gyermeke javára. Még ha keményen 
pillant rám is, azt hiszem, hogy mosoly van arcán, hanem elrejti, hogy kegyelmi 
tanácsát annál inkább kivihesse. Ha megölne engemet, mégis ő benne bízom. 
 
Így hát, testvérek, azt vélem, gazdag okokat adtam arra, hogy Krisztust szeressétek. 
Ami pedig titeket illet, kik még ő benne nem bíztatok, néktek nem mondhatom, 
hogy szeressétek őt. Bízzatok először ő benne és aztán szeretitek őt. Adjátok 
kezébe lelkeiteket. Kérlek az élő Istenre titeket, hogy hagyjatok fel 
önigazságotokkal és fussatok Krisztushoz, ki a kereszten elvérzett értetek, s ha 
megmosakodtatok vérében és felöltöttétek igazságát, akkor szeretni fogjátok őt. 
Jövel, oh, Jézus és nyerj meg ma este emberi szíveket. Te mennyei szeretet és drága 
Úr, jöjj, kérünk tégedet! Ha én beszélek rólad, nem akarnak szeretni az emberek, 
még ha sírva beszélnék is rólad, nem hisznek az emberek. Jöjj és beszélj te magad 
velük! Ha mennek hazafelé az úton, törd meg szívöket és gyullaszd szeretetre őket. 
Jézus, hozd vissza az eltévedteket! Hogy legyen öröm e földön és mennyben egy 
megtért bűnös felett, kit megtaláltál, a bűnösök felett, kiket keresni és megtartani 
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jöttél alá. „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz mind te, mind pedig házad 
népe.” Az Úr adja az ő áldását reátok a Jézusért. Ámen. 
 

Szépítő szer 
 
Ha szép akarsz lenni, 
Menj a Golgotára;  
Hitszemekkel nézz fel 
 Amaz átok fára. 
Ott látod majd Jézust 
 A szépek legszebbjét, 
 Tanulmányozzad őt,  
Tekintsd meg öt sebét. 
 Nézzed a lábait  
Hogy általszegezték, 
 Kezeit is miként  
Szeggel fára verték.  
Mindezt szeretetből  
Tűrte el a Bárány, 
 Hogy te is szép lehess  
Az ő vére árán. 
 
Ha tehát igazán 
 Szép akarsz te lenni, 
 Akkor ne késs tovább 
 A véréből venni; 
Tudniillik hitben  
Vegyed a lelkedre,  
Hogy bűnöd kiirtsa, 
 Átkodat elvegye. 
 Szíved megpuhítsa,  
Nyelved megszentelje; 
 A jóra törekvést  
Benned megnevelje. 
 
Kérdem tehát megint;  
Akarsz-e szép lenni?  
Hogyha igen,  
ne késs Golgotára menni! 
 Tanulj ott szeretni  
Jézus szerelméből; 
 Tanuljál meg tűrni  
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 Nagy szenvedéséből. 
 És vegyél véréből, 
 Amint mondám kérlek, 
 Mosakodj meg benne 
 És szép leszel lélek. 
 
Dohányos János 
 

A keresztyén ember halála 
 
„Vénségedben mégy be a te koporsódba, mint a learatott búza a csűrbe vitetik az 
ő ideje korán”. 
(Jób k. 5, 26) 
  
Nem hiszünk mindent, amit Jób barátai mondtak. Nagyon gyakran úgy beszéltek, 
mint akik nem Isten szelleme áltál vezéreltetnek, mert látjuk, hogy sok valótlan 
dolgot mondtak, s ha Jób könyvét átolvassuk, akkor ő reájok vonatkozólag 
mondhatjuk: „Ti mindnyájan ártalmas vigasztalók vagytok”, mert ők Jóbról Isten 
szolgájáról nem helyesen beszéltek. Annak dacára voltak nekik számos szent és 
helyes mondásaik, melyek megfigyelést érdemelnek, mert három olyan ember 
ajkáról jött, akik korszakukban tudomány, talentum és képesség által tüntették ki 
magukat, három ős levente, kik tapasztalatból mondhatták azt, amit tudtak. 
Tévedéseik felett nem lehet csodálkozni, mert nem fénylett nekik az a tiszta 
világosság, amelynek mi az újabb idő örvendünk. Kevés idejük volt összejönni, csak 
kevés próféta élt abban az időben, akiktől valamit tanulhattak volna Isten országa 
felől. Azon kell csodálkoznunk, hogy az evangéliumi kinyilatkozás világa nélkül 
annyit is megismertek az igazságból. 
 
Itt azonban ezen rész felől egy megjegyzést kell tennem, tudniillik nem tehetek 
másképpen, minthogy nagyjába véve, nem úgy veszem, mintha itt a Témán 
nemzetségéből való Elifáz beszélne, hanem mint Istennek igazságos beszédét 
veszem. Nem annyira, mint a bölcsesség nélkül vigasztaló, ki Jóbot dorgálta, hanem 
mint a nagy vigasztalónak beszéde, ki népét megvigasztalja és csak azt beszéli, ami 
igaz. Ezen vélemény azon tény által igazoltatik, hogy Pál apostol ezt idézi. Elifáz a 
13. versben a következőket mondja:” Ő megfogja a bölcseket az ő 
csalárdságukban”. És azt találjuk, hogy az apostol a Korintusbeliekhez írt levelében 
azt mondja: „Mert meg vagyon írva: megfogja a bölcseket az ő bölcsességükben”, 
és ezzel bizonyítja, hogy ez a hely Istentől ihletett és mindenesetre igaz. Bizonyára 
egy olyan férfinek a tapasztalata, mint Elifáz, teljes figyelmet érdemel, és ha Isten 
népének általános állapotáról beszél, hogy a nyelvnek ostorától elrejti, hogy nem 
fél a veszedelemtől, ha közeledik, hogy veszedelem és éhség közepette nevetett 
stb., akkor feltételezhetjük, hogy szavai a tapasztalat által bebizonyíttattak és Isten 
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ihlettsége által jóváhagyattattak. Vénségedben mégy be a te koporsódba, mint a 
learatott búza a csürbe vitetik az ő idejében”. Ez egy gyönyörű hasonlat, a 
megöregedett keresztyénnek összehasonlítása, mert ez – gondolom – egész 
világosan kivehető a szövegből, egy kéve búzával. Menjetek ki a búzaföldre és 
meglátjátok mennyire emlékeztet titeket a búza egy öreg hívő emberre. Mennyi 
gonddal jár egy ilyen föld! Mikor a magnak legelső fiatal hajtása kibújt, félt a 
földmíves ember, hogy a féreg megrághatja a fiatal növényt és elpusztítja a kalászt, 
vagy egy hideg fagy dermeszti meg, úgy, hogy elhervad és meghal. És azután 
hónapról-hónapra, az évszak szerint, milyen félve tekint az égre és óhajtja, hogy bár 
lenne eső vagy vidám napfény szórná el megelevenítő sugarait a földre. Mikor már 
a búza felnőtt mennyire félt, hogy a ragya, vagy a rozsda elrontják a drága kalászt. 
Immár learatva áll a búza a földön s némileg meg, van mentve aggodalmaitól. A 
gondnak holnapjai elmúltak. Türelmesen várta a földnek drága gyümölcsét és 
immár itt van. Így van ez az őszhajú emberrel. Hány gondteljes év fordíttatott ő reá! 
Milyen könnyen elragadtatta volna őt a halál, és mégis szerencsésen keresztül 
jutott az ifjú és férfikoron keresztül az aggkorhoz. Hány baleset háríttatott el előle! 
Az isteni örvnek pajzsa feje fölött ingott, hogy őt a döghalál nyilaitól megmentse, 
vagy a baleset nehéz kezétől, mely életét tönkretehette volna. Neki saját magának 
mennyi aggodalmas gondja volt! Hány szenvedésen ment keresztül. Nézd a rokkant 
katonát! Figyeljétek meg a forradásokat, melyeket a szenvedés a homlokán 
visszahagyott! És lássátok, mélyen az ő kebelében beírva a nehéz küzdelmek és 
megpróbáltatások emlékét, melyeket ő elszenvedett. S íme, majdnem szétoszlottak 
gondjai, közelebb ért a nyugalom kikötőjéhez.  
 
A megpróbáltatások és szenvedéseknek egy néhány esztendeje a szép Kánaán föld 
partjához viszik, s mi ugyanazon örömmel nézzük, mint a földmíves a búzát, mert a 
félelem megszűnt, és a nyugalomnak ideje megjött. Figyeljétek meg milyen gyenge 
lett a szára. Miként rázza ide s tova minden szél, elhervadt és elszáradt! 
 
Lássátok, miként csüng le a fej a földre, mintha a port meg akarná csókolni és 
megmutatni, honnan vette származását. Ilyen az aggastyán: „Amely időben 
megmozdulnak a háznak amaz őrizői és nem bírják magokat az erősek és 
megállanak az ételnek őrlői és meghomályosodtak az ablakon kinézők..., mikor a 
mandulafa megvirágzik és a sáska megkövéredik, mikor az ő kívánsága 
megfogyatkozik”. Azonban dicsőség rejlik még ezen gyengeségben. Nem a parányi 
hajtásnak gyengesége, hanem a teli, érett búzának gyengesége olyan gyengeség, 
mely érettségét mutatja, olyan gyengeség, mely dicsőséggel aranyozza. Miként a 
búzának színe is arany és szebb, mint fiatalsága zöldjében, úgy díszlik az ősz hajú 
ember fején, a dicsőségnek koronája. 
  
Dicső az ő gyengeségében, inkább, mint a fiatalember erejében és a hajadon 
szépségében. Egy kéve búza nem e szép képe az ember állapotának, még azért is, 
mert nemsokára haza kell hozni. Az arató jön. Hallom már, hogy köszörülik a sarlót. 
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Az arató jól kiköszörülte s nemsokára le fogja aratni a búzát, aztán bevitetik a 
csűrbe és jól elrejtetik. Többé nincs kitéve a rozsdának vagy ragyának, bogaraknak 
vagy betegségnek. Ott legyen biztos helye, hol hó nem eshetik reája és szelek nem 
alkalmatlankodnak. Biztos legyen és elrejtett, és kedves idő az, amikor az aratás 
ünnepe hirdettetik és az érett kévék behozattatnak a földmíves csűrébe. 
 
Ilyen az aggastyán. Ő is nemsokára haza hozattatik. A halál éppen most köszörüli 
sarlóját és az angyalok készen tartják arany kocsijukat, hogy benne őt mennybe 
vigyék. A csűr fel van építve, a ház készen áll, nemsokára mondja a nagy Úr: 
„Szedjétek össze először a konkolyt és kössétek azt kévékbe, hogy megégettessék, 
a gabonát pedig takarjátok az én csűrömbe!”. 
 
Elmélkedjünk a keresztyén ember halála felett általánosságban. Nemcsak a 
megöregedett keresztyén ember felett, mert meg akarjuk mutatni, hogy a szöveg, 
ámbár látszólag csak az idős keresztyénre vonatkozik, mégis tényleg hangos szóval 
beszél minden hívő emberhez. „Vénségedben mégy be a te koporsódba, mint a 
learatott búza a csűrbe vitetik az ő ideje korán”. 
 
Sok minden van a szövegben, amit meg akarunk figyelni. Először is figyeljük meg, 
hogy a halál elkerülhetetlen, mert meg van írva: 
„Te mégy be” („neked menned kell”). Másodszor, hogy a halál szívesen látott, mert 
nem úgy van megírva: „Elmehetsz a te koporsódba”, hanem: „Neked menned kell”. 
Harmadszor, hogy a halál mindig idejében jön: „Vénségedben mégy be a te 
koporsódba”. Negyedszer, hogy a keresztyén halála s mindig tisztességes, mert az 
ígéret hirdeti neki: 
 
„Vénségedben mégy be a te koporsódba, mint a learatott búza a csűrbe vitetik az ő 
ideje korán”. 
  
Az első megjegyzés, hogy tudniillik a halál még a keresztyénre nézve is 
elkerülhetetlen, nagyon mindennapi, egyszerű és közönséges és nem is lett volna 
szükséges ezt a megjegyzést tenni, de szükségesnek láttuk, hogy egy szót hozzá 
kössünk. Minő kopott ez a gondolat, hogy minden embernek meg kell halni, s ezért 
mit is szóljunk felőle? De mégsem szégyelljük azt felemlíteni, mert habár ez igen 
ismeretes igazság, mégis a legkönnyebben elfelejtik. Elméletileg mind hisszük s 
fejünkkel elfogadjuk, de milyen ritkán vésődik be a szívnek! A halál szemlélésénél 
eszünkbe jut. A lélekharang komoly szava beszél nékünk felőle. 
 
Az időnek mély hangját halljuk, mikor a toronyból halljuk az óra ütését, mely 
halandóságunkat prédikálja. A halál mindnyájunkra nézve elkerülhetetlen. De 
szeretnék egy megjegyzést tenni a halál felől, mégpedig, hogy habár meg van írva: 
„És miképpen hogy elvégezett dolog az emberek között, hogy egyszer 
meghaljanak”, mégis fog jönni egy idő, amikor egy némely keresztyén nem fog 
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meghalni. Tudjuk, hogy Ádám nem halt volna meg, ha nem vétkezett volna, mert a 
halál a bűnnek büntetése és mi tudjuk, hogy Énok és Illyés a mennybe helyeztettek 
anélkül, hogy meghaltak volna. Ebből azt látjuk, hogy nem okvetlen szükséges, hogy 
a keresztyén ember meghaljon. Azonkívül pedig megmondatik nékünk, hogy 
vannak olyanok, kik „élnek és megmaradnak”, amikor Krisztus el fog jönni, és az 
apostol azt írja: „Íme titkos dolgot mondok néktek: jóllehet nem mindnyájan 
aluszunk el, de mindnyájan elváltoztatunk. Nagy hirtelen és egy szempillantásban 
az utolsó trombitaszóra”. Valamennyien még életben lesznek, akikről azt mondja az 
apostol: „Mi élők, akik megmaradtunk volt, elragadtatunk azokkal egyetemben a 
ködökbe az Úr eleibe, az éltető égbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.” 
Tudjuk, hogy test és vér nem örökölhetik Isten országát, hanem lehetséges, hogy 
valami szellemi átalakulás által megtisztíttatnak, amely a felbomlás szükségét 
kizárja. Ah, én igen sokat gondolkoztam efelől és szeretném tudni, hogy nem volna 
e lehetséges, hogy egynéhányan mi közülünk ama szerencsések száma között 
lennénk, kik a halált nem látják meg. Ha nem is mi volnánk, akkor mégis valami 
felbátorító rejlik ebben a gondolatban: Krisztus akként győzte meg a halált, hogy 
nemcsak a jogos foglyokat viszi ki a börtönből, hanem egy sereget megment a 
szörnyeteg számából és sértetlenül elvezeti őket barlangja mellett! Ő nemcsak a 
halottakat támasztja fel és azoknak ad új életet, kik a kegyetlen sarló alatt estek el, 
hanem egynéhányat egy mellékutcán visz fel a mennybe. Azt mondja a halálnak: te 
szörnyeteg! Ezekre soha sem teszed kezedet! 
 
Ezek kiválasztott asszonyok és férfiak, hideg ujjaid ne dermesszék meg sohasem 
lelküknek áradását! Egyenesen felviszem őket, halál nélkül. Testükben felviszem 
őket a mennybe, anélkül, hogy mogorva kapuidon átmennének vagy foglyok 
legyenek az árnyékoknak sötét országodban. Milyen dicső az a gondolat, hogy 
Krisztus meggyőzte a halált, hogy egy néhány embernek nem kell meghalnia! De ti 
azt fogjátok mondani: hogy lehet az? Mert a test lényegével áll összeköttetésben a 
halandóság. Nékünk tényleg előkelő emberek azt mondják, hogy a természetben 
rejlik a halálnak szükséges volta, mert egy állat a másiknak zsákmányául esik, és 
még ha minden állatot meg lehetne tanítani, hogy zsákmányukat felhagynák, akkor 
pedig növényekkel táplálkoznának, és így bizonyos kis rovarokat felemésztenének, 
amelyek azokon el vannak rejtve. A halál tehát látszólag a természetnek törvénye. 
Emlékezzünk meg arról, hogy az emberek már nagyon is túlélték a meghatározott 
időt és látszólag könnyű megérteni, hogy az a teremtmény, amely ezer évig tud 
létezni, ezt a korszakot rég túlhaladhatná. De ez az érvelés nem érvényes, mert a 
szentek nem mindenkorra fognak élni ezen a földön, hanem olyan helyre 
hozattatnak, ahol a dicsőségnek törvényei a természet törvényeit feloldották. 
 
És most következik egy kedves gondolat, hogy a keresztyénnek a halál mindig 
kedves. „Neked menned kell a te koporsódba.” Az öreg Caryl a következő 
megjegyzést teszi ezen vershez: „Jó akarat és öröm a meghaláshoz.” Neked 
menned kell, nem pedig: vitetel vagy hajtatol a te koporsódba, amint meg van írva 
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a balga gazdag emberről Luk. ev. 12. részben: „Ez éjjel megkívánják a te lelkedet te 
tőled.” Hanem neked menned kell a te koporsódba. Nyugodtan és úgyszólván 
mosolyogva kell meghalnod, menned kell a te koporsódba, úgyszólván saját 
lábaidon és sétálva mégy el sírodba, nem is vitetel. A gonosz ember ha meghal, 
sírjába kergettetik, de a keresztyén megy koporsójába. Hadd mondjak el néktek egy 
példabeszédet. Két ember ült együtt egy házban, mikor a halál mindegyikhez eljött. 
Egyikhez azt mondta: „Meg kell halnod!” Az ember reá nézett, könnyekkel teltek 
szemei és reszketve felelt: „Ah, halál, nem tudok, nem akarok meghalni!” 
Felkeresett egy orvost és azt mondta néki: „Beteg vagyok, mert a halál rám nézett. 
Szemei halványakká tették orcáimat és félek, hogy nekem el kell búcsúzni. Orvos, itt 
van az én gazdagságom, adj nekem egészséget és hadd éljek!” Az orvos elfogadta 
gazdagságát, de minden tudományával nem adta vissza egészségét. Az ember 
hivatott más orvost és azzal kezdte abban a reményben, hogy talán ez hosszabbra 
tudja fonni az életnek fonalát. De ah! Végre csak eljött a halál és azt mondta: 
„Adtam néked időt, hogy különféle mentségeidet megvizsgáljad; gyere velem, meg 
kell halnod!” És megkötözte kezét, lábát és kényszerítette őt, hogy a sötét 
árnyékvilágba menjen. Útközben belekapaszkodott az útfélen álló gerendákba, de a 
halál vaskezekkel húzta magával előre. Nem volt fa az útban, mely után nem 
nyújtotta volna ki kezét, de a halál azt mondta: „Menj tovább, te az én foglyom 
vagy, meg kell halnod!” És nem akarva, mint a lusta iskolás fiú, ki lassan megy az 
iskolába, haladt végig az úton a halál mellett. Ő nem ment sírjához, hanem a halál 
érte jött a sír eljött ő hozzá. 
 
A másikhoz pedig így szólt a halál: „Eljöttem, hogy téged magammal vigyelek.” 
Mosolyogva felelt: „Ah, halál, ismerlek én téged, már többször láttalak. 
Társalogtam veled. Te az én Uramnak szolgája vagy, eljöttél, hogy engem haza 
vigyél. Eredj, mondd Uramnak, hogy kész vagyok, ha néki úgy tetszik, halál, akkor 
veled megyek.” És elindultak együtt kellemesen társalogva. A halál így szólt hozzá: 
„Ezt a csontvázat azért hordtam, hogy a gonosz embereket azzal megijeszteném, de 
én nem vagyok borzasztó. Megmutatom magamat néked: a kéz, amely Baltazár 
falára irt, borzasztó volt, mert nem láttak egyebet, csak egy kezet, hanem, mondta 
a halál, „megmutatom néked egész testemet, az emberek csak csontváz kezemet 
látták és megijedtek.” S amint mentek tovább, felbontotta a halál ruháját, hogy a 
keresztyén lássa alakját, ő pedig mosolygott, mert egy angyalnak az alakja volt. Egy 
kérubiunnak szárnya volt és teste dicső, mint Gábriel. A keresztyén így szólt: „Nem 
az vagy, akinek tartottalak, szívesen megyek veled.” Végre megérintette a halál 
kezével a hívőt, úgy, mint mikor egy anya játékból megveri gyermekét. A 
gyermeknek jól esik karján érezni ezt a nyomást, mert ez a rokonszenvnek 
kinyilvánítása. A halál a férfi ütőerére tette az ujját és egy pillanatra megállította 
azt, ezáltal a keresztyén a halál barátságos keze által szellemé alakult át, sőt rájött, 
hogy az angyalok testvére lett, teste szellemi lett, lelke megtisztult és a mennyben 
találta magát. Ti azt mondjátok, hogy ez csak egy példabeszéd, de hadd közöljek 
veletek egynehány tényállást, melyek ezt igazolják. Idézni fogom egy néhány 
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haldokló szent embernek a szavait, melyeket halálos ágyukon beszéltek és 
megmutatom néktek, hogy a halál nekik egy kellemes látogatás volt, amelytől ők 
nem féltek. ,Nem fogtok kételkedni a haldokló szavaiban. Abban a pillanatban 
lehetetlen képmutatónak lenni. Ha a játék véget ér, leveszik az emberek az álarcot: 
úgy volt ezekkel, mikor meg kellett nekik halni, ott álltak a komoly, leplezetlen 
igazság előtt. 
 
Először hadd mondjam el nektek, hogy mit mondott dr. Owen, a kálvinistáknak ama 
híres fejedelme. Míg az ő művei létezni fognak, addig nem lesz hiány olyan 
bizonyítékokban, melyek a szabad kegyelem evangéliumát hirdetik és megvédik. Dr. 
Owenhez eljött egy barátja és elmondta néki, hogy az ő „Elmélkedés Krisztus 
dicsősége felett” című könyvét sajtó alá adta. Homályos szemét egy pillanatra dicső 
fény töltötte el, mikor azt felelte: „Nagyon örülök! Ah, a régen várt idő végre eljött, 
amikor eme dicsőséget egész másképp fogom látni, mint ahogy azt valaha láttam 
volna, vagy e világon képes lettem volna látni.” 
  
Talán azt fogjátok mondani, ez az ember csak teológus volt, halljunk egy költőt. 
Herbert György nehéz küzdelmek után kérte feleségét, unokahúgát, kik nagy 
fájdalomban sírtak, hogy távozzanak szobából. Átadta Woodno úrnak 
végrendeletét és erre így kiáltott fel: „Kész vagyok meghalni Uram, most ne hagyj 
el, erőm fogy! Kegyelmezz meg nekem az én Uram Jézus Krisztus érdemeiért! És 
íme, Uram vedd fel lelkeimet!” Ekkor visszahanyatlott és kilehelte lelkét. Így halt 
meg a költő. Ama dicső fantáziája, mely komor dolgokat festhetett volna, ha neki 
úgy, tetszik, most azonban telve volt az angyalok elragadt látványától. Maga ezt 
szokta mondani: „Azt vélem, hogy a mennynek harangjait hallom.” Gondolom, hogy 
tényleg hallotta, mikor a Jordán folyóhoz közeledett. 
 

De azt fogjátok mondani, az egyik teológus, a másik költő volt ‒ mind csak fantázia 
lehetett. Halljuk tehát, hogy Brainard, egy tevékeny misszionárius mit mondott. 
Azt mondta: „Majdnem az örökkévalóságban vagyok. Vágyok ott lenni. Munkám 
befejeztetett. Minden barátommal leszámoltam. Az egész világ most nem bír 
értékkel előttem. Ah, bárcsak már a mennyben volnék, Istent dicsérni és 
magasztalni a szent angyalokkal együtt.” Ezt mondta Brainard. Ő, ki mindeneket 
kárnak állított látni, az Úr Jézus Krisztus ismeretének nagy voltáért és a vad, 
tudatlan indiánok közé ment az evangéliumot hirdetni.  
Lehetséges, hogy azt fogjátok mondani, hogy ezek a múlt időnek emberei. Lássuk 
tehát az újabb idő férfiait. 
 
Halljuk először, hogy mit mond a nagy és híres skót prédikátor, Haldane. Kissé 
felemelkedett és egész tisztán a következő szavakat mondta: „Ma pedig Krisztus, a 
ti életetek megjelenni fog, akkor ti megfogtok jelenni dicsőségben.” Erre 
megkérdezték őt, vajon hiszi, hogy haza fog költözni? És ő válaszolá, hogy: „Talán 
még nem.” Neje szeretetteljesen kérdezte: „Akkor hát nem oly hamar hagysz el 
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minket ‒ mire ő mosolyogva felelé: „Elköltözni és Krisztusnál lenni, sokkal jobb.” 

Azon kérdésre, hogy vajon felfedez-e sok békét és boldogságot ‒ kétszeresen 
válaszolt: „Különösen nagy és drágalátos ígéreteket. Erre azután mondá: „De fel kell 
emelkednem.” Neje felelé: „Te nem vagy képes felkelni.” Mosolygott és válaszolá: 
„Akkor leszek jóllakott, ha az Ő képe szerint serkenek fel.” Neje kérdé: „Ez-e az, 

amit te felemelkedés alatt értesz?” „Igen ‒ válaszolá ő – ez a felemelkedés, amit én 
gondolok. Fel kell emelkednem!” 
 
De íme, mit mondott Howard, a nagy emberbarát, az a férfi, aki igazi vallással bírt 
és egyike volt a legelőkelőbb és legkitűnőbb keresztyéneknek s mégis az ő egyenes, 
az egészséges észhez mért eljárása miatt soha sem tartották rajongónak. Halála 
előtt egy pár nappal, mikor feleségének tünetei nagyon nyugtalanító színezetet 
vettek fel, ezt mondá Priestman tengernagynak: „Ön arra igyekszik, hogy elvonja 
gondolatát a halálról, de én nekem egészen más érzeteim vannak. A halálnak reám 
nézve semmi ijesztő hatása nincs. Én mindig jó kedvvel, sőt örömmel megyek elé.”  
 
Ti talán ezt mondjátok: „Mi ezen emberek közül soha egyet sem ismertünk. Olyan 
valakiről, szeretnénk hallani, akit mi ismerünk!” Halljatok hát olyanról, akiről 
szeretettel hallottatok beszélni. Nem ami vallásfelekezetünkhöz tartozott, de valódi 
fejedelem volt Izráelben, ezalatt Irons Józsefet értem. Sokan közületek hallották a 
kedves szavakat, amelyek ajkairól alászállottak és talán képesek lesznek azt 
megerősíteni, ami felőle mondatik. Időközönként rövid szentírásbeli helyeket és 
drágalátos szavakat mondott, például: „Meddig Uram?” „Jövel Úr Jézus!” 
„Kívánkozom kiköltözni és nyugalomban lenni.” Mikor látta, hogy neje könnyeket 
hullajt, mondá: „Ne sírj érettem! Én amaz örök és minden mértéken felüli 
dicsőségre várok.” Egy kis szünet után, mikor lélegzetet merített, hozzátette: „Ő, 
aki engem mindeddig megőrizett, soha nem hagy, sem el nem mulaszt engem.” 
 
„Ne félj, minden jól van! Krisztus drága. Megyek haza, mert olyan kéve vagyok, 
mely, teljesen érett.” Nos, ez olyan ember, akit közületek sokan ismernek. És ez 
tényleg bebizonyítja azt, melyet én erősítettem, hogy a keresztyén ember által a 
halál szívesen váratik, jöjjön amikor jönni akar! Bizonyos vagyok benne, hogy sok 
itteni testvéremmel mondhatom, hogy ha a legjobb rész adatnék most nékem 
választásul, amit egy halandó ember magának kívánhat, úgy én azt kérném, hogy 
meghalhassak. 
 
Nem kívánom soha, hogy én választhassak, de nagyobb boldogság nem érheti az 
embert, mint ha meghalhat, mert akkor minden félelem oda van, minden gond meg 
van ölve, ez az a különös álom, amelyet Isten ad az ő barátainak. Egy keresztyén 
embernek kell tehát, hogy a halál kedves legyen. 
 
Egy keresztyén a halál által nem veszít el semmit. Azt mondjátok, hogy elveszíti 
barátait. Ebben nem vagyok egész biztos. Soknak közületek lehet a mennyben több 
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barátja, mint itt e földön. Némelyik keresztyén többet ér szeretteivel fent a 
mennyben, mint itt e világon. Többször megszámláljátok családi körötöket, de 
vajon úgy számláljátok-e, mint a kisleány, akiről Wordstworth énekel, ki mindig azt 
mondotta: „Nem Uram, mi heten vagyunk.” Néhányan meghaltak és a mennybe 
mentek, de ő mindig azt erősítette, hogy ők még heten vannak testvérek. Ah, hány 
fivérünk és nővérünk van nékünk Atyánknak felső házában. Szeretteink, kik a 
rokonság kötelei által vannak mi hozzánk fűzve, mert most is csak rokonaink, mint 
azelőtt voltak. Igaz, hogy a feltámadásban nem fognak házasodni, sem házasítani, 
de ki mondta, hogy ama nagy világban feloszlatnak a szeretet kötelékei, úgy hogy 
nem tarthatunk ott igényt egymás rokonsága, mint a Jézus Krisztus rokonságára? 
Mit veszítünk a halál által? Jöjjön bármikor, nem kellene-e, hogy az ajtót kinyissuk 
neki? Szeretném úgy érezni magamat, mint amaz asszony, aki haldokolva azt 
mondta: „Úgy érzem magam, mintha ajtó volnék, melynek kilincsére a kéz tétetett, 
kész megnyitni az ajtót és az én Uramat bebocsátani.” Nem gyönyörűséges állapot-
e, mikor a ház készen van, és nem kell azt előbb rendbe hozni? Mikor a halál egy 
hitetlen emberhez jön, akkor az horgonyon áll erősen, ő levágja a horgonykötelet 
és kibocsátja a hajót a tengerre. De ha a keresztyénhez jön, akkor ott találja őt, 
amint felhúzza a horgonyt és így szól hozzá: „Ha munkádat befejezted és a 
horgonyt felhúztad, akkor haza viszlek.” Lenge szellővel érinti őt és a hajó 
csendesen a menny felé halad. Már nem néz sóvárgó tekintettel vissza az életre, de 
angyalok állanak a hajó előrészén, szellemek vezetik a kormányt, kellemes énekek 
hangzanak és a vitorlák fénylenek ezüst színben. 
 
Azután harmadszor, a keresztyén halála mindig idején való. „Vénségedben mégy be 
a te koporsódba.” „Ah”, mondja némelyik, ez nem igaz! A jámborok sem élnek 
tovább, mint más emberek. A legbuzgóbb ember is meghalhat ifjúságának 
virágjában.” Íme, nézd meg alapigémet. Nem mondja: öregségedben mégy be a te 
koporsódba, hanem „vénségedben.” Ki tudja, hogy mi a vénség? Az akár mikor van, 
amikor Istennek tetszik gyermekeit hazaszólítani. Akkor is vének, amikor huszonegy 
éves korban meghalnak, és nem idősebbek, ha kilencven évet éltek. Némely bort 
mindjárt a szüret után meg lehet inni. Másfajta bornak pedig több ideig kell a 
hordóban maradni. De ez nem határoz, csak legyen az italnak teljes jó íze, amire 
csapra verik a hordót. Isten nem veri előbb csapra a hordót, csak amikor a bor 
tökéletes. Két kegyelem létezik a keresztyén ember részére. Az első az, hogy 
sohasem hal meg igen korán, a másik, hogy sohasem hal meg igen későn. 
 
Lássuk először, hogy sohasem fog igen korán meghalni. Spencer egy néhány évvel 
ezelőtt szellemileg ragyogott és oly gyönyörűen prédikált, hogy sokan arra vártak, 
hogy állandóan nagy világosság lesz és sokan fognak a mennybe vezettetni. De 
mikor hirtelen a világosságból sötétség lett és ő ifjúsága virágában a vízbe fúlt, 
akkor sírtak az emberek és azt mondták: „Ah, Spencer nagyon korán halt meg!” 
Ugyanazt mondták a költő Kirk Whiteről, ki oly buzgón élt tanulmányainak. Mint a 
sas, melyet saját tollából készített nyíl terített le, saját tudománya lett halálának 
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oka. A költő pedig azt énekelte róla, hogy igen korán. De ez nem volt igaz. Nem halt 
meg korán. Egy keresztyén sem hal meg korán. De némelyik azt mondja: „Milyen 
hasznára váltak volna a világnak, ha meg nem haltak volna.” Ah, de mennyi kárt is 
tehettek volna! S nem jobb-e meghalni, mint később olyant tenni, mi ő reá és a 
keresztyén névre szégyent hozhatott volna? Nem jobb volna-e, mialatt az általuk 
alkotott mű tovább menne, mint később nekik aludni, azt megrontani? Láttunk 
néhány szomorú esetet, amikor keresztyén férfiak, kik nagy hasznára voltak Isten 
országának, később szomorúan elestek és Krisztusra szégyent hoztak, bár meg 
voltak mentve és később visszavezettettek. Szinte kívánnánk, hogy bárcsak inkább 
haltak volna meg. Nem tudhatjátok, mi lett volna ezen férfiaknak életpályája, kik 
oly korán elszólíttattak. Egész biztosak vagytok benne, hogy annyi jót tettek volna? 
Nem tettek volna-e sok rosszat is? Ha álomban megláthatnók a jövőt, és hogy mi 
válhatott volna belőlük, akkor azt mondanók: „Ah, Uram, hadd legyen vége addig, 
amíg jól megy!” Hadd aludjék, míg szól a zene, jöhetnének még csúnya hangok is. 
Nem kívánunk ébren maradni, hogy e szomorú hangokat meghalljuk. A keresztyén 
jól hal meg, nem igen korán. 
 
Továbbá a keresztyén sohasem hal meg későn. Amaz öregasszony, ott nyolcvan 
éves. Nyomorúságos szobában ül és fázik egy marék tűznél. Jótékonyságból él. Ő 

szegény és nyomorult. „Mire jó ő? – mondja mindenki ‒ nagyon sokat élt. Néhány 
évvel ezelőtt még némi hasznát lehetett volna venni, de most, nézzetek csak reá! 
Alig bír enni, ha nem teszik az ételt a szájába. Nem tud már mozogni, mire, jó ő 
még?” Ne dorgáld a te Uradnak művét. Ő annál jobb földmívelő ember, minthogy ő 
tovább hagyná a búzát a földön, míg az kihull. Eredj el és látogasd meg őt, és 
rendreigazíttatol. Hadd beszéljen ő! Olyan dolgokat mondhat neked, melyeket soha 
az életben nem tudtál. Vagy ha nem is beszél, akkor az ő csendes, soha sem 
zúgolódó vidámsága, az ő folytonos odaadása meg fog tanítani szenvedések 
elviselésére. Van még valami, amit tőle megtanulhatsz. Ne mondd, a sárguló levél 
nagyon sokáig csüng a fán. Egy rovar még belecsavarodhat és lakásává teheti azt. 
Ah, ne mondd, az öreg, száraz levelet már régen le kellett volna fújni. Eljön az idő, 
hogy enyhén le fog hullani a földre. Hanem azért marad a fán, hogy gondatlan 
embereknek az élet mulandóságát prédikálja. Halljátok, hogy az Isten mit szól 
mindegyikünkhöz: „Vénségedben mégy be a te koporsódba.” Kolera! Az ország 
felett szállhatsz és megmérgezheted a levegőt! Én vénségemben fogok meghalni. S 
te várakozó ember! És te habozó asszony! Te azt mondod: „Ah, Uram, meddig 
még? Meddig még? Hadd menjek már haza! 
 
 Ne választassál el egy órával sem tovább a te Jézusodtól, mint a meddig szükséges! 
Tied legyen a menny, mihelyt kész vagy az ő számára! A menny készen vár téged és 
a te Urad azt fogja mondani: „Jer feljebb, ide!”, ha vénségedet elérted, de sem 
előbb, sem utóbb. 
 
Az utolsó tehát, hogy egy keresztyén tisztességben fog meghalni. „Menned kell a te 
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koporsódba, mint a learatott búza a csűrbe vitetik az ő ideje korán.” Az emberek 
beszélnek a temetéseknél előforduló tisztelettételek ellen és én bizonyára 
ellentmondok a rettenetes kihágásoknak, melyek sok temetésnél előfordulnak és a 
kopott, együgyű divatoknak, melyek sokszor behozatnak. Nagyon jó lenne, ha 
némelyek keresztültörnének azokon, s ha özvegyek nem volnának arra 
kényszerítve, hogy azt a pénzt, melyre nekik oly nagy szükségük van, egy 
szükségtelen ceremóniára költsék, mely a halált nem teszi tisztességessé, hanem 
inkább megvetővé. Szerintem, ha a halált nem is kell tollbokrétákkal feldíszíteni, de 
létezik egy tisztességes temetkezés, melyet mindegyikünk kívánhat magának. Nem 
óhajtjuk, hogy éppen csak mind egy csomó gazt kivigyenek minket, sőt óhajtjuk, 
hogy istenfélő férfiak temessenek el minket és tartsanak felettünk egy igen 
panaszos beszédet. Némelyek közülünk már láttak aratási ünnepélyhez hasonló 
temetéseket. Emlékszem egy jámbor prédikátornak a temetésére, kit régen meg 
szoktam hallgatni. A szószék feketével volt bevonva és sok ember jött össze, és 
mikor egy ősz aggastyán Krisztus seregéből felállt, hogy halotti beszédet mondjon, 
egy síró tömeg állott körülötte. Ő panaszkodott, hogy azon a napon Izraelben egy 
fejedelem elesett. 
 
Akkor tényleg éreztem, amit Say úr érezhetett, mikor Rowland Hill felett tartott 
halotti prédikációt: „Ordíts fenyőfa, elesett a cédrusfa!”. Oly melankolikus nagyság 
volt benne, és mégis az örömtől sugárzani látszott szellemem annál a gondolatnál, 
hogy lehetséges, hogy némelyek közülünk éppen olyan szeretetet nyerjenek, s hogy 
ugyanolyan könnyeket sírjanak felettünk, ha meghalunk. Ah! Testvéreim itt, 
hivatalos testvéreim, testvéreim itt ebben a gyülekezetben, valamennyire 
felbátoríthatja szíveiteket az a tudat, hogy ha el kell búcsúzni, akkor halálotok, a 
legmélyebb bánatnak és legmetszőbb fájdalomnak forrásává válik. Temetéstek nem 
az lesz, ami Jojakimnak jövendőltetett: egy szamárnak a temetése, melyet senki 
sem sirat, hanem istenfélő férfiak fognak összejönni és azt fogják mondani: „Itt 
nyugszik egy diakónus, ki Urának sok éven keresztül oly hűségesen szolgált.” 
 
A gyermek fogja mondani: „Itt nyugszik a vasárnapi tanító, ki korán megtanított 
engemet a Megváltó nevére.” És ha egy prédikátor meghalna, azt hiszem egy nagy 
tömeg ember, mely kikísérné őt a sírhoz, olyan temetést rendezne néki mind a búza 
kévének, amikor „a csűrbe vitetik az ő ideje korán.” Úgy gondolom, az elhunyt 
szentek testeinek nagy tisztességet kellene tennünk. „Az igazaknak emléke áldott.” 
Óh, ti kicsiny szentek itt a gyülekezetben, ne gondoljátok, hogy halálotok után 
feledésbe mentek. Lehetséges, hogy sírkövetek nem lesz, de az angyalok sírkő 
nélkül éppen olyan jól fogják tudni, hogy hol vagytok, mint sírkővel. Lesznek 
olyanok, kik siratni fognak. Nem sietve visznek el titeket, hanem könnyek között 
kísérnek ki a sírhoz.  
 
Véleményem szerint két temetése van a keresztyénnek: egyik a testnek eltemetése, 
a másik a szellemé. Temetése, mondám, a szellemnek? Nem, ezt nem így értem. Ez 
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a szellemnek nászünnepélye, mert mihelyt eltávozik a testből, ott állanak az angyal 
aratók, készen azt fevinni. Ha nem is hoznak tüzes kocsit, mint egykoron Illyésnek 
hoztak, de van nekik nagy kiterített szárnyuk. Örvendek abban a hitben, hogy 
angyalok fognak jönni, és a szellemet a légkör mezején túl kísérik. Lásd! Mint segítik 
angyalok a felfelé lebegő szentet és szeretetteljesen néznek arcába, mialatt feljebb 
viszik az egeken keresztül. És mint a földmívelő emberek kijönnek házaikból és 
kiáltanak: „Vidám aratási ünnepet!”, úgy fognak az angyalok előjönni a menny 
kapuiból azt kiáltva: „Aratási ünnep! Aratási ünnep! Itt van egy más kéve, teljesen 
érett, behozatott, a csűrbe.” Azt hiszem, a legtisztességesebb és legdicsőbb, amit 
Krisztus mennybe menetelén és ottani dicsőségén kívül valamikor látni fogunk, 
Isten gyermekének belépte a mennybe. Képzelem, hogy mindig ünnepnap van, 
mikor egy szent bemegy – és az szüntelenül történik – úgyhogy ott szünet nélküli 
ünnepnap van. Ah, mintha hallanám az ujjongást mennyből, hangosabban, mint sok 
vizeknek zúgása, valahányszor egy keresztyén bemegy. A világegyetem dörgő 
örömkiáltásait túlzengi, mintha zúgás lenne, ama nagy ujjongás, melyet az összes 
megváltottak tesznek, mikor kiáltják: „Egy másik és még egy másik jön!” És az ének 
mind hangosabb lesz a közbenszóló hangok által, mikor énekelik: „Áldott földmíves! 
Áldott földmíves! A te búzád haza hozattatik, teli, érett kévék gyűjtettnek a te 
csűrödbe.” Szeretteim, még egy kissé várjatok, egy néhány év múlva ti és én 
felvitetünk angyalok szárnyain a légben. 
 
Úgy érzem, mintha meghalnék és az angyalok közelednének. A kérubimok szárnyain 
vagyok. Ah, hogy visznek feljebb, milyen gyorsan és mégis milyen csendesen! A 
halandóságot minden fájdalmaival elhagytam. Milyen gyors az én reptem! Most 
repültem el a hajnalcsillag mellett. A ragyogó bolygókat már rég elhagytam. Ah, 
milyen gyorsan repülök és milyen kedvesen! Kérubim! Milyen édes a lengésem és 
milyen barátságos karokhoz támaszkodom. Útközben a szeretet és vonzódás 
csókjaival csókoltok engemet. Testvérnek szólíttok engemet. Kérubim, tényleg 
testvéretek vagyok? Én, ki még csak az elébb a porsátornak rabja voltam, 
testvérétek vagyok. „Igen!” – mondják. Oh, halld! Különösen szóló zenét hallok. 
Minő kedves hangok érintik füleimet! Közeledem a paradicsomhoz. Úgy van. Nem 
szellemek közelednek-e öröm zengve? „Igen!” –mondják. S még mielőtt felelnének, 
íme, itt jönnek. Egy dicső kíséret! Ah! És ott az arany kapu. Belépek és meglátom 
drága Uramat. Többet nem tudok nektek mondani. A többire mind nem létezik szó 

a testben. Én Uram! Veled vagyok ‒ beléd mélyedve ‒ benned elveszve, mint egy 
vízcsepp az óceántól elnyelve, mint egy szín, mely a dicső szivárványban elvész. 
Tényleg benned vagyok eltűnve, te dicső Jézus? És boldogságom befejeztetett? 
Végre, elérkezett násznapom? Tényleg felvettem a mennyasszonyi ruhát? És a tied 
vagyok? Igen, az vagyok. Az én számomra most már nem létezik egyéb. Hiába 
hárfáitok ti angyalok. Hiába minden egyéb. Ne bántsatok egy kis ideig. Egeiteket 
azután akarom megismerni. Adjatok egy néhány évet, igen, adjatok egy néhány 
évszázadot, itt az én Uramnak kebelén megpihenni. Az örökkévalóságnak felét 
adjátok nekem, hogy eme egy mosolynak napsugarában melegedjem. Igen, ezt 
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adjátok nékem. Szóltál valamit, Jézus? „Igen, öröktől fogva szerettelek téged, és 
íme, az enyém vagy!” Te velem vagy! Nem a menny ez? Nekem egyéb nem kell! 
Még egyszer mondom ti néktek, ti boldog szellemek, titeket később akarlak látni. 
De most az én Urammal akarom megünnepelni szeretet ünnepemet. Oh, Jézus! 
Jézus! Jézus! Te vagy a menny. Nekem egyéb nem kell. Tebenned elveszítem 
magamat. 
 
Szeretteim, nem-e úgy van? „Vénségedben mégy be a te koporsódba, mint a 
learatott búza a csürbe vitetik az ő ideje korán.” Minél előbb jöjjön ez a nap, annál 
jobban örvendünk. Ah! Az időnek lassú kerekei! Gyorsítsátok meg a forgást. Oh, 
angyalok, miért repültök oly késedezve? 
Ah, szálljatok a légkörön át, gyorsabban mind a villám cikkázása! Miért nem szabad 
nekem meghalni? Miért várakozom én itt? Te nyugtalan szív, légy nyugodt még egy 
kissé. Te még nem vagy kész a menny részére, mert akkor már nem volnál itt. 
Munkádat még nem végezted be, mert különben már nyugalomban volnál. 
Dolgozzál még valamivel tovább, a sírban van elég nyugalom. Ott majd megtalálod. 
 
Tovább! Tovább! 
  
Nem tart már ez sokáig,  
Kissé még várhatunk.  
Nem tart már ez sokáig,  
És ím, haza jutunk. 
 
Kedves Barátaim, ti, kik még nem tértetek meg, már lejárt az időm, ma már nem 
intézhetek ti hozzátok is beszédet. Bárcsak tehetném. De imádkozom ti érettetek, 
hogy mindaz, amit mondottam, a tietek legyen. Szegény Szíveim, sajnálom, hogy 
most nem mondhatom ez mind a tinektek. Szeretném, ha beszédem mindegyiknek 
szólt volna, és azt mondhatnám, hogy mind a mennyben lesz. De Isten tudja, hogy 
néhányan közületek a pokolhoz vezető úton vannak, és ne gondoljátok, hogy a 
mennybe fogtok jutni, ha a pokolhoz vezető úton haladtok tovább. Senki sem várja, 
ha északnak utazik, hogy keleten fog megérkezni. Nem, kell, hogy Isten a szívedet 
átalakítsa. Csupán Jézusban való bizalom által, ha magadat kegyelmének átadod, ha 
mindjárt a rosszak között a legrosszabb volnál is, előtte énekelni fogsz. 
 
Szegény bűnös, gondolom azt felelnéd nékem, amit múlt szerdán egy asszony 
mondott prédikációm után, amikor mind a legkisebbtől a legnagyobbig sírt, még a 
prédikátor is a szószéken. Mikor lejöttem, kérdeztem az asszonytól: „Polyva ön, 
vagy búza?” És ő azt mondotta: „Ah, ma este reszketek, uram.” Egy másiktól 
kérdeztem: „Nos, kedves testvér, remélem, nemsokára a paradicsomban leszünk.” 
 
És ő azt felelte: „Ön talán, uram.” Még egy másiktól kérdeztem: „Nos, mit gondol, a 
búzával fog egybegyűjtetni?” És ő így válaszolt: „Egyet mondhatok: ha Isten engem 



  
38 

 
  

a mennybe juttat, akkor teljes erőmtől fogom őt dicsérni. Mindig akarok énekelni, 
sohasem gondolva, hogy elég hangosan énekelek.” Eszembe jutott, amit egy öreg 
tanítvány egyszer mondott: ,,Ha az Úr Jézus engem üdvözít, akkor sohasem fogok 
megszűnni Őt dicsérni.” Dicsérjük hát Istent mindörökké! 
 
Míg tart az élet és a gondolat, 
Amíg a halhatatlanság marad! 
 
Íme, a háromegy Isten bocsásson el titeket az ő áldásával! 
 

Csak ott jó 
 
Csak ott jó egyedül, 
Oda fent a mennyben; 
Az a te nyughelyed, 
S boldog honod lelkem! 
Mi van itt e földön, 
A mi enyhet adna? 
Mely becses kincs gyanánt 
Mindig megmaradna 
 
Ifjúság helyében 
Ráncos vénség támad, 
Rövidke örömre  
Hosszú, hosszú bánat.  
Itt a bűn, ott nyomor  
Mardossa a szívet, 
S bármilyen jólétnek  
A halál vet véget. 
 
Minden elmúlandó, 
Minden szertebomlik 
Dicsőség, gazdagság 
Néma sírba omlik. 
Örök jó, igaz üdv 
Csak ott van a mennyben 
 Az a te nyughelyed, S boldog honod lelkem! 
 

Egy a szükséges 
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Egy a szükséges amíg élünk,  
Keressük ezeket szorgosan, 
S ha bírjuk őt, mitől se féljünk, 
Haladhatunk jól, s biztosan. 
 
Nem földi kincs, melyet a rozsda  
Emészt meg itten és melyet 
Magával vinni más világra 
Szegény lelkünknek nem lehet. 
 
Nem földi dics, nem földi pompa,  
Nem földi hírnév vagy egyéb; 
E föld megég, s a mi rajta  
Üdvöddel együtt benne ég. 
 
Egy a szükséges és ez Jézus; 
Őt bírva, bírod üdvödet, 
Mert élet Ő, s út az Atyához,  
Feltámadás... Ő mindened! 
 
 
 
 

Az egyetlenegy ajtó 
 
„Én vagyok amaz ajtó, én általam valaki bemenénd, megtartatik és bemegy s 
kimegy, és jó fűre találkozik.” (János evang. 10, 9.) 
 
Isten igéje azt mondja nékünk, hogy a nagy tömeg ember között létezik egy külön 
nép, egy nép, mely az általános nemzetből Istentől kiválasztatott, még minekelőtte 
a csillagok ragyogtak volna. Egy nép, mely Isten szívének drága volt, még mielőtt a 
világ alapja letétetett volna egy nép, mely Jézus drága vérével megváltatott a többi 
emberek közül. Egy nép, mely Krisztusnak kiváló tulajdona, az Ő legelőjének nyája, 
az ő kezeinek juhai, egy nép, mely felett őrködik az isteni gondviselés és útjait 
egyengeti az életnek bonyolódott tömkelegein. Egy nép, mely végre makula 
nélkülinek mutattatik be, szenny nélkül, minden egyes, az örök királyi szék előtt, a 
magasztos hivatásra képes, mely a jövő korszakokban kinyilváníttatik ő rajta. Az 
egész Szentíráson keresztül olvashatni e különös, kiváló népről. Néha „mag”-nak 
mondatik, máskor a „kert”-nek, megint máskor Isten „sajátjának” mondatik, és 
máskor, mint a felolvasott részben „nyájnak.” Az Újszövetségben szokásos neve „a 
gyülekezet”, „Isten gyülekezete, melyet saját végével váltott meg.” „Krisztus 
szerette az anyaszentegyházat és önmagát adta azért, hogy azt megszentelné, 
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megtisztítván víznek fürdőjével az ige által.” 
 
Íme, az a nagy kérdés, miképp lehet bejutni ezen gyülekezetbe? Hol találtatik meg 
ezen társaság? Kik annak tagjai? Mely úton lehet az előnyökben résztvenni, 
melyekkel bír? Jézus Krisztus kétfélét mond itt nékünk. Először: hogyan lépünk be a 
gyülekezetbe. Az út Ő rajta megy keresztül, mint az ajtón. Másodszor: melyek azon 
javak, melyek mint a Krisztus gyülekezetének tagjai nyerünk, mi üdvözülni fogunk, 
ki és bemegyünk és jó fűre találunk. 
 
Miképp lesz valaki ezen gyülekezet tagja, mely kiválasztatott, megváltatott és 
üdvözülni fog, az a mi Urunknak első mondása által egyszerűen és röviden 
előadatik. Krisztus azt mondja nékünk, hogy a gyülekezetbe csak Ő általa juthatunk 
be. Ő az ajtó. Nincs más bemenetel a gyülekezetébe, mint saját maga által. Tehát 
értsük meg egyszer s mindenkorra, hogy nem a keresztség által jutunk be Krisztus 
gyülekezetébe. Sok millió keresztelkedett meg, azaz megfecskendeztetett és ezrek 
alámeríttettek, kik sohasem jutottak be Krisztus gyülekezetébe. Ama szentség 
tekintetében, mely beleegyezésükkel, vagy gyakrabban anélkül végrehajtatott 
rajtuk, némelyek az emberektől keresztyének tekintetnek. De hadd mondjam meg 
néktek, hogyha nem igazi hit által jönnek Krisztushoz, nem egyebek ők akkor, mint 
megkeresztelt pogányok, még most is megfecskendezett pogányok. Tartsatok 
valakit folytonos eső alatt, azáltal még sem lesz ő „Krisztus tagjává”! Vonjátok őt az 
Atlanti óceánon keresztül és ha e keresztelést átélné, akkor egy betűvel nem lenne 
jobb. Nem a keresztelés az ajtó, hanem Krisztus. Ha hiszel Krisztusban, akkor az ő 
gyülekezetének tagja vagy. Ha bizalmad Jézusban van helyezve, aki az üdvhöz 
vezető út, akkor be van bizonyítva, hogy te megválasztattál, mielőtt a világnak 
fundamentoma letétetett volna, és a te hited feljogosít téged minden váltságokra, 
melyeket Krisztus igéjében megígért minden hívőnek. 
 
Ha Krisztus az ajtó, akkor az következik belőle, hogy az emberek nem születésüknél 
fogva jutnak be a gyülekezetbe. A „barátok társasága” egy olyan közösség volt, 
mely legtöbbet működött és éveken keresztül tanúskodtak jó dolgokról. De 
szerintem az volt a legnagyobb baj náluk, ami legjobban ártott nekik, hogy 
születésnél fogva tartottak jogot a tagságra. Nem azért veszik-e fel a tagoknak 
gyermekeit a közösségbe, mintha okvetetlen szükséges egyének volnának a 
mulandóság gyülekezetében? Testvéreim, nagy előny istenfélő szülőkkel bírni, nagy 
haszonnak bizonyulhat be, ha jól hasznát veszitek, de nagy felelősséggel jár, és ha 
helytelenül élvezitek, áldás helyett rettenetes átokká válhat. Lehetsz te a 
szenteknek hosszú sorából való, és mégis: „Ha valaki újonnan nem születik, nem 
láthatja Istennek, országát.” A legjámborabb példa, a legistenfélőbb nevelés sem 
biztosítják a megtérést, és megtérés nélkül, higgyétek el, nem lehettek Krisztuséi. 
„Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, be nem mentek 
a mennyeknek országába.” Nálunk nincs gyermekkeresztelés, tehát nem esünk 
olyan könnyen ezen tévedésbe, mint némely felekezeteknél, mégis szükségesnek 
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tartom e helyen megemlíteni, hogy nincs jogotok az evangélium javaihoz szüleitek 
révén. Ti nektek, magatoknak kell újjászületnetek! Nincs jogotok a kegyelem 
szövetségéhez, sem annak áldásaihoz és ígéreteihez, ha saját és személyes 
hitetekkel nem járultok Krisztushoz! Sem atyátok, sem anyátok nem lehet a ti 
számotokra a Krisztus gyülekezetéhez vezető ajtó, csak Krisztus maga. Ő azt 
mondotta: „Én vagyok az ajtó.” Ha Krisztust megnyertétek, benne vagytok az ő 
gyülekezetében. Ha őt megragadtátok, tagjává lettetek, mint az ő kiválasztottai és 
megváltottai, ama titkos és láthatatlan gyülekezetének, de sohasem lehettek azzá, 
sem a keresztség, sem a születésnek jogai által. 
  
Továbbá, mivel Krisztus az ajtó, tehát tudni való, hogy nem azáltal lesz valaki 
Krisztus gyülekezetének tagjává, mivel vallomást letesz arról, hogy ő az. Megvetni 
való képmutatóvá válhat, de csupán vallomásával nem bizonyítja be, hogy igazi 
keresztyén. Az emberek e világon nem pazar kiadások vagy azáltal lesznek 
gazdagok, hogy azok. Vagyonuknak okmányaival bírniuk kell és a pénz legyen biztos 
szekrényben eltéve, különben mégis szegények, igényeik dacára. És te sem lehetsz 
keresztyén azáltal, hogy előre lépsz és felvételt kérsz a gyülekezetbe, 
megmagyarázod, hogy hiszel és bevallod, hogy megtértél. Nem, csakugyan neked 
komolyan meg kell térned, vagy pedig el fogsz veszni. Neked komolyan kell hinned, 
vagy pedig „nem lesz néked részed, sem örökséged” abban a dologban. Ha csupán 
mondod: „Igen, igen, kész vagyok ezt bevallani, kész vagyok ezt mondani”, ez nem 
kevésbé teszen keresztyénné, mint a pamutot selyemmé teszi, ha annak mondják, 
vagy az agyagot arannyá változtatja, ha azt a címet ráírják. Óvakodjál a hamis 
vallomástól, mert kétszeresen veszélyes. Aki kegyelem nélkül van, veszélyben 
forog, de aki vallomásában azt állítja, hogy kegyelemben van és nem úgy áll a 
dolog, kétszeres veszélyben forog, mert nehezebben ébred fel mint mások és 
bizonyára, ha Isten kegyelme őt meg nem akadályozza abban, hogy istentelen és 
szunnyadozó fejének vánkosául szolgáljon vallomása, belealussza magát a pokolba. 
 
Tovább és talán még szorosabban vág, egy ember nem lesz az által Isten népének 
egyik tagjává, vagy Krisztus juhainak egyike, ha valamely látható gyülekezetbe 
felvétetik. Ne próbálja egy látható gyülekezetbe magát felvéteni, ha még az igazi 
gyülekezetben nincs benne. Nincs joga a külső intézetbe bemenni, mielőtt a Jézus 
Krisztusban való élő hit által be nem jutott a titkos választási terembe. Ha az ajtó 
melett elmegy és a falon keresztül bemászva ér a külön egyházba, anélkül, hogy 
Krisztusban hinne, akkor az üdvözüléstől olyan távol van, hogy ellenkezőleg, 
Krisztus azt fogja mondani neki: „Te tolvaj vagy és rabló, mert más úton jöttél be és 
nem az ajtón!”  
 
Azt hiszem, jól tesszük, hogy a tagok felvételét a gyülekezet szavazásának alávetjük. 
Azt hiszem, jól tesszük, hogy a jelölteket megvizsgáztatjuk és meglátjuk, hogy 
hiteles vallomást tesznek-e le és tudják-e, hogy mit szándékoznak megtenni. De a 
mi vizsgáztatásunk, ah, az nem hatol mélyebbre, mint a bőr alá. Mi a szívet nem 
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bírálhatjuk meg és még oly sok keresztyén férfinak legjobb bírálata dacára, ha azok 
még olyan őszinték is, és megérdemlik, hogy nagy tisztelettel viselkedjünk irántuk, 
nagyon hiányos dolog lenne azokban bíznunk. Ha Krisztus nem a tiétek, akkor a 
gyülekezet bizonyítványai csak hasztalan irományok és valamely emberekhez való 
hozzátartozás, legyenek azok még oly tiszták és apostoliak, elnevezésnél nem 
egyéb, hogy ti éltek, holott meg vagytok halva, mert az egyedüli út, amely által 
bejutni lehet a valóságos, élő, életerős Krisztus gyülekezetébe, csak az, hogy 
Krisztushoz kell jönni, ki maga az ajtó. 
 
Ezen képnek tiszta magyarsága tehát a következő: Hogy valaki az Isten népe közé 
tartozzék, ahhoz az szükséges, hogy Krisztusra bízza magát. Ha ezzel nem birtok – 
mindegy, akárki kereszteljen meg titeket, vagy nyújtsa nektek a szentelt kenyeret 
és bort, vagy akárki oltsa belétek az üdvreménynek morfiumát, melyért nincs 
jótállás – bűneitekben meghaltok, dacára minden szentségeknek, hacsak 
Krisztushoz nem fogtok jönni. A mennybe más bemenetel nem létezhetik, mint csak 
egyszerűen bízni Ő benne, aki vérezett és meghalt a golgotai kereszten. Más tan 
hirdetése csak csalás, mely ellen a figyelmeztető szó már elhangzott, még mielőtt a 
csapda fel lett volna állítva, hogy a vigyázatlant benne megfogják. 
 
Figyeljétek meg, az egyszerű hit – ahol ez valódi – megmutatja tisztán, hogy ti 
Krisztus által, ki az ajtó, bementetek, mert az a hit engedelmességre vezet. Miként 
lehetnél egyházának tagja, ha Krisztusnak nem engedelmeskedsz? Szükséges, hogy 
aki Krisztusban helyezi bizalmát, szolgája is legyen. Igazi hit nem szegül ellene, 
hanem örömét találja benne. Krisztus mondja: „Ha engem szerettek, az én 
parancsolataimat megtartjátok.” Ha nem iránta való szeretetből tartjuk meg 
parancsolatait, akkor vallásunk hiú. Beszélgethetünk nagyon sokat belső 
tapasztalatokról és hitről, de „gyümölcseikről ismeritek meg őket”. Isten lelke a 
szentségnek lelke. Ha Krisztus bevonul a lélekbe, akkor ez minden gonosztól 
megtisztul. Tudjátok, hogy Malakiás miként írja le megérkezését. Amaz ígéretet 
hirdeti nékünk, hogy az Úr, kit mi óhajtunk, nemsokára eljön templomához. Ez 
annyit jelent, hogy akik Őt keresik, meg is találják. Tudjátok, hogy Ő mit tesz hozzá: 
„De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? Hiszen olyan Ó, mint az 
ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja!” Tehát az ötvösnek tüze kiégeti a salakot 
és a ruhamosónak lúgja kiveszi a foltokat így ti is, ha Krisztus bennetek van, egy 
tűzön mentek keresztül, mely külső bűneiteket megégeti és ti nektek meg kell 
mosakodnotok, mint a ruhamosónak szappanával, hogy minden gonosztól 
megtisztuljatok. 
 
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt 
aratándja is.” Ha a test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha Krisztus kegyelme 
által Ő benne éltek, Ő benne bíztok és ő néki szolgáltok – a szolgálat a bizalomnak 

kifejezése és a bizalom a megválasztásnak bizonysága ‒, akkor az ajtón keresztül 
jöttetek a gyülekezetbe és a ti ügyetek rendben van. 
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Tehát, ha így áll a dolog, hogy Krisztus a gyülekezetnek ajtaja, és ha ezen az ajtón 
keresztül beléptünk, akkor nem sokat törődünk azzal, hogy az öreg úr Rómában mit 
gondol felőlünk. Hadd átkozzon meg minket! Nem baj az! Ő ezt nagyon szereti 
megtenni. Nagyon jól ért hozzá. Mit törődünk azzal? Ha Krisztus Jézusban új 
teremtmény lettem, akkor nem bánom, ha a pápa szidalmaz engem. Különben 
vannak elegen, akik minket szidalmaznak és azt mondják: „Ti másképp vélekedők, 
mienk az apostoli örökösödési rend, mieink a szentségek és a papok.” Ah! Ők azzal 
dicsekednek, hogy „katolikusok”, habár igénytartásuk megvettetett, az itt lenn való 
Babilon által és az ott fenn levő Jeruzsálem által. Hadd dicsekedjenek, ha nekik úgy 
tetszik! Ameddig Krisztus a mienk, hadd tartsák meg apostoli örökösödési rendjüket 
és mind a többi értéktelen dolgokat. Ő az ajtó s ha általa jöttünk, akkor jól állunk. 
Nékem tetszik a Sandwich szigetek lakói története, kik a mi misszionáriusaink által 
tértek meg és kiknek évekig prédikáltatott az evangélium. Végre két vagy három úr, 
hosszú fekete ruhában, kötött ki náluk és az emberek kérdezték tőlük, hogy miért 
jöttek. Azt válaszolták, hogy azért jöttek, hogy őket tanítanák és az igaz hitben 
felvilágosítanák. Jól van, mondották a szigetek lakói, szívesen meghallgatjuk. Ha 
tanuk igaz és az Írás szerinti, akkor halljuk. Lassankint bemutattak a 
bennszülötteknek egy kis ábrázoló képet, hasonlót egy fához. Ennek a fának volt 
sok ága. A legtávolabbi ágak a különböző szenteket ábrázolták, a hívőket, akik jót 
cselekszenek. A valamivel nagyobb ágak, a papok voltak. A vastag ágak a püspökök, 
a legvastagabbak a bíbornokok, és végre mind egyesültek a törzzsel, ki a pápa és így 
haladt lefelé egész a földre, míg Péterhez ért, ki a gyökere volt, mivel tekintélye 
közvetlen Jézustól eredt. Erre azután a bennszülöttek mindenfélét kérdezősködtek 
az ágakat illetve és kivált egynéhány korhadt águkról, melyek leestek a tűzbe. Kik 
voltak azok? Luther, Kálvin és más eretnekek, kik az egyház valódi fájáról le lettek 
vágva. „Jól van”– mondá egyik szigetlakos, és kérem mi a fának gyökere?” 
Természetesen bevallották, hogy ez Jézus Krisztus. Ekkor egyszerre kezükkel 
örömmel tapsoltak és azt mondották: „Nem törődünk az ágakkal és a törzzsel, 
sohasem halottunk róluk, de mienk a gyökér és ez elegendő, hogy azon 
nevekedjünk.” Így tehát testvéreim mi is mondhatjuk ma este, ha Krisztus a mienk, 
akkor mienk „a gyökér a száraz földből. Mienk a dolog gyökere, az alap, az alapzat, 
a summa, a dolog lényege. 
 
Hagyjad őket a formákra nézni, 
De mi csak Jézusban fogunk bízni. 
 
Haladjanak ők útjukon és örüljenek képzelődéseiknek! Krisztus az ajtó. Krisztus a 
mienk, mi beléptünk az ajtón, mi hittünk benne, mi általa mentünk be a hitbe, az 
örömbe és a békességbe. Megelégedni akarunk ezzel. Menjenek mások egyéb úton 
felfelé kúszva, ha ez nekik úgy tetszik. 
 
Mielőtt ezt a pontot elhagynám, még egy kérdés tolul előtérbe: Bementünk-e 
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mindnyájan az ajtón? Abban mindnyájan megegyezünk, hogy Krisztus az ajtó. 
Bementünk-e az ajtón? Ti, akik megvénültetek! Mindig nagy örömet találok abban, 

ha ősz fejeket – melyek az érett esztendők jelei ‒ látok istentiszteleti 
gyülekezetekben, de vajon mindnyájan hisztek-e Jézusban? Ti ismeritek az 
igazságot, nem is akartok egyebet hallani, mint az egyszerű evangélium 
prédikálását. De vajon elfogadtátok-e az evangéliumot? 
 
Éhen veszhet el egy ember az asztalon fekvő kenyér mellett, ha nem eszik és 
szomjan veszhet el, ha nyakig áll is a vízben, de nem iszik. Helyeztétek-e Krisztusra 
bizalmatokat? Ha nem tettétek ezt, oh vajon mi módon tudtok megmaradni a 
hitetlenség állapotában? Mert: „aki nem hisz, már elitéltetett, mivel nem hiszen az 
Isten egyszülött Fiának nevében.” Ti férfiak és asszonyok a közepes életkorból, akik 
az élet gondjaival harcoltok, bementetek-e Krisztusba? Tudom, hogy a ti 
gondolataitok nagyon igénybe vannak véve a világtól. Nincs-e azonban időtők a 
kérdés felett gondolkodnotok, vagy van-e bátorságtok azokat elhanyagolni? 
„Hiszel-e Istennek Fiában?” Ha nem, oh, férfiú, a te, életed egy zsinegen függ, és ha 
ez elszakad, a te romlásod bizonyos. S oh, ti ifjú emberek, mily nagy kegyelem az, 
hogy hajlandóknak látunk titeket jönni és a beszédet hallgatni! De vajon 
hallgattatok-e mindent a ti belső füleitekkel? Feltekintettetek-e az én 
Mesteremhez? 
 
Édes dolog az életnek kora reggelén Krisztushoz jönni és a boldogságnak hosszú 
napját magatok előtt bírhatni. Legyen ez áldásul. mindegyikünk számára! Hiába 
való dolog az ajtóra nézni, ha be nem mentek. Adjon Isten nektek kegyelmet, hogy 
bemenjetek, ha már előbb nem tettétek ezt. 
 
A mi Urunk és Mesterünk megmondja nékünk, hogy minő javakat nyerünk, ha mi Ő 
rajta, az ajtón át bemegyünk. Az, a ki Krisztuson át bemegy, üdvözül, ki és bemegy 
és legelőt talál. 
 
Ő üdvözül. Annak, aki Jézus Krisztusban hisz, üdvözülnie kell, ő boldog most és 
boldog lesz. Egy ember véletlenségből megölt egy másikat. A legközelebbi vérrokon 
bizonyára bosszúból megölni fogja a gyilkost, ha elérni tudja. Azért az a szegény, 
gyilkossá vált ember amilyen gyorsan csak tud a szabad városba szalad. Oh mint 
dobog a szíve, mint sietnek lábai, mint fut ő minden erejéből? 
 
Itt van egy útmutató ezen szavakkal: „Szabadváros” (menváros) és ő tovább 
folytatja útját. De egyszerre megfordítja fejét, mialatt fut és észreveszi, hogy a 
vérbosszuló a háta mögött van. Látja, hogy előnyben van, érzi, hogy valószínűleg el 
fogja érni. Óh, mint őrzi lépteit, hogy valami kőbe ne ütközzék, mint szalad a 
térségen át, könnyedén, mint egy őz. Fut, míg a város kapuit láthatja. „Ez a 

barátságos menváros”, ‒ mondja ő. De azért meg nem pihen, mert a városnak 
pillantása nem nyújt neki biztonságot, azért meggyorsítja futását, mintha a szelet 
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túlszárnyalni akarná, míglen a kapu útján berohan és a város széles utcáiban van. És 
íme, most csendesen megáll. Fellélegzik. Letörli homlokának forró verejtékét. 

„Most már biztonságban vagyok!” ‒ mondja ő ‒ „mert e küszöbön át semmi 
vérbosszút állónak átlépnie nem szabad, aki egyszer ezt elérte, az szabad”. 
 
Így van ez a bűnössel, ha őt a bűn üldözi, ha arra a felfedezésére jő, hogy 
megsértette Istent. Hallja az igazságosság rettenetes futását gyors menetben maga 
megett és lelkiismerete fut, lelke pedig siet a kereszthez. Némi reményt nyer. Egy 
Üdvözítőről hall, de ez nem elég. Soha sem fog pihenni, soha sem mondhatja, hogy 
békességben van, míg a hit kapuján át nem ment és így szólhat: „Íme, hiszem, hogy 
Jézus értem halt!” 
 
Aki az ajtón keresztül megy be, az fog üdvözülni. Noé bárkája sok idővel előbb 
épült, hogy Noét és családját a nagy vízárban megtartsa. Senki sem mondhatja, 
hogy Noé megmentetett, mielőtt az ajtón át bement volna, de mikor ezt megtette, 
egy isteni kéz, egészen láthatatlanul becsukta azt mögötte, és mikor Noé hallotta az 
ajtó bereteszelését megértette, hogy az Úr őt bezárta és érezte, hogy teljes 
biztonságba van. Ha Isten bezár minket, az alól való hullámok meg nem 
fullaszthatnak minket és a fölül való esőömlések hozzánk be nem hatolhatnak és 
nékünk nem árthatnak. Akit Isten berekeszt, annak biztonságban kell lennie. Azon 
pillanatban, amikor egy szegény bűnös Jézusban bízni kezd, bezárja mögötte Isten 
az ajtót. Ott van, és ott kell lennie, míg ő többé nem lészen. Ő el van rejtve. A pokoli 
hatalmak meg nem ronthatják és Istennek bosszúja nem érintheti őt. Bement az 
ajtón és üdvözül. 
 
A múltkor néhány oroszról olvastam egy történetet. Ezek széles síkságon utaztak, 
melyen itt-ott erdők voltak. A falvak tíz vagy tizenkét mértföldnyi távolságban 
feküdtek egymástól és sok farkas volt ottan. A lovak legnagyobb rohamban futottak 
előre, az utazók hallották hátuk mögött a farkasok vonítását, s habár a lovak a 
legnagyobb sebességgel mentek, a ragadozó állatok már közel voltak mögöttük és 
ők a meglelő szükségnek pontosságával menekülhettek csak meg, miután sikerült 
nékik egy útban álló hajlékot elérni és az ajtót hátuk mögött bezárni. Ekkor 
hallhatták, hogy a farkasok a háztetőre ugrottak, hallhatták, hogy ház falait 
döngették, hallhatták, hogy az ajtónál rágcsáltak, vonítottak és mindenféle ijesztő 
lármát csináltak, de ők rejtve voltak, mert az ajtó, melyen át bejöttek, bezáratott. 
Úgy van az is, aki Krisztusban van. Mondhatni, hogy hallhatja az ördögöket 
farkasokhoz hasonlóan vonítani, kik mindnyájan éheznek és vágyakoznak utána és 
az ő saját bűnei azon vannak, hogy mint a farkasok őt a veszedelembe lehúzzák. De 
ő Krisztusban van, és ez egy olyan menedék, hogy a világnak minden ördöge, ha 
egyszerre is jönne, ezen örök menedékháznak egyetlen egy oszlopát sem tudnák 
elmozdítani, annak állania kell, ha a föld és ég elmúlik is. Így szól tehát Krisztus 
minden férfiúhoz és minden asszonyhoz, hogy üdvözülni fognak, ha az ajtón át 
bemennek. Ne kételkedjetek ezen. Ne hagyjátok, hogy valaki azt a kérdést tegye 
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fel, vajon üdvözölhet-e vagy nem üdvözülhet, mert üdvözül. Oh, ragaszkodjatok 
szilárdan ezen boldogító szóhoz: üdvözülni „fog.” Hallgató, te, ha iszákos ember 
vagy, mégis üdvözülni fogsz, ha Jézusban bízol. Nem fogsz visszatérni régi 
iszákosságodhoz, hanem kiszabadíttatol belőle, ha hiszel Ő benne. Ah, asszony, ha 
nevedet a legrútabbul beszennyezted, mégis, ha Krisztusban hiszel, nem ronthat 
meg téged régi bűneidnek egyike sem, hanem üdvözülsz. Ah, ha az életnek minden 
napjában is kísértések vennének körül, olyan kísértések, mint soha azelőtt, 
igazságos az Isten és nem hazudik: valaki Krisztus nevében jön, ki az ajtó, az 
üdvözülni fog. Tudjátok mi az, az ajtón keresztül jönni? Azt teszi, Jézusban bízni, 
néki magát átadni, Ő benne megpihenni. Ha a korsókat és bögréket szögekre 
felakasztjátok a párkányokon, mi tartja azokat, hogy le ne essenek? Semmi más 
csak a szeg, s ha az erősen áll, akkor le nem eshetik semmi sem, ami rajta fel van 
akasztva. Nos, nektek Krisztuson kell függni, mint az edény a szegen, s ha ezt 
teszitek, akkor ő a szeghez hasonlóan, meg nem mozdul helyéről és ti nektek nem 
lehet, nem szabad elvesznetek. Ez az első jó: ő üdvözít. 
 
Ki az ajtón által megy, bemegy. Az a férfiú, ki Krisztusban hisz, bemegy a 
békességbe és a nyugalomba, mert „semmi kárhoztatásuk nincsen immár azoknak, 
kik a Jézus Krisztusban vannak.” Behatol a titkos ismeretekbe. Ő Krisztus 
tanítványává lesz és ő általa, mint Mesterétől taníttatik. Bemegy Istenhez szent 
buzgósággal imában. „Bemegy mind azokig, melyek a kárpiton belől vannak” és 
Istenhez, hogy a kegyelemnek trónja előtt beszéljen. Bemegy a gyermeknek helyére 
és ott áll mind a mennyeknek felfogadott örököse. Szoros közösségbe lép Istennel. 
Beszélni fog Teremtőjével. Az Úr az ő orcájának világosságát felemeli felette. 
Behatol a szellemi dolgok magasabb fokaihoz. Bemegy a kegyelem szövetség 
kincstárába és azt mondja: „Mind ez az enyém.” Bemegy az ígéretek tárházába és 
elveszi azt, amire lelkének szüksége van. Bemegy, és egyik területből a másikba 
hatol, míg beér a legbelsőhöz, ahol Isten szeretete a legnagyobb mértékben 
kiontatott. 
 

Aki az ajtón által megy, üdvözül és bemegy. Ha tudjátok, hogy mit jelent ez ‒ akkor 
menjetek be, hatoljatok beljebb, hatoljatok be szüntelen! Ne álljatok meg ott, ahol 
vagytok, hanem menjetek be, míg nem többet kaptatok. Ha Krisztust szeretitek, 
gyertek közelebb hozzá, közelebb és még közelebb! Legyen a ti imátok: 
 
„Közelb’ hozzád Uram, 
Mind közelebb, 
Habár súlyos kereszt nyom engemet. 
 
Mégis ez énekem 
Közelb’ oh, Istenem, 
Közelb’ hozzád Uram, mind közelebb!” 
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De ha valamibe be akartok jutni, ami isteni, akkor Krisztus által kell bemenni. Ah, ti, 
kik felnyitjátok a Bibliát, hogy egy verset megértsetek: az út, melyen át be lehet 
hatolnotok lehet egy mondásnak értelmébe, a Krisztuson keresztül való ajtó. Ah, ti, 
akik a szent életet óhajtjátok, gyertek az ajtón által! A szent élethez vezető út nem 
Mózesben van, hanem Krisztusban van. Ah, ti, akik mennyei Atyátokkal szorosabb 
összeköttetésbe akartok lépni, az út oda nem saját megerőltetéstek által vezet, 
hanem Krisztus által. Eleinte azért jöttetek Krisztushoz, hogy az üdvöt 
megnyerjétek; még továbbra és el kell menni Ő hozzá, hogy szent életet nyerjetek. 
Sohase keressetek más ajtót, mert csak egy van és ez az egy ajtó elvezet életre, 
szeretetre, békességre, értelemre és szent életre. Bevezet titeket a mennybe. 
Krisztus főkulcs az irgalmasság palotájának minden szobájához, és ha Krisztus a 
tietek, akkor bementek. Semmi titokzatos nem marad elrejtve előttetek. Bementek 
Isten nevében, Krisztus által, az ajtó által. 
 

A másik jó az, hogy kimegy. Ha a kettőt összefoglaljuk ‒ ő bemegy és kimegy ‒, 
akkor szabadságot jelentenek. A keresztyén nem úgy jön a gyülekezetbe, mint egy 
tömlöcbe, hanem mint szabad ember megy be, aki házában ki és bemegy. De mit 
kell érteni a kimenetel alatt? Azt hiszem testvéreim, hogy azt jelenti: azok, akik 
Krisztusban vannak, mindennapi munkájukra Krisztus által, az ajtó által mennek. 
Szeretném tudni, közületek hányan gondoltak arra, hogy sokszor felkeltek, 
felöltöztök és mindjárt a munkához siettek, mire azután egész nap igen gyengének 
érzitek magatokat. Azon én nem is csodálkozom, mert nem a Krisztus általi ajtón 
keresztül mentetek ki. Oh, ha ti Krisztusnak adtátok volna át magatokat arra a 
napra és ha csak néhány percetek lett volna imádkozásra, mégis akkor azt 
mondtátok volna: „Uram, én a tiéd vagyok, vigyázz én reám ma! Odamegyek, ahol 
némely emberek megkísértenek és próbára állítanak engem. Nem tudom, mi fog 
velem történni, de Uram, én a te nevedben megyek ki és a hűségedben bízom. Ha 
van valami, amit éretted megtehetek, én azt megtenni akarom. Ha szenvedni kell, 
úgy én érted szenvedek, de vigyázz én reám, Uram! Nem akarok kimenni és 
embertársaim arcába nézni addig, míg a te arcodat nem láttam, és nem akarok 
velük addig beszélni, míg veled nem beszéltem és hallani, amit mondani akarnak, 
míg nem hallom azt, amit Isten, az Úr mond.” Bízzátok magatokat erre, mert ez egy 
áldott kimenetel, ha az ajtón kimentek. Bizonyosak lehettek benne, hogy vidáman 
tértek haza, ha ezen módon mentek ki. Ne jelentse-e ez a kimenet a szenvedésre 
való kimenetelt is? Néha ti és én arra leszünk hivatva, hogy nagy testi fájdalmat, 
vesztességeket vagy kedveseinktől való elszakadást tűrjünk. Jól van, mily édes az 
ajtón kimenni, hogy azt elszenvedjük és képesek legyünk mondani: „Íme, 
Mesterem, ez egy kereszt, de amelyet én hordozni akarok, nem saját magam 
erejével, hanem a tiéddel. Tégy velem a te akaratod szerint. Akarom inni a poharat, 
mert te ezt nékem rendelted.” 
 
Ha ti Krisztus kezét láthatjátok azon, akkor az a keserűt édessé teszi és a nehéz, 
hamar könnyűvé válik. Menjetek a ti betegágyatokba úgy, amint a ti halálos 
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ágyatokba menni reménylettek az ajtón át, vagyis Krisztuson keresztül. 
 
És ha mi, amint ez néha lenni szokott, kimentünk úgyszólván a közösségből 
Krisztussal, hogy a bennünk lakozó bűnökkel harcoljunk, akkor az igazi út kimenni 
és annak ellene állani az ajtón keresztül vezet. Ha megkísértitek, hogy a bűn ellen 
saját erőtök által harcoljatok vagy pedig a törvény alapján illetőleg, mert érzitek, 
hogy elkárhozni fogtok, ha ezt a bűnt le nem győzitek, akkor ti gyengék lesztek, 
mint a víz. A bűn legyőzésére szolgáló helyes mód a Báránynak vére. A bűn nem 
lesz másképpen megölve, csak úgy, ha arra Krisztus vérét dobjuk. Ha ez 
érintkezésbe jön a bűnnel, mely minket megragad, akkor a bűn azonnal elhervad. 
Menjetek a ti lelki harcotokba az ajtón keresztül. És így kedveseim mindenben, amit 
az Úr részére teszünk, az ajtón menjünk ki. Mindig édes érzetet okoz nekem 
prédikálnom, ha érzem, hogy az én Mesterem nevében lépek elő. Ha nem azért 
jövök hogy elbeszéljem, miféle eszméket fontam össze saját agyamból, sem pedig, 
hogy vonzó képeket hozzak elétek, aminőket néha előhozni szeretnék, hanem ha 
jövök, hogy éppen azt mondjam meg nektek, amit a én Uram akar, hogy tudjátok 
meg és megmondjam néktek Istennek üzenetét valamint az ő nagy szeretetét, a 
romlás szélén álló bűnösök iránt, melyet az én szívemben érzek. Akkor tényleg 
öröm a prédikálás tisztségét viselni. 
 
Ti vasárnapi tanítók mindig jól fogtok tanítani, ha, az iskola szobába az ajtón át 
mentek, vagyis ha Krisztussal voltatok, ha az közel való voltát kerestétek és annak 
örvendeztetek. Tudom, kedves fivéreim és nővéreim, akik a nagyobb osztályokban 
taníttok, kik oktatást és intést végeztek, kik egyéb valami szent dologgal 
foglalkoztok, hogy ti mindig jól végzitek dolgaitokat, ha tetteitek mellett Istennek 
mosolya nyugszik rajtatok. S nagy eredmény fogja kísérni munkátokat, ha ahhoz 
mindig Krisztuson az ajtón keresztül mentek. Ha Krisztusnak Krisztus által szolgáltok 
és nemcsak néki tesztek, hanem általa és vele. Ami tulajdon erőnk teljes gyengeség, 
de az az erő, amely egyszer bizodalom által az örökké élő Krisztusból jő, aki 
mondotta: „Íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig”,azon erő, 
mely diadalmat arat. Adjon Isten néktek kegyelmet nemcsak bemenni, hanem 
kimenni is az ajtón keresztül. 
 
Most pedig jön ami szövegünkben foglalt utolsó megnevezett jó: „és jó fűre 
találkozik.” Előre bocsátom, hogy ez az, ami végett ti ide jöttök, ti akik az Urat 
szeretitek. Ti ide jöttök, hogy legelőt találjatok. Nagy áldás az, ha mi valóban legelőt 
találunk magunknak ha jövünk, hogy az evangéliumot halljuk. Mi ismerünk 
olyanokat, akik azt mondják, hogy a hétnek terhei elhordozhatatlanok lesznek 
nekik, ha sivár szabbatjaik (vasárnapjaik) vannak. Ah, ha ti egy gyülekezetnek tagjai 
vagytok, mely az ellenkezések miatt szét van szakadva, ahol prédikáció minden 
egyébről gazdagon szól, csak Krisztusról nem, akkor mindjárt panaszkodni kezdtek 
és becsülni fogjátok azt a kiváltságot, melyet Krisztus köztetek felállítani fog. 
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De kik azok az emberek, akik azokat a legelőket megtalálják, ahol Krisztus 
prédikáltatik? Nem mindnyájan, kik hallják, nem is mindnyájan, a hívők. Van idő, 
midőn ti prédikációt hallotok, melyek néktek semmi hasznot sem hoznak, mialatt 
egy fivér vagy egy nővér a ti oldalatok mellett sok tanítást és vigaszt merít belőle. 
Ezen esetben nem kell csodálkoznom, ha ez azért történik meg, mert a ti barátotok 
az ajtón át jött be, ti pedig nem. 
 
Emlékeztek-e Erszkinére és ama jó hölgyre, aki jött és őt úrvacsora alkalmával 
prédikálni hallotta? Olyan kedves prédikáció volt, melyről ő azt hitte, hogy soha 
hasonlót nem hallott. Azért azt kérdezte az isteni tisztelet után: kicsoda az, aki ma 
prédikált? S miután megmondták neki, hogy ez Erszkine, így szólt: „A legközelebbi 
vasárnap ismét el akarok jönni és őt meghallgatni.” Eljött, meghallgatta és gondolá 
magában: „Nos, ez egy igen száraz, egyhangú prédikáció volt. Miképpen sem volt 
azzal megelégedve, és mint egy balgatag nő, akinek véleményem szerint lennie 
kellett, elment a sekrestyébe és kérdé: „Oh, uram a múlt vasárnap nagy élvezettel 
hallgattam önt. Még sohasem épültem úgy. Ma reggel pedig ismét eljöttem, de 
keservesen csalódtam.” A jó ember pedig egész nyugodtan mondá: „Kérem 
asszonyom, miért jött múlt vasárnap a templomba?” A nő válaszolá: „Az 
úrvacsorához jöttem.” „Tehát, hogy Krisztussal közössége legyen?” – kérdé ő. „Igen, 
uram!” „Nos, ön e végből jött és ezt megkapta. Kérem pedig, mi végből jött ma 
reggel?” Erre a nő felelé: „Eljöttem, hogy önt hallgassam.” „Nos, és ön asszonyom 

megtalálta azt” ‒ mondá ‒ „semmi többet nem nyert, mert semmi egyébért nem 
jött, mint ezért.”  
 
Nos, hát, ha az emberek csak azért jönnek, hogy egy prédikálót halljanak, vagy 
csupán szokásból avagy alakiságból, akkor nem mindig találják azt, amiért jönnek. 
Ha az emberek azért jönnek, hogy rajtunk hibát találjanak, akkor mi mindig eleget 
adunk a mi tökéletlenségünkből, hogy azzal mulattassuk őket, s így nem kell 
csalódva érezni magukat. Ha mások csak szokásból jönnek, mondják: „Jól van, hát 
ez az én művem, megtettem kötelességemet.” Természetesen, hogy ez az, de ha ti 
az ajtón át jöttetek volna be, azaz Jézusra való pillantással, Jézust keresve, nem 
azon kívánsággal, hogy a prédikátort lássátok, hanem az Urat, nem egy ember 
szavát hallgatni, hanem Isten igéjét a ti lelketek számára, akkor azt hiszem legelőt 
találtatok volna. 
 
Testvérek, a juhoknak legelőre van szükségük. Semmi más táplálék nem való nekik. 
Így szüksége van a ti lelketeknek mennyei igazágra, és ha ti Isten házába a 
Krisztuson keresztül jöttök, meg fogjátok azt találni. Ha a ti bibliátokhoz Krisztuson 
át mentek, azt fogjátok találni, hogy ez egy gazdag éléstár. Ha az imaházba krisztusi 
ajtón át jöttök, vigasztalástokra fog az szolgálni és így legelőre fogtok találni. 
 
Azt gondolom, hogy szövegünk azt is jelenti, hogy annak, aki Krisztusban nyugszik, 
mindenben, amire szüksége van, része lesz. Ha ez a mondat nem jelenti azt, akkor 
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egy másik jelenti: „Az Úr az én pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. 
Gyönyörűséges és füves helyeken legeltet engemet és kies vizek mellé viszen 
engemet.” (23. zsoltár, 1, 2. v.) 
 
Némelyek közületek nagyon szegények, de ha Krisztusban bíztok, feléje tárhatjátok 
az ő ezen ígéretét: „Te mondád, hogy én jó fűre találok.” Jöjjetek Krisztushoz és 
mondjátok meg neki, hogy ő maga mondotta: „Nem vonja meg a jót azoktól, akik 
járnak ártatlanságban.” (84. zsoltár, 12. v.) 
 
Azt akartam, hogy egyesek, kik még az akolban nincsenek bevezetve, most Jézushoz 
vonva legyenek. Oh, bárcsak jönnétek az ajtón keresztül ezen nagy drágalátos 
jóhoz. Talán sohasem lesz még egyszer olyan jó alkalmatosságotok. Talán soha sem 
fogjátok ismét érezni Isten Szellemének vonzását. Oh, bár vetnétek késedelem 
nélkül segélytelen lelkeiteket az Üdvözítő kegyelmes karjaiba, aki képes és hajlandó 
titeket üdvözíteni. Oh, bár üdvözültek lennétek már most. Ámen. 
 
Az Úr legelőjén, 
 Oh, legeltesd drága pásztor, 
 Legeltesd a lelkemet!  
A te édes legelődön lelem én fel üdvömet. 

Ott terem csak, ‒ sehol másutt ‒ 
A valódi élet-fű, 
Melytől erőt nyer a lelkem,  
Fejlődik és bizton nő. 
 
Vannak a te legelődön 
Kívül még más legelők; 
Itt is, ott is a világban 
Könnyedén fellelhetők, 
Tarka fűvel, színpompával,  
Sok bogyóval gazdagon,  
Mindezekben csupa méreg, 
S mámorító nedv vagyon. 
 
Legeltem én már ezekben,  
Meg is rontám magamat;  
Ott hevertem nyomorultul, 
Elhagyott az öntudat.  
Gyűlöletnek, rút önzésnek  
Vihara megcsapdosott, 
 Testiségnek, hamis élvnek, 
 Karma összemardosott. 
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De te jöttél és kihoztál, 
S legelődre átvivél; 
És azóta észre térve, 
Az én lelkem újra él. 
Oltalmazva legelődön  
Még sok millió juh legel, 
Kikkel egykor haza terelsz, 
Az örök akolba fel. 
 

„Legeltesd az én juhaimat.” 
 
Nekem úgy tűnt fel, mintha egy juhakol előtt haladtam volna, ahol a pásztorok igen 
szorgalmasan foglalatoskodtak. Minden igyekezetük az akol ajtajára volt irányítva. 
A legelő nagyon sovány és a nap hőségétől nagyon lehervasztva, némely helyen 
pedig alig volt különb a pusztaságnál, a víz pedig piszkos és lehullott falevelekkel 
fedve. A juhok csekély számban, soványan és lefogyatkozva, olyanok voltak, mintha 
az élet csak hálni járt volna beléjük. 
„Mit csináltok itt barátaim?” – kérdének egy pásztort. 
„Mesterünk azt az utasítást adta, hogy legeltessük juhait”, volt válasz. „Ama 
juhokat amonnan a dombról, ide akarjuk csalogatni, mert azok szinte az övéi.” 
„Miféle eszközeitek vannak az idecsalogatásra?” 
„Nos, nézz ide! Megaranyozzuk a kaput és az aklot abban a reményben, hogy ha 
majd a nap rá süt, ama juhok a kíváncsiságtól indíttatva majd idejönnek. Majd ha 
ideérkeznek, azután legeltethetjük őket is.” 
„De mondjátok csak, miért nem vezetitek ezeket a legelőre, melyek úgyis itt 
vannak!” 
„Oh, ezek már biztos helyen vannak. Ezek maguk is megkeresik táplálékukat, mi 
nem érünk rá még ezekre is vigyázni. Legfőbb figyelmünket a kívülvalókra 
irányítjuk. Ezenkívül még egy más eszközzel is csalogatjuk őket. Szépen 
furulyázgatunk pásztorfurulyánkkal s ekkor jönnek, hogy hallgathassanak.” 
„Barátaim, de a már itt levő juhok miatt vagyok gondba. Mesteretek ezt mondá: 
„Legeltesd az én juhaimat, de aranyozástól és muzsikálástól nem fognak jóllakni.” 
„Nem, nem! Az a kívülvaló juhok miatt történik. Ezeket mi legeltetjük. Nézd, itt van 
a legelő, amott pedig répával teli teknő.” 
„Ezt nevezitek fűnek? Rossz, száraz anyag. Kedves barátaim, ezeket a teknőket ki 
kell üríteni és mással megtölteni.” 
„Azt gondolod, mi ráérünk arra? Valóban még egyéb gondunk is van.” 
„Bizonyára, de a fődolgot nem kell elhanyagolni. Minek csalogatjátok amazokat a 
juhokat? Mily sorsba részesüljenek? Az éhenhalásra hívogatni ide, nem valami 
vonzó gondolat.” 
„Tehát egész időnket csak ezekre fordítsuk, amazokkal ne törődjünk?” 
„Semmi esetre. Csalogassátok ide azokat, de jó takarmány és tiszta vízzel, nem 



  
52 

 
  

pedig aranyozott aklok és furulyázással. Hogy mondhassák a kívülvalók: ama 
juhakolnál a fű jó és zöld, a víz pedig tiszta, azok ott jobban vannak táplálva, mint 
mi. Menjünk oda! Higgyétek el, hogy az elveszett juhokat magunkhoz vonni a 
helyes mód leginkább abból áll, hogy a Mester juhainak jobban megy dolguk, mint 
nekik, nem a tettekkel való folytonos dicsekvésből.” 
  
„Hiszen éppen arra törekszünk. Azért aranyozzuk meg az aklokat, hogy azáltal 
megtévesztve, szemeiket ide fordítsák.” 
 
„Nos, ha idejönnek, akkor mit mutattok nekik? Ezt a darab puszta földet s néhány 
kiéheztetett juhot. Inkább tartsátok őket távol. Kedves barátaim, ti mindnyájan 

tévúton vagytok. Jön az a nap ‒ már közeledik – amelyben egyedül állhattok 
aranyozott aklaitok mögött, mert azok üresen maradnak. A juhok az éhség miatt 
elhalnak, vagy elcipelik lesoványodott tagjaikat valami olyan helyre, ahol még van 
zöld fű és ahol a forrásból élő víz csergedezik. Csak úgy van jövőtök, ha a még 
meglevő juhaitokat legeltetitek. Tegyétek félre festékes cserepeiteket és 
furulyáitokat s azonnal lássatok hozzá, hogy a vályúk megteljenek tiszta vízzel! Még 
van idő, de nemsokára késő lesz.” 
 
Szükséges-e magyarázata ennek a példázatnak? Meghallgatják-e a pásztorok? A 
juhok nyughatatlanok, mert az éhség és fáradság kínozza őket. A pásztorok, kik az 
aklokkal és furulyáikkal vannak elfoglalva, nem hallják, hogy mily régóta bégetnek a 
bárányok. 
 
Az igazat mondjuk-e mindannyiszor, mikor ezt mondjuk; „Hiszek Szentlélekben”? 
Ha úgy van, miért tartunk még ily vonzó eszközöket szükségeseknek? Nem kellene-
e megelégednünk azzal, hogy bensőnkben harcolnánk a szövetség angyalával, s 
annak hatalmas erejébe bíznánk, „ki mindeneket magához akar vonzani”? 
 
Hiába hallgatunk ma már a régi trombitára. Kapunk mi elég bibliai történelmet 
Páltól, vagy thisbiti Illéstől. Ezek az elbeszélések a 19-ik század legdivatosabb 
nyelvén lesznek elénk adva. Az idő nagy része a szentföld térképére lesz fordítva, 
célzatok a földtudomány (geologia) csudáira szinte nem maradhatnak figyelmen 
kívül. Ezenkívül még az a kérés lesz a hallgatókhoz intézve, hogy ezt, vagy amazt 
engedjék el. Azok a rettenetes mentségek! Egy gyermek, ki atyját igazolja, egy 
tanuló, ki mesterét mentegeti, ez valóban szomorú látvány. De ha a Magasságos 
küldötte, azt mondja a lázadóknak, hogy a királyi Mester valóban becsületes, 
szavaiban már az ésszerűség szempontjából is lehet bízni. Lehetséges-e ekkor más 
érzés, mint az akaratlanság, mely a keresztyéneken erőt vegyen? Parancsolatot 
vettetek, mentségbe ereszkedjetek? A békesség üzenetével küldve, úgy bántok el a 
gonosztevőkkel, mint ha azok önálló parancsolók volnának 
 
Egyet sem találunk úgy, mint az ezelőtt volt, ezt nagyon fájlaljuk. Adjátok ismét 



  
53 

 
  

vissza, ha azzal időtök el is telik, hogy a prédikáció előtt egy éneket mondotok, 
ahelyett, hogy a díszítő részre oly nagy súlyt fektettek. A megfeszített Jézus 
Krisztust akarjuk. Nem a tudomány lett érettünk megfeszítve, de nem lettünk a 
zene nevére sem keresztelve: Az Úrért és önmagunkért adjátok vissza nékünk az 
imádság házát, azokat pedig, kik nem akarnak imádkozni, eresszétek el, hadd 
menjenek el hangversenyeket hallgatni. Azt mondjátok, hogy a gyülekezet így 
kívánja. De mit kíván tőled Krisztus? Hogy a juhokat a hegyre vezessed, vagy, hogy 
azok vonjanak téged a völgybe? Hol van az öreg Nehemiás szelleme? „Nagy dolgot 
cselekeszem, azért nem mehetek megszűnnék e dolog, ha én attól eltávoznám, ha 
hozzátok mennék.” (Neh. 6, 3.) Az igazat megmondva, némelyeknek az Isten már 
nem oly érdekes, ez a szomorú tégy. Olyas valamit kívánnak, mi őket jobban 
mulattatja. Nos, a te kötelességed-e az, hogy őket mulattasd? Vagy az-e a te 

kötelességed, hogy a juhokat legeltesd? Miért legyenek éppen az idősb, ‒ 

tapasztaltabb ‒ a szent életben előhaladottabb tagok elhanyagolva? Nem 
vigyázhatsz-e inkább a kevésbé zeneértőkre és a tudománynélküliekre, mint kik a 
hitben erősek, kik mihamarabb megunják azt a moslékot, melyet a disznók elé 
szoktak adni. Nem kívánunk mi semmi újat, hanem valami erősítőt. 
 
„Nem az emberi bölcsesség okoskodó beszédeit, hanem a lélek tanúságát és annak 
erejét.” „Élek én, azt mondja az Úr Isten… mivelhogy az én nyájam ragadományra 
hagyatott... pásztor nélkül, és nem keresték az én pásztorim az én juhaimat... 
megkívánom az én juhaimat az ő kezekből, és elhagyatom velek, hogy az én 
juhaimat ne legeltessék. Íme, én magam előkeresem a juhaimat, és megkeresem 
őket. Én legeltetem az én juhaimat és én nyugtatom meg őket, azt mondja az Úr 

Isten.” (Ezek. 34, 8‒15.) 
 

A töviskorona 
 
„És tövisből csinált koronát tőnek az ő fejébe.” (Máté evang. 27. r. 29. v.) 
 
Mielőtt a katonák csarnokába lépnénk s a vérrel és sebekkel teljes fejre 
pillantanánk, jó lesz elmélkedni afelett, hogy ki és micsoda volt az, akit oly durván 
megcsúfoltak. Ne felejtsétek el az ő személyének valóságos nagyságát, mert Ő az 
Atya dicsőségének fényessége és az Ő lényének hasonmása. Ő magában Isten 
minden felett, dicsőítve az örökkévalóságban, amaz örök Ige (Szó), ki által minden 
teremtetett és ki által mindenek állanak. Bár Ő mindeneknek örököse és a földi 
királyok fejedelme, mégis Ő volt a legmegvetettebb és legértéktelenebb, 
„szenvedésekkel és betegséggel telve.” Az Ő feje megcsúfoltatásul körülvétetett 
tövissel, mint egy koronával, teste befedetett kopott bársonyköpenyeggel, egy 
hitvány nádszálat adtak kezébe jogar (királyi pálca) gyanánt és azután az a nyers 
katonacsapat szemébe bámészkodni és őt piszkos tréfával kínozni merész volt. 
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Tövis nyomul homlokodra, 
Megkékültek ajkaid, 
Körülötted gyilkosid  
Gúnyolódnak, átkozódva. 
 
Ne felejtsétek el a dicsőséget, mellyel az előtt bírt, mert mielőtt Ő e földre jött, az 
Atyának ölében volt, imádva a Kerubimok és Szerafimoktól, tisztelve minden 
fejedelemségtől és a mennyekben való minden hatalmasságtól. Minden angyal 
engedelmeskedett neki, s mégis itt ül és gonoszabbul bánnak vele, mint a 
betörőkkel. Egy komédia célpontjává tették, mielőtt a tragédia (szomorújáték) 
áldozatává vált volna. Leültették őt valami széttört székre, befedték egy ócska 
katona köpönyeggel és megcsúfolták, mint egy színházi királyt. 
 
„A dicsőség királya 
A gúnyt készséggel állva  
Amellyel őt körülvevék.” 
 
Oh’, milyen alászállásra kényszeríté őt a szeretet! Nézzétek milyen mélyre süllyedt, 
hogy minket esésünkből kiemeljen! Ne felejtsetek el meggondolni, hogy ugyanazon 
időben, amikor őt megcsúfolták, Ő mégis mindenek felett való Úr volt és 
megtehette volna, hogy tizenkét sereg angyal jött volna segítségére. 
 
Ő felség volt a maga nyomorában. Bár az Ő atyja királyi udvarának fényét félretette 
és a Názáretbeli alacsony sorsú férfiúvá vált, mégis, ha ő akarta volna, szemeinek 
egy pillantása a római csapatokat megemésztette volna. Az ő hallgatag ajkainak egy 
szava Pilátus palotáját tetőtől az alapzatig megingatta volna. Az ő akaratára eleve 
nem a pokolba szállott volna az ingatag tartományfőnök ama haragos tömeggel 
együtt, mint régi időben Koré, Dátán és Abiram. Lásd, Istennek Fia, a mennynek 
kedvence és a föld fejedelme itt ül és a durva koszorút hordja az, aki testileg és 
lelkileg meg van sebezve. Lelkileg a szitok és testileg a folytonos fájdalom által. 
Királyi arca megcsúfíttatott sebek által, melyeknek vérzése szűnni nem tudott, 
gyenge és lassú csepegéssel, és mégis ez a legnemesebb, legdrágább arc egykor 
szebb volt az emberek fiainál és még mindig Immánuel, „Isten velünk” arc volt Ő. 
Gondoljatok minderre és ti megfényesíttetett szemekkel és érző szívvel fogtok reá 
tekinteni, miáltal alkalmasakká váltok szenvedéseinek közösségébe betérni. Arra 
gondoljatok, hogy honnan jött Ő, s annál inkább elámulni fogtok afelett, hogy olyan 
mélyen megalázta magát. Gondoljatok arra, hogy mi volt és mi lesz Ő, s annál 
csodálatosabbá tűnjék elő az, hogy Ő helyettesünkké lett. 
 
Vonuljunk azonban az őrszobába be, hogy lássuk Üdvözítőnket, miként hordozza 
töviskoronáját. Nem akarlak soká feltartani a tövisek nemének fejtegetésével, 
melyeket hordott. A rabbinusok és növényismerő tudósok szerint úgy látszik, hogy 
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körülbelül 20-25 különböző nemű tövises növény volt Palesztinában, s a különböző 
írók saját ítéletük vagy felfogásuk szerint egyik vagy másik növényt választottak ki 
azon különös töviseknek, melyeket azon alkalommal használtak. De minek 
válasszunk ki egy tövist a sok közül? Hiszen Ő nem egy fájdalmat hordozott, hanem 
az összeseket. Elég akármelyik tövis, sőt a tövis különös neme feletti bizonytalanság 
tanúságul szolgál nékünk. Lehetséges, hogy a koronába a tövisek több fajtája 
fonatott be, hisz nem volt nehéz az anyagot megtalálni, amint a fájdalomban sem 
volt hiány, hogy azon a reggelen azzal büntessék és egész életére szomorúvá 
tegyék. 
 
Lehetséges, hogy a katonák a hajlékony akác vagy pedig a sittimfa ágait használták, 
amely nem rothadó fákból a szenthely részére sok szent asztal és edény 
készíttetett, s ha ezt használták töviskoronának, akkor annak jelentősége is volt. 
Igaz lehet az, amit a régi írók leginkább elfogadtak, hogy ez a növény a Spina Kriszti 
nevű lehetett, mert ez sok kis, éles tövissel bír és annak zöld levelei koszorút 
képeztek, ahhoz hasonlót, aminővel a fejedelmek és császárok valamely csata után 
megkoronáztattak. Mi azonban hagyjuk nyugton ezt a dolgot! Töviskorona volt ez 
amely megsebezte fejét, s neki kínt és gyalázatot okozott egyaránt, amit tudnunk 
teljesen elegendő. Ami kérdésünk most ez: mit látunk mi akkor, mikor szemeink 
Jézus Krisztust tövissel koronázva, megpillantják? Hét dolog az, ami nékem 
leginkább feltűnik, s ha én a függönyt fellebbentem, arra kérlek titeket, hogy velem 
együtt figyeljétek. Adja pedig ehhez Isten, a Szentlélek az ő isteni világát, hogy ami 
ámuló szemeink előtt lévő jelenet részünkre megvilágíttassék. 
 
Az első dolog, melyet maga az esetleges figyelő meglát, anélkül, hogy mélyebben 
bepillantana, az, hogy itt egy szomorú jelenet van előttünk. Itten Krisztussal, a 
nagylelkű, szerető, szelíd Krisztussal gúnyosan és megvetően bánnak. Itten a durva 
katonák által nevetség tárgyává tétetik az élet és a dicsőség fejedelme. Nézzétek 
meg ma a liliomot a tövisek alatt, miként emelkedik ki a tisztaság a bűn közepén, 
mely ellenébe áll. Nézzétek itten az áldozatot a bokorban függni és ott erősen 
tartatni, hogy érettünk feláldoztassék, a látnok előképét megteljesítve, melyet 
Ábrahám Izsák helyett leölt. Ezen szomorú jelenetnél háromfélét kell megfigyelni. 
 
Itten a kevély tömeg kigúnyolja Krisztus alacsonyságát, erőtlenségét. Mikor 
behozták Jézust az őrszobába, érezték azt, hogy teljesen hatalmukban van, és hogy 
az ő királyságra való igénye nem lehet egyéb, mint egy indító ok arra, hogy abból 
gúnyos tréfát csináljanak. Szegényesen volt öltözve, mert csak egy paraszt ember 
köntösét viselte, de vajon támasztott-e igényt bársonyra? Csendesen hallgatott, de 
vajon az a férfiú volt-e ő, aki egy nemzedéket fellázítani akarna? Telve volt sebekkel 
és sávokkal a korbácsolónak friss ütésétől, de vajon az a hős volt-e ő, aki egy 
hadsereget rajongó lelkesedésbe hozzon az öreg Rómának leveretésére? Ritka 
tréfának tűnt fel ez előttük és úgy játszottak vele, mint a vadállatok áldozatukkal; 
így cselekedtek ők. S én állíthatom, hogy a római harcosok ezen tréfái és 
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élcelődései sokban az Ő rovására estek és körükben hangos volt a nevetés. 
Nézzetek csak az Ő arcára, milyen alázatosnak tűnik fel! Milyen nagyon különbözik 
a zsarnokok kevély kinézésétől! Csak természetesnek látszott ezen nyers 
embereknél, hogy az Ő királyi igényeit kicsúfolják. Oly szelíd volt, mint egy gyermek, 
gyöngéd, mint egy nő, az Ő méltósága a nyugodt, tűrő viseletből állott, ez pedig 
nem volt olyan méltóság, amelynek hatalmát ezek a félbarbár emberek érezhették 
volna, s azért megvetéssel halmozták el. Gondoljunk reá, hogy az Úr mi érettünk 
vette fel magára az erőtlenséget, érettünk lett báránnyá, érettünk tette félre 
dicsőségét, s ennek okáért annál fájdalmasabb reánk nézve annak a látása, hogy az 
Ő ezen önkéntes lealázkodása annyi sok csúfságnak és gúnynak tárgya lett, holott 
az dicsőítésre méltó. Ő lehajol, hogy minket megmentsen, mi pedig gúnyolódunk 
rajta, hogy ő lehajol. Ő elhagyja trónját, hogy minket arra felemeljen, de mialatt Ő 
kegyelemteljesen lejön, azalatt az istentelen világnak éles kacagása az ő egyetlen 
jutalma. Ah, vajon bántak-e valamikor a szeretettel olyan szeretetnélküli módon? 
Bizonyára az a kegyetlenség, mely az ő része lett, azon tisztelethez arányítva, 
amelyet megérdemelt, olyan visszás volt, aminő visszásak az emberek fiai. 
 
„Megszenvedte alázatod  
Kevélységem, s dacomat;  
Édessé tette halálod  
Az én meghalásomat.  
A te csúf megvettetésed 
 Nékem tiszteletet szerzett.” 
 
Nemcsak alázatosságát gúnyolták ki, hanem ama jogigényét is, hogy Ő király. 

„Ah”, ‒ mintha mondták volna ‒ „király-e ez?” Bizonyára valami ritka zsidó szokás 
ez, amelynek alapján ez a szegény zsidó paraszt igényt tart arra, hogy koronát 
viseljen. Dávid fia-e ez? Mikor fogja ő a császárt és ennek hadseregét a tengerbe 
hajtani, egy új államot felállítani és Rómában uralkodni? Ez a zsidó, ez a paraszt 
akarja-e az ő népe álmát megvalósítani és az összes emberiség felett uralkodni? 
Szörnyen nevettek ezen eszme felett és mi nem csodálkozunk rajta, mert az ő igazi 
dicsőségét nem bírták meglátni. 
 
De kedveseim, itt van a határozó pont: Ő király volt a legvalódibb és a 
legmagasztosabb értelemben. Ha nem lett volna király, akkor mint csaló 
megérdemelte volna a gúnyt, de nem érezte volna azt oly élesen, mivel azonban ő 
igazán és valódi értelemben király volt, ennek folytán minden szó megsebezte az ő 
királyi lelkét és minden betű megsértette az ő magasztos szellemét. Ha a csaló 
mondásai felszínre hozatnak s a gúnynak átadatnak, neki magának tudnia kell azt, 
hogy ő mindazt a megvetést, mely őt éli, megérdemelte. S mit mondhat arra? De 
ha a menny és föld birodalma valódi Urának minden joga eltagadtatik és személye 
kigúnyoltatik, ez szívbe vág, s a gyalázat és rút bánásmód sok fájdalommal tölti el. 
Nem szomorú dolog-e az, hogy Istennek Fia, a dicső és egyedüli uralkodó így 
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meggyaláztatik? 
 
Nemcsak gúny volt ez, hanem a kegyetlenség még fájdalmat is csatolt ezen 
gúnyhoz. Ha csak az lett volna törekvésük, hogy kinevessék Őt, akkor csinálhattak 
volna koronát szalmából is, de ők kínozni is akarták, s azért csináltak tövisből 
koronát. Kérlek, nézzetek az Ő alakjára, hogyan szenved kezeik alatt. Addig 
korbácsolták, míg valószínűség szerint egy részecske sem volt testén, mely a 
csapások alatt ne vérzett volna, fején kívül, de íme, fejét is megkínozni kellett. Ah, 
„beteg volt a mi egész fejünk és a mi egész szívünk lehangolt”, s így büntetésében 
hasonlónak kellett lennie hozzánk. A mi lényünknek egy része sem volt mentes a 
bűntől és így az Ő lényének egy része sem lehetett mentes a fájdalomtól. Ha mi 
valami módon a gonoszságtól megszabadulhattunk volna, akkor Ő a fájdalomtól 
ment lehetett volna, de mivel mi a gonoszság piszkos öltönyét hordtuk, ami minket 
fejünktől lábunkig befedett, ennek folytán hordania kellett néki hason módon a 
gyalázat és gúny öltönyét fejének tetejétől kezdve lábának talpáig. 
 
„A menny dicső köréből 
Mi vont le tégedet? 
Nem más, mint nagy szerelmed; 
Mert látta szent szemed 
Eme szegény világot, 
Kínokkal teljesen, 
S te azt körülölelted 
Híven, kegyelmesen.” 
 
Kedveseim, mindig úgy érzem, mintha meg volna kötve a nyelvem, amikor az Úr 
szenvedéseiről kezdek beszélni. Tudok rájok gondolni, tudom azokat magamnak 
lefesteni, le tudok ülni és sírni felettük, de nem tudom, hogyan ecseteljem azokat 
másoknak. Láttatok-e már valamikor tollat vagy ecsetet, mely arra képes lett volna? 
Egy Michelangelo vagy Raphael visszariadhatna ezen kép lefestésének kísérletétől 
és egy főangyal nyelve megemészthető lenne ama férfiú fájdalmának 
visszaadásában, aki gyalázattal volt beborítva a mi gyalázatos gonoszságaink miatt? 
Arra kérlek, hogy inkább utána gondoljatok, mint halljatok és inkább saját szerető 
szemeitekkel nézzétek Uratokat, hogysem szavaimból értsétek meg azt. Én csak 
vázolhatom a képet, csak nyersen, szénnel rajzolhatom, s nektek kell azt 
átengednem, hogy színekkel fessétek ki, azután leüljetek és felette elmélkedjetek, 
de el fog titeket erőtök hagyni, amint az enyém elhagyott engem. Felmenni tudunk, 
de azokat a dombokat, melyeken át a halál félelmének vihara átvonul, által nem 
hághatjuk. 
 
Miután én ezen szomorú színjáték függönyét ismét tovább húzom, egy ünnepélyes 
intést látok itten, mely a fájdalomnak ezen jelenetéből szelíden és megnyerően szól 
hozzánk. Azt kérditek, hogy mi ez az intés? Az az intés, hogy soha ugyanazt a 
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gonoszságot el ne kövessük, amit ezek a katonák. „Ugyanazt!” ‒ mondjátok ti. 
„Hogyan? Mi sohasem fogunk töviskoronát fonni ezen drága fő részére.” 
Imádkozom, hogy ti azt soha meg ne tegyétek, de némelyek ezt megtették és most 
is teszik. Azok részesek ebben a gonoszságban, akik, mint a katonái, tagadják jogait. 
Mai napon e világnak bölcsei foglalatosak, mindenütt foglalatosak abban, hogy 
töviseket gyűjtsenek, azokat egybefonják és azzal az Úrnak felkentjét verjék. 
Némelyek közülük ezt kiáltják: „Igen, jó ember volt ő, de nem volt Isten Fia.” Mások 
megtagadják az ő életének és tanának magasztos kitűnőségét. Kicsinyítik 
tökéletességét és ott találnak hibákat, ahol semmi hibák sincsenek. Soha sem érzik 
magukat szerencsésebbeknek, mint akkor, amidőn az ő személyiségét 
megérinthetik. Talán egy nyilvánvaló hitetlenhez beszélek itten, egy olyanhoz, aki 
kételkedik Krisztus személyiségében és az ő tanában, s azért panaszt emelek ellene, 
hogy ő Istennek Krisztusát tövissel koronázza minden alkalommal, amikor az Úr 
Jézus ellen keserű vádakat talál és gúnyos szavakat ejt ki az ő ügyei és tanítványai 
ellen. Az ő jogainak részedről való tagadása és különösen azoknak kinevetése, 
ismétlése ama jelenetnek, mely előttünk van. 
 
Vannak olyanok, kik minden elmésségüket oda erőltetik és külső ügyességüket nem 
egyébre fordítják, mint arra, hogy az evangéliumi elbeszélésekben 
ellenmondásokat fedezzenek fel, vagy, hogy különbségeket erőszakoljanak ki az ő 
vélt tudományos felfedezéseik és az Isten igéjének kijelentései között. Elég gyakran 
megszúrták saját kezeiket, midőn töviskoronát nyújtottak felé és én attól félek, 
hogy némelyek közülük egy tövises ágyon fognak feküdni, amikor meghalniok kell. 
Ez lesz az ő tövisek utáni tudományos kutatásuk eredménye, amely tövisekkel ők 
annak az emberszeretőnek fejét akarták ütni. Jó lesz, ha nem lesz nekik a töviseknél 
rosszabb valamin feküdni mindenkoron, ha majdan eljön Krisztus hogy megítélje, 
elkárhoztassa és a tüzes tóba vesse őket, ellene elkövetett összes 
nyugtalankodásukért. Oh, bárcsak felhagynának ezen haszontalan és gonosz 
mesterséggel, a miáltal töviskoronát kötnek annak számára, aki a világnak egyedüli 
reménysége, akinek vallása azon egyedüli csillag, amely a nagy nyomorúság 
éjszakáját megvilágítja és a haldoklót a béke kikötőjébe vezeti. Már a 
keresztyénségnek ez idő szerinti jótékonyságáért is tisztelettel kellene a jóságos 
Jézust illetni. Ő tette szabadokká a rabszolgákat és a leigázottakat felemelte. Az 
evangéliuma a szabadságnak jegye (kártyája), a zsarnokság korbácsa és a papság 
halála. Terjesszétek azt és a békét, szabadságot, rendet, szeretetet és örömet 
fogjátok terjeszteni. Ő az emberbarátoknak legnagyobbja, az igazi emberbarát, 
miért álltok ellenségesen iránta ti, kik előhaladásról és felvilágosodásról beszéltek. 
Ha az emberek ismernék Őt, akkor megkoronáznák a tiszteletteljes szeretet 
gyémántjaival, melyek drágalátosabbak India gyöngyeinél, mert az Ő uralma 
behozza az arany korszakot és a jelenben is enyhíti az ellenkezők keménységét, 
miként a múlt idő nyomorúságát eltávolította. Nagyon rossz üzlet ez a lekicsinylés 
és megrovás, s azért kérem az illetőket, kik ebbe belementek, hogy hagyjanak fel 
ezen nemtelen munkával, mert ez nem méltó az okos lényekhez, romlást hozó 
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pedig az ő halhatatlan lelkük számára. 
 
A tövisekkel való eme koronázás egy másik módon a mi iránta való 
engedelmességünknek tettetes megvallásával történik. Azok a katonák egy koronát 
tettek Krisztus fejére, de azt nem gondolták, hogy ő király volna. Jogart adtak 
kezébe, de ez nem amaz erős, elefántcsontból való pálca vált, mely a valódi 
hatalmat jelképezi, hanem csak egy gyenge, hajlékony nádszál. Ezáltal arra 
figyelmeztetnek minket, hogy Krisztust a nem őszinte vallástevők megcsúfolják. Oh, 
ti, kik nem a ti lelketek mélységéből szeretitek Őt, ti vagytok azok, akik Őt 
kigúnyoljátok. De azt mondjátok: „Miáltal járultam én ahhoz, hogy Őt koronázzam? 
Nem léptem-e be az egyházba? Nem mondtam-e, hogy én hívő vagyok?” Oh, ha a ti 
szívetek nincsen helyes állapotban, akkor ti Őt megkoronáztátok tövissel, ha nem 
adtátok át neki a ti egész lelketeket, akkor rettenetes gúny között nádszálból való 
jogart dugtatok az Ő kezébe. A ti saját vallástok Ő ellene való gúny. A ti hazug 
hitvallomástok kicsúfolja Őt. Kicsoda kívánta tőletek, hogy az Ő udvaraiban 
járjatok? Ti megkáromoljátok Őt az Ő asztalánál. Hogyan mondhatjátok azt, hogy ti 
Őt szeretitek, ha a ti szívetek nincsen vele? Ha ti sohasem hittetek benne, ha ti soha 
sem tartottatok bűnbánatot, soha az Ő parancsolatainak nem engedelmeskedtetek, 
ha ti Őt mindennapi életetekben nem úgy ismertétek el, mint Urat és Királyt, akkor 
arra kényszerítlek benneteket, hogy hagyjatok fel vallástokkal, mely oly tiszteletlen 
Ő iránta! Ha Isten Ő, akkor szolgáljatok neki, de ha egy sem e kettő közül, akkor ne 
mondjátok magatokat keresztyéneknek. Legyetek becsületesek és ne fogadjátok el 
Őt királyul, akkor ne hozzatok neki koronát. Semmi szükség sincs arra, hogy újból 
megkáromoljátok Őt törzsuralommal, majmolt hódolattal és külsőképpen való 
szolgálattal. Oh, ti képmutatók, gondoljátok meg útjaitokat, hogy az Úr, akit ti 
haragra ingereltek, túl ne adjon azokon, akik ellenszegülnek. 
 
Bizonyos mértékben ugyanazt teszik azok is, akik őszinték, de éberségüknek 
hiányos volta miatt az ő eljárásukkal lajtvallomásuknak gyalázatára vannak. (Azaz 
hitvallomásuknak nem szereznek tiszteletet.) Én mostan, ha igazán helyesen 

beszélek, kényszeríteni foglak ‒ minden egyest ti közületek ‒, hogy ismerjétek be 
szívetekben, hogy Ő (a Krisztus) elitélve áll itten, mert mindannyiszor, ahányszor mi 
bűnös testünknek kívánságát megtesszük, az Üdvözítő fejét tövissel koronázzuk. 
Vajon mi közülünk, kicsoda nem tette meg ezt? Drága fej, amelynek minden egyes 
hajszála értékesebb a finom aranynál, mikor mi átadtuk néked szívünket, azt hittük, 
hogy mi téged mindig imádni fogunk, hogy ami életünk egy hosszú zsoltár lesz a te 
magasztalásodra, dicsőítésedre és koronáztatásodra. De mily kevésbé értük el 
eszményünket! Mi fájdalmat okoztunk neked bűneinknek töviseivel. Elhagytuk 
magunkat ragadtatni a haragtól, úgy hogy meggondolatlanul beszéltünk 
ajakainkkal. Vagy pedig világiasakká lettünk és szerettünk (világiasan), ami előtted 
utálatosság, vagy engedtünk szenvedélyeinknek és gonosz kívánságaink szerint 
cselekedtünk. A mi hiúságaink, oktalanságaink, feledékenységünk, mulasztásaink és 
sértegetéseink a gyalázat koronáját tették fejedre, és rettegünk, ha arra gondolunk. 
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Oh, kegyetlen szívek és kezek, akik ilyen gonoszul bántatok a dicsővel, holott a ti 
mindennapi gondjaitoknak annak kellett volna lennie, hogy megdicsőítsétek őt! 
Vajon egy elszakadotthoz beszélek-e én, akinek nyilvános bűne Krisztus keresztjére 
gyalázatot hozott? Attól félek, hogy némelyek közül olyanokhoz fogok beszélni, kik 
egykor az élő nevet viselték, de most azokhoz számíttatnak, akik holtak a 
bűnökben. Ha a kegyelemnek egy szikrája bennetek van, akkor az, amit én most 
mondok, bizonyára szívetekbe vág és úgy fog működni, mint a só egy friss sebben 
és titeket a legmélyebb szívbeli fájdalomba süllyeszt. Nem cseng-e fületek, ha én 
meggyőződhető módon panaszt emelek ellenetek a következetlenségnek ily nemű 
cselekedeteiért, melyek a ti Mesteretek fejére töviskoronát készítettek. Ti 
megtettétek ezt, mert a káromlók száját megnyitottátok és az ellenséget 
megtanítottátok arra, hogy őt gyalázzák, azoknak pedig, kik hozzá tartoznak gondot 
okoztatok és némelyeket tántorgásba hoztatok. Az istentelen emberek hibáitokot 
az ártatlan Üdvözítőre hárították. Azt mondották, hogy: „Ez a ti vallástok!” Rajtatok 
nőttek ki a tövisek, de Ő neki kell azokat hordania. Mi következetlenségeknek 
nevezzük gonoszságainkat, de a világi emberek úgy tekintik azokat, mint a 
keresztyénségnek gyümölcseit és elátkozzák a szőlőtőt a ti savanyú szőlőtök miatt. 
Ők a szent Jézusnak tulajdonítják követőinek hibáit. Kedves barátaim nincs-e 
mindenikünknek közülünk itt oka arra, hogy odahaza maga körül tekintsen? Ha mi 
ezt megtesszük, akkor jöjjünk úgy, mint az a szomorú, szeretettől áthatott bűnbánó 
nő, és mossuk meg az Ő lábait a bánat könnyeivel, mivel megkoronáztuk fejét 
tövisekkel. Úgy áll előttünk a mi, tövissel koronázott Urunk és Mesterünk, mint egy 
szomorú látvány, amely minket ünnepélyes intésben részesít. 
  
Ha ismét fellebbentem a fátyolt, akkor a mi megkínzott és kigúnyolt Üdvözítőnkben 
diadalmas kitartást látunk. Nem lehetett Őt legyőzni, diadalmas volt még a 
legmélyebb gyalázat órájában is. 
 
,,Szilárd marad a szíve végig,  
És tűrte a gyalázatot, 
A legnagyobb kínok között is  
Szeretni, ah, nagyon tudott.” 
 
Ebben a pillanatban hordozta legelőbb a helyettesítő fájdalmakat, melyek őt illetik, 
mert ami állapotunkat vette magára és nem vonta el magát azoknak hordozásától. 
Mi bűnösök voltunk, a bűnnek jutalma pedig fájdalom és halál, azért vette fel a 
büntetést magára, hogy mi nékünk békességünk legyen. Ő azt szenvedte akkor, 
amit nékünk kellett volna szenvednünk és kiüresítette a poharat, melyet az igazság 
számunkra készített. Visszarettent-e tőle? Oh, nem! Mikor az ürmöt és az epét ama 
kertben először ajkaira hozta, akkor úgy látszott, mintha az ital egy pillanatra még 
az ő erős szellemét is megtántorította volna. Szomorú volt lelke a halálig. Olyan 
volt, mint aki meg nem állhat, a belső rettegéstől ide-oda dobatott. „Atyám – 

mondá Ő ‒, ha lehetséges, múljék el e pohár tőlem.” Háromszor kérte ezt imában, 
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mialatt emberiségének minden része a fájdalmak légiójának harctere volt. Lelke 
minden oldalról előretódult, hogy a növekedő jaj elől egy kimenetelt találjon, 
mialatt véres verejték borította el testét. Ezen szörnyű tusa után meggyőzte 
szeretetének ereje az ő emberiségének gyengeségét. Ajkaihoz emelte a poharat és 
meg nem borzadott, hanem ivott, míg egy csöppnyi volt benne, s íme üres a 
haragnak pohara, az isteni harag rettenetes borának semmi nyoma sem található 
többé benne. A szeretetnek egy iszonyú huzamában egyszerre, s mindenkorra 
megitta övéért az Úr a romlást. „Kicsoda az, aki kárhoztat, Krisztus itt van, aki 
meghalt, igen még több, Ő, aki fel is támadt. „És azért semmi kárhoztatásuk nincs 
már azoknak, kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint, hanem lélek szerint 
járnak.” 
 
A kitartás valóban a legmagasabb fokot érte el, miután a kínteljes gúnyt, melyet 
leckénk leír, elhordoznia kellett, de mégsem csüggedt el és jelzett céljától el nem 
állott. Elvállalta azt, s így keresztül is akarta vinni. Tekintsetek reá és lássátok meg a 
kínok türelmes elviselésének csodáját, amely kínok egy világot a pokolba küldtek 
volna, ha ő azokat helyettünk el nem tűrte volna. A gyalázaton és szenvedéseken 
kívül, melyek pedig a bűnt illették és amelyekkel az Atya őt sújtotta, még egy 
mértéken felüli bosszúságot és gyűlöletet is kellett eltűrnie az emberek részéről. 
Miért kellett az embereknek az Ő kivégeztetésénél összes csúfolódásaikat és 
kegyetlenségüket féktelenül kibocsátaniok? Hát nem volt-e az elég, hogy meghalnia 
kellett neki? 
 
Élvezetet szerzett-e az ő vas szíveiknek, hogy az Ő gyöngéd érzelmét kínozzák? 
Miért kellett azt előszedniük, azért-e, hogy fájdalmát még mélyebbé tegyék? Ha 
valaki mi közülünk ilyen módon megcsúfoltatott volna, az ő akaratjának 
nemtetszését nyilvánította volna. Nincs itt olyan férfiú vagy asszony, aki olyan 
szidalom mellett, nyugodt tudott volna maradni, de Jézus a türelemnek 
mindenhatóságában ült itten és maga felett királyilag uralkodott. Oh, te dicső 
példányképe a türelemnek, imádunk téged, amikor látjuk, hogy a gonoszság nem 
tudta a te mindenható szeretetedet legyőzni. Tagjai ugyan remegtek a kíntól, 
amelyet a korbácsolás okozott neki, de mi sem könnyekről, sem sóhajokról nem 
olvasunk, még kevésbé pedig panaszokról vagy fenyegetésekről. Nem keres 
részvétet és nem kér enyhébb bánásmódot. Nem kérdezi, hogy miért kínozzák vagy 
pedig, hogy miért csúfolják Őt. Oh, bátor tanú! Állhatatosan kitartó vértanú! Te 
mértéken felül szenvedsz, de nyugodtan szenvedsz. Az olyan tökéletes testnek, 
mint az övé, amely bűn nélkül fogantatott, némely olyan kín iránt, melyet a mi, bűn 
által meggyöngített testünk érezni sem bír, fogékonynak kell lennie. Az ő gyöngéd 
tisztasága olyan irtózatot érzett a nyers tréfáktól, amelyet a mi keményebb lelkünk 
nem bír létrehozni, mégis mindent elhordozott Jézus, amint ezt egyedül Istennek 
Fia volt képes elhordozni. Rakásra gyűjthették a terhet, amint csak akaratjuknak 
tetszett, Ő azonban még annál nagyobb kitartásról tett bizonyságot, elcsüggedni és 
visszariadni nem tudott. 
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Bátor vagyok azt következtetni, hogy a türelemnek az a képe, melyet a mi Urunk 
felmutatott, talán a katonák közül is némelyeket megindított. Gondoltatok-e valaha 
arra, hogy kérdezni kellene, vajon Máté (evangélista) hogyan értesült ezen 
megcsúfoltatásról? Hiszen ő nem volt ott jelen. Márk is irt arról közleményt, de hát 
őt nem tűrték volna meg az őrszobában. A pretoriánusok sokkal gőgösebbek és 
nyersebbek voltak, hogy sem megtűrtek volna csarnokukban zsidókat, s így annál 
kevésbé tűrték volna meg Jézus tanítványait. S mert a katonákon kívül senki már 
ottan jelen nem volt, azért méltán kérdezhetjük: Kicsoda beszélte ezt el? Ennek 
szemtanútól kellett erednie. Nem volt-e talán a százados az, akiről ugyan ezen 
bibliai fejezetben az van írva, hogy ezt mondotta: „Bizony, ő Istennek Fia volt!” 
Vajon ez a jelenet nem éppen úgy indította-e őt ama kiáltásra, mint az Úr halála? 
Mi ezt nem tudjuk, de annyi valószínű, hogy emez elbeszélés egy szemtanútól eredt 
és pedig olyantól, aki részvéttel viseltetett a szenvedő iránt. Fülemnek nem úgy 
hangzik az, mintha ez valami közömbös szemlélőtől származott volna. Nem 
csudálkozom magamon, ha majdnem feltételezni bátorkodom, miszerint a mi 
Urunknak meggyalázott és mégis türelmes arca olyan prédikációt foglalt magában,, 
hogy legalább egy, aki reá pillantott, az Ő titokteljes befolyása alá került és érezte, 
hogy az ilyen türelem emberi türelemnél több és ettől fogva az ottan tövissel 
megkoronázott Üdvözítőt úgy fogadta el, mint urát és királyát. Azt az egyet tudom, 
hogy azon esetben, ha ti és én Jézus számára emberi szíveket megnyerni akarunk, 
akkor nékünk is türelmeseknek kell lennünk, és amikor minket gúnyolnak és 
üldöznek, mi pedig ezt zúgolódás és elégtétel szerzés nélkül elhordozni tudjuk, 
akkor mi olyan befolyást fogunk gyakorolni, hogy ezt még a legnyersebb emberek is 
megérzik és sokan meghajolni fognak. 
 
Ha újból felemeljük a fátyolt, úgy negyedszer egy szert, egy orvosságot fogunk 
találni a diadalmasan szenvedőnek személyében. Csak a betegségekre mutatok, 
amelyeket meggyógyít. Ezek a vérrel megfecskendezett tövisek olyan növények, 
melyeknek értékes hírük van, melyek igen drágák a mennyei orvosi tudomány 
tavában, ha azok helyesen felhasználtatnak. Vegyetek csak egy tövist ebből a 
koronából és használjátok fel azt műtőkésnek, majd ez ki fogja ömleszteni a 
szenvedélyek forró vérét és a büszkeség lázát lehűti. Csodálatos egy orvosság ez a 
test daganatai és kínokkal teljes bűnkelevények ellen. Aki Jézust tövissel 
megkoronázottan látja, az undorodni fog önmagára nézni, hacsak nem összetörött 
szívének könnyeivel. Hiszen, a mellre helyezett tövis éneklővé teszi az embereket, 
de nem azon a hangon, amellyel önmaguknak kívánnak jó szerencsét, hanem azok a 
hangok olyanok lesznek, mint ama galambnak szava, amely az ő társa után 
turbékol. Gedeon tövissel tanította Sukkót férfiait, de a lecke nem volt olyan építő, 
mint az a lecke, amelyet mi Jézusnak töviseitől tanulunk meg. 
 
Az a szent orvosság, amelyet a jó orvos az ő tövises koszorújában hoz nékünk, úgy 
működik, mint erősítőszer és erőt ád nékünk anélkül, hogy levertséget kellene 
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tűrnünk attól, amit a neki való szolgálat gúnyban és vesztességben hoz nékünk. 
 
„Tusáimnál ki van velem?  
Búban vigaszt ki nyújt nekem?  
Bátor szívet vajon ki ad?  
Ki gyógyítja meg kínomat? 
Tövissel koronázott Jézus.” 
 
Ha Istennek kezdtek szolgálni és arra igyekeztek, hogy az Ő akarata folytán 
embereknek jót tegyetek, akkor ne várjatok ti semmiféle jutalmat az emberektől, a 
félreértés, rágalom és rossz bánásmódon kívül. 
  
A világ legjobb embereiről szokás szerint a legrosszabbat beszélnek. Egy gonosz 
világ nem beszélhet jót a szent életről. A madarak leginkább a legédesebb 
gyümölcsre vágynak, az a hegy, mely legközelebb van az éghez, legtöbbször lesz 
meglátogatva a vihartól és a legszeretetreméltóbb jellem ellen támadnak 
leginkább. Azok, akiket ti megmenteni óhajtotok, nem fogják megköszönni 
gondoskodástokat, hanem inkább megróják azt, hogy ti beleavatkoztok. Ha ti eléjük 
tartjátok bűneiket, akkor gyakran rosszul fogadják intéseiteket, s ha Jézushoz 
hívjátok őket, tréfálni fognak a ti kéréstek felett. Fel vagytok-e készülve erre? Ha 
nem, akkor szemléljétek Őt, aki olyan ellenkezéseket szenvedett a bűnösöktől, hogy 
a ti lelketek el ne fáradjon és el ne lankadjon. Ha sikerül néktek sokakat Jézushoz 
hozni, akkor ne számítsatok általános tiszteletre, mert avval fognak titeket vádolni, 
hogy a magatok előnyét keresitek, a népszerűség után törekedtek vagy pedig 
valami egyéb gonosz dolgot tulajdonítanak néktek. Hamisan festenek le, 
megrágalmaznak, torzképeket csinálnak belőletek és az istentelen világ 
bolondoknak vagy pedig gazembereknek fog tartani titeket. Nagyon valószínű, hogy 
ha ti Istennek szolgáltak, akkor az a koronában, amelyet ebben a világban nyerni 
fogtok több lesz a fullánk, mint a smaragd, több lesz a tövis, mint a gyémánt. Ha 
fejetekre helyezik azt, hordozzátok vidáman, örömnek tartsátok, hogy Uratokhoz 
hasonlíttok. Mondjátok ezt a ti szíveitekben: „Nem találok tiszteletlenséget ebben a 
tiszteletlenségben. Az emberek vádolhatnak gyalázatos dolgokkal, de az által én 
meg nem gyaláztatom. Megfoszthatnak méltóságomból, de azért én nem leszek 
megfosztva attól. Megvethetnek engem, de nem vagyok megvetett.” A ház atyját 
Belzebubnak hívták és leköpték, nem tudnak rosszabbat tenni a háznéppel sem, s 
azért kinevetjük az ő gúnyjaikat. Így leszünk mi a megvetett Názárenusnak türelme 
által türelemre állítva. 
 
De a töviskorona orvosság az elégedetlenség és szomorúság ellen is. Ha testi 
fájdalmat szenvedünk, hajlandókká válunk arra, hogy zúgolódjunk és fellázadjunk, 
de ha Jézusra gondolunk, amint őt tövissel megkoronázták, akkor ezt mondjuk: 
 
„Krisztus én nálam többet szenvedett;  
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Ne töltse hát panasz a szívemet.” 
 
És ami panaszaink elhallgatnak. Restellni fogjuk betegségeinket az ő nyomorával 
összehasonlítani. Arra leszünk tanítatva, hogy Jézus lábainál megadjuk magunkat, 
ha a szenvedések által tökéletessé tett nagy példaképünket látjuk. 
 
A töviskorona orvosság a gond ellen. Mi mindent örömmel akarunk hordozni, amit 
az Úr számunkra meghatározott, de nagy oktalanság az, ha haszontalan módon mi 

magunk fonunk magunknak töviskoronát. Mégpedig tudok egyeseket, kik ‒ amint 

remélem ‒ igazi hívő emberek, maguknak sok nehézséget szereznek, azon fáradván 
és azon igyekezvén, hogy saját munkáikat megnagyobbítsák. Gazdagság után 
vadásznak, rettegést szereznek magoknak, fáradnak, nyomorgatják és kínozzák 
magukat, hogy maguknak a gazdagság érdemét összegyűjtsék. Megsebzik magukat, 
hogy a világi nagyság töviskoronáját hordozhassák. 
 
Sok mód van, amellyel mi hátunk számára vesszőket kötözünk egybe Láttam 
anyákat, kik gyermekeikből csináltak maguknak töviskoronákat, nem tudták őket 
Isten kezébe átengedni, hanem gondokkal nyomorgatták magukat, holott örülniük 
lehetett volna Istenben. Ismét láttam másokat, kik különféle félelemből, melyeknek 
semmi alapjok nem volt, csináltak töviskoronákat. Úgy látszik, mintha az ő 
büszkeségük volna az, hogy kínozzák, és kívánságuk az, hogy tövisekkel szúrják 
magukat. Oh, te hívő ember, azt mondom én neked: „Az én Uram helyettem hordá 
a töviskoronát, miért kelljen azt nékem is hordanom?” Ő viselte ami betegségeinket 
és hordozta fájdalmainkat, hogy boldogok legyünk és alkalmasak ezen parancsolat 
iránt való engedelemre: „Ne gondoskodjatok a holnapi napról, mert a holnapi 
napnak gondja van magára.” A szerető barátságnak és a gyöngéd jóságnak koronája 
a miénk, mi pedig akkor hordjuk ezt, ha összes gondjainkat Ő reá vetjük, aki gondot 
visel reánk. 
 
Ez a töviskorona meggyógyít minket a világ minden hiú dicsőségének kívánságából. 
Meghomályosítja az az emberi pompát és dicsőséget mindaddig, míglen szétoszlik a 
füstben. Ha a pápa hármas koronáját, vagy Németország császári fejékét vagy pedig 
a minden oroszok cárjának birodalmi jelvényeit ide hozhatnók, mik lennének mind 
ezek Jézusnak töviskoronájához hasonlítva? Üljön bár a trónján akármilyen nagy 
ember is, lássuk csak, milyen kicsinynek néz az ki, ha mellette Jézus ül. Ugyan 
micsoda királyi mű van abban, amikor képesek az embereket megadóztatni, az ő 
munkájukból élni és mind ezért keveset viszontadni? A legkirályibb mű abból áll, 
hogy önzetlen szeretetből az ő összes kötelezettségeiket átvesszük és az áldásnak 
forrásává válunk. Elveszi ez aranyotoknak fényét, drágaköveiteknek tündöklését és 
a ti ruhadíszeteknek szépségét, ha látjátok, hogy a császári dicsőségnek 
semminemű bársonya sem hasonlítható az ő véréhez és semminemű rendjelek sem 
versenyezhetnek az ő töviseivel. Megszűnik vonni a lelket a pompa és fényűzés, ha 
a megvilágosított szem a haldokló Üdvözítőnek magasabb méltóságát megismerte. 
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Kicsoda keresi a kényelmét, ha az Úr Jézus Krisztust nézte? Ha Krisztus töviskoronát 
hordott vágyódjunk-e mi a babérkoszorú után? Magának a fékezhetetlen keresztes 
vitéznek, amikor Jeruzsálembe lépett és királlyá választatott, volt annyi értelme és 
mondá: „Nem akarok arany koronát viselni ugyanabban a városban, ahol az én 
Üdvözítőm töviskoronát hordott.” Minek akarjunk mi a ruganyos nyoszolyás 
katonákhoz hasonlóan mindazt megkívánni, ami kényelmünk és élvezetünk szerint 
van berendezve? Miért kellene a nyugágyakon való hintázás, ha Jézus a kereszten 
függ? Mire valók ezek a puha ruhák, ha Ő mezítelen? Minek ez a fényűzés, ha 
barbármódon bánnak Ő vele? Így gyógyít ki minket a töviskorona a hiú világi 
dicsőségből és egyúttal a kényelem iránti saját önző szeretetünkből. A világi dalos 
kiálthatja: „Fiú, gyere és koronázz meg engem rózsabimbóval!” De ez az érzéki 
kérelem nem a miénk. Minket ingerbe nem hozhatnak sem testi örömök, sem a 
kevély élet addig, míg a fájdalmak emberére nézünk. A mi dolgunk a munkálkodás 
és a szenvedés, míglen a király elhív minket, hogy nyugodalmában részt vegyünk. 
 
Meg kell ötödször jegyeznem, hogy itt előttünk egy titokzatos koronázás van. 
Legyetek türelemmel az én sok beszédrészeim iránt. Krisztusnak koronázása 
jelképes volt és mély jelentőséggel bírt, mert komolyan véve, ez Ő reá nézve 
diadalmi korona volt. Krisztus a bűn ellen harcolt ama naptól kezdve, amidőn neki a 
pusztában először ellenében állott, ama napig, amidőn Pilátus tanácsházába 
belépett és Ő meggyőzte a bűnt. Annak tanúbizonysága gyanánt, hogy győzelmet 
aratott, lásd a bűn koronáját, mint diadalmi koszorút megragadva! Mi volt a bűn 
koronája? Tövisek. Ezek az átokból fakadtak. „Töviset és bogácskórót teremjen 
néked!” Az volt a bűn koronája és íme Krisztus elvette koronáját és azt saját fejére 
tette. Ő a bűnnek legdúsabb uralmait elragadta és maga hordta. Üdv neked te 
dicsteljes harcos! Micsoda, ha azt mondám, hogy ezek a tövisek, egy kőfali koronát 
képeztek? A paradicsom körül volt véve tövis sövénnyel, oly éles volt pedig ez, hogy 
senki sem tudott belépni azon, de ami harci hősünk először ugrott át a hegyes falon 
és az Ő keresztjének vérvörös zászlaját vitte be az új, jobb Édenbe, melyet 
számunkra megnyert, hogy soha többé el ne vesszen. Jézus a falkoszorút hordá, 
mely bejelenti, hogy a Paradicsomot megnyitotta. A küzdőnek koronája volt ez, 
melyet hordott, mert nem testtel és vérrel küzdött Ő, hanem fejedelemségekkel és 
hatalmasságokkal, s meggyőzte ellenségeit. Ez a versenyfutásnak koronája volt, 
melyet viselt, mert Ő a hatalmasokat megelőzte. Majd nem befejezte futását, csak 
még egy vagy két lépést kell tennie, hogy a jegyeket elérje. Itt széles mező van az 
elmélkedésre, el kell hallgatunk vele, nehogy messze menjünk. Korona volt ez, 
gazdag a dicsben a gyalázat dacára, melynek ez célja volt. Mi Jézusban a nyomor 
birodalmában lévő egyeduralkodót látjuk, az elsőt a tízezer szenvedő között. 
Sohase mondjad azt, hogy: „Én igen sokat szenvedek!” Micsodák a mi fájdalmaink 
az ő fájdalmaihoz képest? Mikor a költő a római Palatinus halmon állott és 
Rómának kegyetlen leromboltatására gondolt, így kiáltott fel: „Micsoda a mi 
fájdalmunk és micsodák a mi felületes gondjaink Immánuelnek végtelen 
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fájdalmaival összehasonlítva? Bár csak kebelünkben elzárva tartanók a mi kicsinyes 
ínségünket. Jézus egyszersmind a vértanuk fejedelme. Ő vezeti a szenvedő 
tanúbizonyságok és az igazság hitvallóinak seregét. A kínpadon haltak-e el, a 
tömlöcben sínylődtek-e, vagy pedig a vadállatoknak dobattak oda? Bármint volt, 
azért azok közül egy sem tarthat igényt az elsőség rangjára, de ő, a hű és valódi 
tanú, ott áll mindeneknek élén a töviskoronával és a kereszttel. Soha sem lesz talán 
az a sorsunk, hogy ezen magasztos seregbe belépjünk, de ha van dicsőség, amelyért 
az első idők vértanúit megirigyelhetjük, akkor az az, hogy azon hősi napokban 
születtek, amidőn a rubinok koronáját elérni és a legnagyobb áldozatot meghozni 
lehetett. Gyávák vagyunk valósággal, ha ezen enyhe napokban szégyelljük 
magunkat, a mi Mesterünket megvallani és egy kevés gúnytól vagy pedig azoknak 
bírálgatásától félünk, kik magokat bölcseknek lenni gondolják. Inkább kövessük a 
Bárányt, ahová ő megyen, viseljük megelégedve az Ő töviskoronáját, hogy majdan 
országában az ő dicsőségét nézhessük. 
 
Az utolsó szó ez: a töviskoronában egy hatalmas ösztönt látok én. Egy hatalmas 
ösztönt mihez? Nos, hát először Ő iránta való benső szeretetre. Láthatjátok-e Őt a 
töviskoronában anélkül, hogy iránta vonzódva ne éreznétek magatokat? Úgy 
látszik, hogy ha Ő ezen a reggelen közénk lépne és mi Őt láthatnók, a szeretetnek 
tolongása támadna körülötte, hogy az ő ruhájának prémjét vagy az ő lábait 
megcsókolhassuk. 
 
Oh, Üdvözítő, te drága és értékteljes vagy mi nékünk! A fent lévő minden név közül 
a legkedvesebb. Üdvözítőm és Istenem, te mindig dicső vagy, de szemeimben 
sohasem vagy szeretetreméltóbb, amint mikor gyalázatos gúnnyal vagy felruházva. 
Egyben van mindkettő: a völgy lilioma és Sáronnak rózsája. Világosság az ő 
jellemének tökéletességében és vérvörösség szenvedéseinek nagyságában. 
Tiszteljétek Őt! Imádjátok Őt! Dicsőítsétek Őt! És énekeljen ajakatok: „Méltó a 
Bárány...” 
 
Az Ő reá való pillantás ösztön a bűnbánatra. Ami bűneink tették-e fejére ezeket a 
töviseket? Oh, én szegény, elbukott természetem! Korbácsolni akarlak téged, mert 
te, Őt korbácsoltad. Érezzed a töviseket, mert te vagy oka annak, hogy ő azokat 
érezte. Hogyan nézhetitek lelketeknek barátját olyan gyalázatnak eltűrésében, ha a 
bűnnel, mely Őt átfúrta, mégis tárgyaltok vagy pedig harc szünetben álltok vele? Ez 
nem lehetséges. Valljuk be Isten előtt ami égető fájdalmunkat a felett, hogy 
Üdvözítőnknek ilyen szenvedést okoztunk, s kérjük azt a kegyelmet, hogy életünket 
tövisekkel keríthessük be, s ezen naptól kezdve a bűn ne tudjon hozzánk közeledni. 
  
 Arra gondolok most, hogy milyen gyakran láttam fekete tövist a bokorban, mely 
éllel hegyesedett ki és éppen a bokor közepén volt egy madárkának gyönyörű 
fészke. Miért készítette a kis teremtés itten lakását? Mert a tövisek megoltalmazzák 
és a kártól védik. Mikor tegnap este ezen tárgy felett elmélkedtem, arra gondoltam, 
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miszerint kérni foglak, hogy fészkeiteket Krisztus töviseiben építsétek. Biztos hely az 
a bűnösök számára. Nem érhet el itten titeket sem a sátán, sem a bűn, sem a halál. 
Tekintsetek Üdvözítőtök szenvedéseire és meglátjátok a bűnért való elégtételt. 
Fussatok sebeihez! Fussatok, ti félénk, remegő galambok! Nincs másutt olyan 

nyugalmi hely, ahol olyan biztonságban lehetnétek. Építsétek a ti fészkeiteket ‒ újra 

mondom ‒ ezekben a tövisekben és ha ezt megtettétek, s Jézusban bízhattok, Őt 
tartván mindenben mindennek, akkor jöjjetek és koronázzátok meg fejét más 
koronákkal. Minő dicsőséget érdemel Ő? Micsoda elegendő az Ő számára Ha mi a 
fejedelmek kincstárának minden drágaságait összevennők, nem volnának arra 
méltók, hogy lábai alatt kavicsok legyenek. Ha hozzá hozhatnák az összes királyi 
pálcákat, fejedelmi ékességeket, koronákat, diadémokat és a föld összes pompáját, 
nem lennének arra méltók, hogy elébe a porba vettessenek. Mivel koronázzuk Őt? 
Jöjjetek, szőjjük össze a mi dicséretünket és a mi könnyeinket gyöngyöknek és 
arany gyanánt fonjuk bele szeretetünket. Ezek gyémántokhoz hasonlóan fognak 
tündökölni az Ő becslése szerint, mert Ő szereti a bűnbánatot és szereti a hitet. 
Készítsünk ma reggel koronát a mi dicséreteinkből a kegyelem babérkoronázott 
hősének. Azon a napon, amikor ő halottaiból feltámadott, magasztaljuk Őt! Oh, bár 
bírnánk ama kegyelemmel, hogy ezt szívünkbe helyezzük, azután Őt szeressük, 
nyelvünkkel pedig mindenkor dicsőítsük azt, aki érettünk a szégyenbe hajtotta 
fejét. Ámen! 
 
Oh, fej vérből átázva,  
Sebekben kínosan,  
Oh, fej megkoronázva  
Tövissel csúfosan!  
Akit különben ékit  
A dics és tisztelet, 
Most meggyalázva vagy itt,  
Szívből köszöntelek! 
 
Oh kedves arc mi szörnyen  
Leköpve vagy; kitől  
Ez a világ különben  
Retteg köröskörül.  
Mily halavány levél te  
Fényes tekinteted,  
Mely fényességnek fénye,  
Megtört, ki törte meg? 
 
Amit Uram te tűrtél, 
Az én miattam lett,  
Amit te elviseltél:  
Bűnöm szerezte meg.  
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Én nyomorult itt állok.  
Haragra érdemes,  
Irgalmadért kiáltok,  
Uram, oh, meg ne vess! 
 
Oh, Jézus hála néked. 
Te legjobb hű barát!  
Halálos szenvedésed  
Nékem üdvömre vált. 
Segíts, hogy rajtad csüngjek,  
A te hűségeden!  
S ha szemeim megtörnek,  
Lelkem veled legyen! 
  

Krisztus, a halál meggyőzője 
 
„Utólszor pedig a mi ellenségünk, a halál eltörültetik.” (Pál apost. a Koritint. I. lev. 
15. rész, 26., vers.) 
 
Csudálatos a mi Urunk Jézusunknak az emberekkel való egysége! Mikor a zsoltáríró 
Dávid e felett: „Az egek, Isten kezének munkái” – elmélkedett, akkor így szólt: 
„Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, vagy az embernek fia, hogy 
meglátogatod őt?” Ő Krisztusról beszélt. Ti azt gondolhattátok volna, hogy ő az 
ember legalacsonyabban lévő állapotára gondolt és csodálkozott rajta, hogy 
tetszett Istennek egy törékeny lényt, mint az a szegény Ádám gyermeke, tisztelni. 
És soha elmétekbe nem jutott volna, hogy ezen háládatos imaszavakban a dicső 
evangélium van elrejtve. Dávid azonban ezen emelkedése folyamán ezt mondja 
tovább: „Tetted őt minden te kezeidnek munkáján úrrá, mindeneket vetettél az ő 
lábai alá.” Nos, a Szentlélek útmutatása nélkül még mindig azt vélnők, hogy ő 
általánosságban az emberről és az embernek a teremtett állatok feletti természetes 
uralmáról beszél, de lássátok, habár igaz is ez, de mégis más és sokkal lényegesebb 
igazság van ama beszédben rejtve, mert Dávid, mint próféta egész időn át 
prófétaként az emberek emberéről, a minta emberről, a második Ádámról, az új 
emberiség fejéről beszél. 
 
Jézus, az Emberfia, kit az Atya megtisztel, volt az, akiről a zsoltáríró énekelt: 
,Mindeneket vetettél az ő lábai alá.” 
 
Különös, nemde, hogy mikor ő az emberről beszélt, szükségképpen ami Urunkról is 
kellett néki beszélnie. És mégis, ha mi ezt jól megfigyeljük, ez egészen 
természetszerűen az igazsághoz van mérve. Csak mi nékünk csudálatos, mert mi 
gyakran a mi elménkben úgy látjuk Jézust, mint aki az embertől ugyan távol van és 
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kevésbé tekintjük őt olyannak, mint aki az emberrel valóban egy. 
 
S most nézzétek, hogy az apostol ezen zsoltárból hogyan következtet a feltámadás 
szükséges voltára, mert ha mindennek az ember Jézus Krisztus lábai alá kell 
vettetnie, akkor általa le kell győzettetnie a gonoszság minden formájának és így a 
halálnak is. „Uralkodnia kell pedig néki, míglen Ő minden ellenségeit lábai alá 
helyezi.” Ennek úgy kell lenni, s azért utoljára magának a halálnak is le kell 
győzettetnie. A zsoltárnak eme egyszerű szavaiból tehát azt vonja ki az apostol, 
hogy mi, a Szentlélek világossága nélkül, egészen másképpen érthettük volna a 
feltámadásról való tant. A Szentlélek arra tanította az apostolt, hogy miként képes 
ő vegyészeti választó művészetével egyszerű szóból drágalátos, jól illatozó 
eszenciát létrehozni, melyre a közönséges olvasó soha képes nem lett volna. A 
szent íróknak megvannak az ő titkos tolószekrényeik, dobozaik egy dobozban, az ő 
elrejtett lelkeik, kik alva fekszenek, míglen Ő, aki nekik az ő titkos fekhelyüket 
felajánlotta, azokat felkölti, hogy választottainak szívéhez beszéljenek. Ki tudtátok 
volna találni a feltámadást a nyolcadik zsoltárból? Nem, és ti hinni sem tudtatok 
volna, ha nem lett volna néktek mondva, hogy tűz van az üstben, olaj a sziklákon és 
kenyér a földben, amelyre mi lépünk. Az emberi könyvek rendesen sokkal 
kevesebbet tartalmaznak, mint amennyit mi elvárunk, de az Úr könyve tele van 
meglepetésekkel. Ez egy fénytömeg, egy hegy megbecsülhetetlen kijelentésekkel. 
Mi keveset tudunk arról, hogy mi van a Szentírásban elrejtve. Ismerjük az üdvösség 
beszédének formáját, amint az Úr e szavakat tanította és a mellett maradunk, de 
belső élés-házak vannak itt, amelyekbe még be nem pillantottunk. A kijelentésnek 
kamarái ezek, melyek szent lámpásokkal vannak kivilágítva, s talán még nagyon 

fényesek ami szemünknek mostan. Ha Pál ‒ mivel az Isten lelke nyugodott rajta ‒, 
Dávid énekeiben annyi sokat láthatott, akkor jöhet az a nap, amikor mi is még 
többet láthatunk Pálnak leveleiben és saját magunkon fogunk csudálkozni, hogy 
nem értettük meg jobban azt, amiről a Szentlélek Pál apostol által olyan szabadon 
beszélt nékünk. Bár lennénk most olyan állapotban, hogy mélyen és messzire 
lennénk képesek tekinteni, és ami feltámadott Urunkat az Ő dicsőségében látni. 
 
De íme, szóljunk a leckéhez! A halál ellenség, a halál ellenség, amelynek el kell 
törültetnie. A halál ellenség, amelynek utóijára el kell törültetnie! Az utolsó 
ellenség, melynek el kell törültetnie: a halál. 
 
A halál ellenség. Ő egykor, mint ilyen született, éppen úgy, mint Hámán, a 
Hammedáta, Izráelnek ellensége volt származásánál fogva. A halál a mi 
leggonoszabb ellenségünknek gyermeke, mert „ha a bűn véghez megy, halált nemz. 
„A bűn e világra jött és a bűn által a halál.” Íme, a parancsszegésnek gyümölcse, 
nem lehet egyéb, mint az ember ellensége. A halál ama szomorú napon vezettetett 
be a világba, amelyen a mi elesésünk történt. Az ördög pedig, ki annak hatalmával 
bírt, a mi ősi ellenségünk, árulónk, mind a két alapon úgy kell őt tekintenünk, mint 
az ember kijelentett ellenségét. 
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A halál ebben a világban egy idegen (jövevény), ő nem tartozott az el nem bukott 
teremtettség eredeti tervéhez, hanem az ő betörése zavarja és rontja meg az 
egészet. Ő nem képezi a nagy pásztor nyájának egy részét, mert ő farkas, amely jön 
ölni és rontani. A földtan azt mondja nékünk, hogy a halál az élet különböző alakjai 
között uralkodott a mi planétánk történetének első időszakától kezdve, még akkor 
is, amikor a föld nem volt elkészítve az ember számára lakóhelyül. Azt én hihetem, s 
a halált mégis úgy tekinthetem, mint a bűn következményét. Ha be lehet 
bizonyítani, hogy ilyen szervi egység van az ember és az alsóbbfokú állatok között, 
miszerint azok nem haltak volna meg, ha Ádám nem vétkezett volna, akkor én ezen, 
Ádám előtti elhalálozásban előzetesen támadt következményeit látom egy bűnnek, 
mely még meg nem történt. Ha az Úr Jézus érdemei következtében üdvösség 
létezett, mielőtt az ő engesztelő áldozatát végbevitte volna, akkor nem találom 
nehéz dolognak elfogadni azt, hogy a bűn által való tartozásnak előlátása a halál 
árnyékát már évszázadokkal előrevethette, amely az ember kihágását megelőzőleg 
támadt. Ebből keveset tudunk, nem is fontos reánk nézve ezt tudni, de annyi 
bizonyos, hogy a mostani teremtettséget illetőleg a halál nem Istentől meghívott 
vendég, hanem egy betolakodott közeg, melynek jelenléte zavarja az ünnepséget. 
Az ember üdvözléssel fogadta oktalanságában a sátánt és a bűnt, amikor ezek a 
paradicsom magas ünnepélyére utat egyengettek maguknak, de soha sem 
üdvözölte a halált. Sőt, ebben a csontvázban az ő vak szemei is ellenséget láttak. 
Ami az oroszlán a síkság nyájának, ami a jégeső a mező virágainak, ami a szél az 
erdő száraz leveleinek, ugyan az a halál az ember gyermekeinek. Ők félték őt belső 
érzületükből, mert lelkiismeretük mondá nekik, hogy ő bűneiknek gyermeke. 
 
A halál joggal neveztetik ellenségnek, mert ő rajtunk az ellenség munkáját viszi 
véghez. Mi más célból jön egy ellenség, minthogy irtson, tépjen és romoljon? A 
halál darabokba szaggatja Isten kedves művét, az emberi test épületét, mely az 
isteni művészetnek ujjaival oly csodálatosan lett készítve. Miután ezt a gazdag 
létesítményt a sírba, a férgek tömegébe dobja, ezt intézi a halál az ő utálatos 
seregéhez: „minden egyesnek tarka szőtt ruhát zsákmányul” (Bírák k. 5. r. 30. v.) és 
ezek irgalmatlanul széttépik a zsákmányt. Az emberi test ezen épülete egy ház, 
mely tekintetre nézve szép, de a halál, a romboló meghomályosítja ablakait, 
megrendíti oszlopait, becsukja ajtajait és „a molnárné szavát halkká teszi.” Ekkor az 
ének minden leánya meghajol, és az erősek meggörbülnek. Ez a pusztító vandál 
nem kíméli az élet semmi művét, legyen az bár telve bölcsességgel vagy szépséggel, 
mert ő megoldja az ezüst kötelet és eltöri az arany csészét. Nézd, a forrásnál szét 
van zúzva a drága veder és a kútnál szét van rombolva a művészi kerék. A halál egy 
pusztító betörő az élet birodalmába és ahová jő, ott nekiesik minden jó fának, 
bedug minden vízforrást és kövekkel ront meg minden jó darab földet. Nézzetek 
egy embert, amikor a halál őt tetszése szerint összerontja, minő rom az! Hogyan 
változott hamuvá az ő szépsége és enyészetté az ő kedvessége. Bizonyára ellenség 
tette ezt. Pillantsatok testvéreim a halál átvonulására minden korszakon és minden 
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országon át. Melyik föld az, ahol nincsen sír? Melyik város az, amelynek temetője 
nincs? Hová mehetnénk, ahol sírokat nem találnánk? Miként a fövényes tengerpart 
fedve van halmocskákkal, melyet a féreg túr fel, úgy vagy te, oh, föld befedve ama 
pázsitos dombokkal, amelyek alatt az elköltözött emberi nemzetségek 
szunnyadnak. És te, oh, tenger, te sem vagy halottaid nélkül! Mintha a föld nagyon 
telve volna holttetemekkel és telitett üregeikben szorongnának azok, s azért a te 
mélységeidbe, oh, te hatalmas óceán, dobatnak be a holtak tetemei. Hullámaidnak 
tisztátalanná kell lenniük az emberi holttestektől és fenekeden a megölettek 
csontjainak kell feküdniük! A mi ellenségünk a halál úgyszólván tűzzel és karddal 
vonult végig, hogy az emberi nemzetet elpusztítsa. Sem a gótok, sem a hunok, sem 
a tatárok nem tudták volna az összes lélegző lényeket úgy leverni, mert a halál 
senkinek sem engedett menekülést. Mindenütt tönkretette a ház örömeit és 
előhívta a sóhajt és fájdalmat minden országban, ahol csak látják a napot, vakká 
tette az emberek szemeit a sírástól. A gyászolók könnye, az özvegyek jajszava és az 
árvak kesergése volt a halálnak csatazenéje, amelyben ő győzelmi éneket talált. 
 
A nagy hódítók csupán csak a halál pribékjei voltak, bérelt gyilkosok az ő 
mészárszékében. A háború nem más, mint a halál farsangja, amidőn ő prédáját 
valamivel gyorsabban nyeli le, mint máskor szokta. A halál az ellenség munkáját 
megtette közülünk azokon, akik eddig még elkerültük nyilait. Azok, akik nem régen 
egy frissen hantolt sírnál állottak és szívüknek fele részét abba temették, 
megmondhatják, hogy miféle ellenség a halál. Elveszi barátunkat oldalunk mellől, a 
gyermeket keblünkről és nem törődik a mi bizalmunkkal. Elhullott az, aki a ház 
oszlopa és a nő, aki a házi nyájnak fénye volt, eltávozott. A kis kedvencet elvitték 
édesanyjának öléből, habár annak elvesztése majdnem szívét repesztette meg, az a 
virágzó ifjú pedig az ő atyja oldala mellől ragadtatott el, habár ez által a szülők 
legdrágább reményei semmisíttettek meg. A halálnak nincs szánalma az ifjú és 
nincs irgalma az öreg iránt, nem néz ő sem a jókra, sem a szépekre. Kaszája 
egyaránt lekaszabolja a kedves virágokat és az ártalmas konkolyt egyenlő 
gyorsasággal Bejön ő kertünkbe, letapodja liliomunkat és szétszórja rózsánkat a 
földön, igen, sőt még a legszerényebb virágokat is, melyek a zugban vannak 
elültetve és szépségüket a levelek alatt elrejtik, hogy látatlanul tudjanak fejlődni. 
Még ezeket is kigyomlálja a halál és nem törődik illatjukkal, hanem elborítja azokat 
égető leheletével. Ő ellenséged valósággal, oh, te atyátlan gyermek, ki egy bősz 
világ szánalom nélküli viharának vagy kitéve és senkid sincsen, aki téged védene. A 
te ellenséged ő, oh, özvegyasszony, mert eltűnt a te életednek világa és te 
házastárs, mert sivár lett a te házad és kis gyermekeid édesanyjuk után 
kívánkoznak, akit a halál tőled megfosztott.  
 
Mindnyájunknak ellensége ő, mert vajon melyik közülünk való családnak nem lett 
volna neki mondanivalója: „Te újból és újból megraboltál engem!” Különösen 
ellensége a halál az élőknek, ha Isten házába tolakodik be és a próféta meg a pap a 
halottak közé lesz sorolva. A gyülekezet gyászol, ha gazdagon megáldott 
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prédikátoraik leteríttetnek, ha az éber szem a homályba lezáródik és a tanító nyelv 
megnémul. S mégis mily gyakran harcol ellenünk ezen módon a halál! A buzgók, a 
cselekvők, a fáradhatatlanok elvitetnek. Akik leghatalmasabbak az imában, akik 
legszeretetteljesebbek a szívben, akik legpéldásabbak az életben, azok az ő 
munkáik közepette ragadtatnak el és hátrahagynak egy oly gyülekezetet, amelynek 
rájok nagyobb szüksége van, hogy sem egy nyelv ezt kimondani tudná. Ha az Úr 
csak fenyegeti azzal, hogy megengedi a halálnak, hogy egy kedves prédikátort 
elvegyen, akkor az ő gyülekezete tagjainak lelke telve van fájdalommal és ők 
leggonoszabb ellenségüknek tekintik a halált s az alatt kérik az Urat, esedeznek 
hozzá, hogy prédikátorukat életben hagyja. 
 
Sőt, azok is, akik meghalnak, ellenségüknek tartják a halált. Nem úgy értem, hogy 
most, mikor helyeikre felszállottak, és mint test nélküli szellemek a királyt az ő 
szépségében látják, hanem ezt megelőzőleg, mikor a halál közeledett feléjük. Az ő 
remegő testük számára ellenségnek tűnt fel ő, mert nincsen természetünkben az, 
hogy szeressük a halált, kivéve azt a pillanatot, mikor szörnyű kínokban vagyunk, 
vagy mikor a szellem megzavarodik, vagy pedig mikor megmérhetetlen remény van 
bennünk a dicsőség iránt. Bölcsesség volt az a mi Teremtőnktől, hogy minket úgy 
rendezett be, hogy a lélek szereti a testet és a test a lelket, s mindketten az együtt 
való maradást óhajtják mindaddig, amíg csak lehet, mert különben egy lélek sem 
óhajtaná önfenntartását és akkor az öngyilkosság megsemmisítené az emberi 
nemzetséget. 
 
„Mert az idők gyalázkodását, 
A viszonyok korbácsolását 
Ki tudná elhordozni, 
Ha önmagától menni tudna, 
És az óhajtott nyugalomba 
Egy tű tudná őt hozni.” 
 

A természet egyik első törvénye, hogy bőrt, bőrért, ‒ igen, mindent amivel az 
ember bír, ideadja életéért. Így hát oda vagyunk állítva, hogy a létért küzdjünk és 
mindent elkerüljünk, ami azt szétrombolhatná. Az a hasznos ösztön ellenséggé teszi 
a halált, de arra is segít, hogy tartózkodjunk azon kihágástól, mely minden 
kihágásnál bizonyosabban a kárhozatba visz, ha ezt egy ember önakaratúlag és ép 
elmével megteszi. Én az öngyilkosság bűnét értem ez alatt. 
 
Sőt akkor is, ha a halál egy jó emberhez jön, úgy jön, mint ellenség, mert rettenetes 
futárok és gonosz előposták kísérik őt, melyek minket rémületbe ejtenek. 
 
„A láz tüzes homlokkal, 
A sápadt sorvadás, a bénulás,  
Egy része életnek hevével, 
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Más része földnek hidegével. 
S a csúz, a köszvény vagy a görcs,  
A lob, hurut, a szélütés, 
Mely telve megtelik.” 
 
Ezeknek egyike sem teszi széppé a halálra való pillantást. Ő jön fájdalmakkal és 
szenvedésekkel, jön sóhajokkal és könnyekkel. Felhő és sötétség van körülötte, egy 
porral telített légkör működik leverőleg azokra, akikhez közeledik és egy hideg szél 
járja át őket a velőig. Egy lovon nyargal az és ahová leteszi lábát paripája, ott a föld 
pusztává válik. Ezen rettenetes paripának lába felébreszti a férget, hogy a 
megöletteket eméssze. Ha elfelejtünk más nagy igazságokat és csak ezen szörnyű 
dolgokra gondolunk, akkor számunkra a halál a rettenetesség királya. A szívek 
reszketnek és a vesék remegnek előtte. 
 
Tényleg ellenség ő, mert mit jön tenni testünkkel? Én tudom, hogy azt teszi, ami 
végső ízben az ő teljességére vezet, de mégis az, ami magára nézve és ebben az 
időben nékünk nem örömünk, hanem fájdalmunk. Ő jön, hogy elvegye a szemnek 
világát, a fülnek hallását, a nyelvnek beszédét, a kéznek munkásságát és az agynak 
gondolkozását. Ő jön, hogy egy eleven embert holt, rothadó tömeggé változtasson 
és egy testvérnek vagy egy barátunknak alakját az enyészet olyan állapotába hozza, 
hogy még maga a szeretet is felkiált: „Temesd el halottamat előlem”. Halál, te 
bűnnek gyermeke, Krisztus tégedet csodálatosan átváltoztatott, de te 
önnönmagadban ellenség vagy, akit a test és a vér retteg, mert tudja, hogy te 
minden asszonytól született lénynek gyilkosa vagy, kinek emberi zsákmány után 
való szomjúságát a nemzetek vére eloltani nem tudja. 
 
Ha néhány pillanatig ezen ellenségre gondoltok, akkor néhány ismertető jelt fogtok 
rajta észrevenni. Ó, Isten gyermekének általános ellensége és ellensége minden 
embernek, mert bármennyire is meggyőződtek egyesek, hogy nem fognak 
meghalni, mégsem hagynak fel a szolgálattal ezen harcban, és ha ezen összeírásból 
valamely ember egy évben a behívás elől meg is szabadul, míg az ő ősz haja a tél 
legkeményebb fagyával dacolni látszik, ezen vasból való embernek végre mégis 
távozni kell. „Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak”. A legerősebb 
ember sem bír az örökélet erejével, amellyel ifjúságát hanyatló öregségében 
megújítani tudná, és a leggazdagabb fejedelem sem annyi értékkel, amennyivel a 
romlásnak ellene állani képes volna. Sírba kell néked szállnod, oh, te háborúknak 
hatalmas hőse, kinek kardja és ásója egy ércből van. A fejedelem testvére a 
féregnek, s ugyanazon házban kell laknia. Egész nemzedékünkre vonatkozólag igaz 
ez: „Földből vagy és földdé kell lenned”. 
 
A halál egyszersmind ravasz ellenség, mely mindenütt leselkedik, még a 
leggyanútlanabb dolgokban is. Ki tudja hová helyezi a halál az ő leshelyét? Otthon 
éppen úgy találkozik velünk, mint kint az asztalnál, evés közben rohanja meg az 
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embereket és a forrásnál megmérgezi az italukat. 
 
Ő settenkedik utánunk az utcán is, s megragad minket fekhelyünkön, Ő utazik a 
viharban, a tengeren, s velünk jár a szárazföldön. Hová tudnánk szaladni, hogy 
elmeneküljünk előled, oh, halál, mert az Alpok csúcsairól zuhantak le emberek 
sírjaikba és a föld mély üregeiben, ahová a bányász leszáll, hogy az értékes ércet 
megtalálja, áldozatul ejtettél nem egy drága életet. A halál ravasz ellenség és zörej 
nélküli lépésekkel követi lábainkat akkor, amikor legkevésbé gondolunk rá. 
 
Ő olyan ellenség, kit senki el nem kerülhet, bármilyen mellékutakra is lépünk, nem 
menekülhetünk el előle, ha eljött a mi óránk. Hiszen madarász tőribe, mint a 
madarak, repülünk be. Az élet nagy tengerének minden halának az ő nagy 
hálójában kell megfogadtatnia, ha eljön az ő napjuk. Oly bizonyos, amint a nap 
lenyugszik és az éjféli csillag végre a láthatár alá tűnik, a hullámok a tengerbe 
visszasüllyednek és a vízbuborék szétpattan, olyan bizonyosan kell nékünk 
mindnyájunknak előbb vagy utóbb ami végünkhöz érkeznünk és e földről 
eltűnnünk, hogy az élők között többé ne ismerjenek. 
 
Ezen ellenségnek hirtelen való fogásai szintén elég számúak. 
 
„Levélnek van a lehullásra ideje,  
Virágnak hervadása szintén tudható,  
Tudjuk, mikor tűnik a csillag mélybe le,  
De a halál munkája szüntelen való.” 
 
Megtörtént, hogy az emberek egy pillanatnyi intelem nélkül meghaltak. Zsoltárral 
ajkukon mentek által, vagy üzleteik közepette hívattak ítéletre, hogy számadásaikat 
beadják. Egyről hallottunk, aki, midőn egy reggeli újság hírül hozta neki, hogy egyik 
üzlettársa meghalt, felhúzta csizmáját, hogy irodájába menjen és nevetve tette meg 
a megjegyzést, miszerint annyi dolga van, hogy nincs ideje a meghalásra. Mégis 
mielőtt szavait végezte volna, leesett és holttetemmé vált. Hirtelen halálozások 
nem oly szokatlan események, hogy csudálkozzunk felettük, ha egy nagy 
embertömeg központján élünk. A halál tehát ellenség, melyet megvetni vagy 
lekicsinyelni nem szabad. Gondoljunk minden sajátságaira és akkor nem leszünk 
hajlandók arra, hogy könnyedén vegyük a mi bősz ellenségünket, kit a mi 
dicsőségteljes Megváltónk legyőzött. 
 
A halál olyan ellenség, melynek el kell törültetnie. Gondoljatok arra, hogy a mi 
Urunk Jézus Krisztus már nagy győzelmet aratott a halál felett az által, hogy a 
haláltól való élethossziglani félelemtől megszabadított minket. Ő még nem törölte 
el a halált, de már nagyon közel jutott hozzá, mert mondva van, hogy Ő a halálnak 
hatalmát elvette és az evangéliom által egy elmúlhatatlan létet hozott világosságra. 
Ez a halál teljes eltörléséhez igen közel áll. 
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Először a leggonoszabb alakjában győzte le Urunk a halált, a mennyiben népét a 
szellemi haláltól megszabadította: „Titeket pedig megelevenített, kik a vétkekben 
és bűnökben halva voltatok.” 
 
Egykor semmiféle isteni élettel nem bírtatok, hanem a halál, a ti születéstekkel 
reátok ragad, romlás marad rajtatok, s így halva valátok minden isteni és szellemi 
(lelki) dolgokra nézve. Most azonban kedveseim, az Isten lelke, még pedig ugyanaz, 
aki Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, titeket egy új életre keltett és ti új 
teremtés vagytok a Krisztus Jézusban. Ilyen értelemben a halál legyőzetett. 
 
A mi Urunk életében is legyőzte a halált, amennyiben néhány embert ismét életre 
hívott. Három figyelemreméltó eset fordult elő, amikor az ő szavára ez az utolsó 
ellenség visszaadta a prédát. Urunk elment a zsinagóga fejedelmének házához és 
látta a kisleányt, aki éppen a halálba szenderült és látta, hogy a körülötte lévők 
siratták és jajgattak. Hallotta ezeknek gúnyos nevetését, amidőn mondá: „Nem halt 

meg, hanem csak aluszik” ‒ s kihajtotta őket mind a házból, azután pedig mondá: 
„Leányzó, kelj fel!” Ekkor a rabló megraboltatott és a börtön ajtaja megnyílt. Ő 
megállította Nain kapujánál a temetési menetet, mikor egy ifjút hoztak ki, aki 
özvegy anyjának egyetlen fia volt, és mondá: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!” Mikor 
ez a halott felemelkedett és Urunk visszaadta őt anyjának, akkor ismét elvétetett a 
zsákmány a hatalmastól. Mindenek felett azonban, amidőn Lázár a sírban annyi 

sokáig feküdt, hogy nővére ezt mondá: „Uram, már szagos” ‒ és amikor ezen szóra: 

„Lázár jöjj ki!” ‒ ez engedelmeskedett és a feltámadott előjött még az ő halotti 
öltözékeivel bevonva, de valósággal életre hozva, akkor látták, hogy a halál 

alávettetett az Emberfiának. „Oldjátok fel és hagyjátok menni!”‒ mondá a győző és 
a halál kötelei levétettek róla, mert a tényleges fogoly szabaddá tétetett. Amikor a 
Megváltó feltámadásakor sok szent felkelt és a sírokból a szent városba jött, akkor 
a megfeszíttetett Úr, mint a halál és sir meggyőzője hirdettetett. 
 
Mégis, testvérek, ezek csak előcsatározások és pusztán előhírnökei voltak a nagy 
diadalnak, mellyel a halál meggyőzetett. A valódi diadal a kereszten ment végbe: 
  
Tusája győzelmünk 
S éltünk lett a halála. 
Kötöztetésében 
Szabadságunk lett adva. 
 
Mikor Krisztus meghalt, az ő egész népének halálbüntetését szenvedte és ezért 
egyetlen hívő sem hal meg a bűn miatti büntetésből, miután el nem fogadhatjuk, 
hogy egy igazságos Isten kétszer követelje a halált egy bűnért. A halál Krisztusnak 
halálozása óta nem büntetés, mely az Isten gyermekeire tétetik, mert mint ilyent 
Jézus eltörült és többé rájuk nem kényszeríthető. Miért halnak meg tehát a 
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szentek? Nos, azért, mert testeiknek át kell változniok, mielőtt a mennybe 

mennének. „A test és vér” ‒ amint ez létezik ‒ „nem veheti Isten országának 
örökségét”. A testnek isteni elváltozáson kell által mennie, mielőtt a 
rothadástalanságra és dicsőségre alkalmas lenne. Lehet pedig mondani, hogy a 
halál és a sír olvasztó edény és tüzes kemence, amelyen át a test a jövő üdvösségre 
előkészíttetik. Igaz, hogy te halál még nem vagy tönkretéve, de ami élő Megváltónk 
úgy megváltoztatott téged, hogy többé már nem vagy halál, hanem valami más, 
mint amit a te neved kifejez. 
 
A szentek most már meg nem halnak, hanem feloldatnak és eltávoznak. A halál a 
hajó nagy kötelének megoldása, hogy a bárka akadálytalanul a szép kikötőbe 
vitorlázhassék. A halál az a tüzes kocsi, amelyben Istenhez felutazunk. Ő a nagy 
királynak szelíd szava, aki vendégéhez jő és mondja: „Barátom ülj feljebb!” Íme, mi 
a sas szárnyain felszállunk, messze ezen a köd és felhőnek országán felül, az Isten 
háza örök vidámságába és fényességébe föl. Igen, a mi Urunk megszüntette a 
halált. A halál fullánkja a bűn és a mi nagy helyettesünk ezt a fullánkot az ő nagy 
áldozatával eltávoztatta. Az Isten gyermekei között a halál fullánkmentesen 
visszamaradt, de oly kevés kárt okoz nekik, hogy reájuk nézve a meghalás nem 
halál. 
 
Továbbá Krisztus győzött a halál felett meggyőzte őt egészen, amikor feltámadt. 
Micsoda kísérlet ez a feltámadásról képet festeni? De én nem akarok többet, mint 
egy néhány vonást megkísérelni. Amikor a mi nagy előharcosunk az ő rövid 
halálálmából felébredt és a félreeső sírszobában találta magát, akkor nyugodtan 
levenni kezdte halotti öltönyét. Hányféle módon járt ő el? 
 
Összegöngyölte a verejték kendőjét és félre tette, hogy azok, akik elvesztették 
örömüket, szemeiket megszáríthassák vele. Azután levette a lepedőket és szintén a 
maguk helyére tette ezeket a síröltönyöket, hogy itt legyenek, amikor a szentek 
jönnek, hogy a kamarát jól ellátva, a fekhelyet lepedőkkel megrakva és az ő 
nyugalmukhoz elkészítve találhassák. A sír nem üres boltozat többé, nem egy 
szomorú csontház, hanem egy nyugalmi kamara, egy alvó-helyiség, mely 
elkészíttetett, berendeztetett és elláttatott azon lepedőkkel, melyeket maga 
Krisztus hagyott hátra. Nem a nedves, sötét, szomorú börtön többé a sír, Jézus 
mindazt megváltoztatta. Ez most: 
 
„A hely, amelybe jámboroknak 
Az angyalok örömet hoznak”. 
 
A mennyei angyal elhengerítette a követ Urunknak sírjáról és üde levegőt, s fényt 
bocsátott abba a mi Urunkra, ki előlépett, mint a győzőnél nagyobb. A halál 
elfutott. A sír megadta magát. 
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„Hol van fullánkod, oh, halál?  
Pokol, hol van győzelmed?  
Az ördög most tehet-e kárt  
Minden haragja mellett?” 
 
Rajta testvérek, amily bizonyos, hogy Krisztus feltámadott, oly bizonyos, hogy 
kezeskedik teljes bizonyossággal minden szentjei testének feltámadásáról egy dicső 
életre nézve, mialatt az ő lelkök élete egy pillanatnyira sem szűnik meg élni. Itt 
meggyőzte ő a halált és ezen emlékezetes győzelem után minden nap meggyőzi 
Krisztus a halált, mert az Ő szentjeinek odaadja szellemét, s ha ezek evvel bírnak, 
akkor a legutolsó ellenség ellen félelem nélkül mennek. Gyakran énekkel állanak 
ellenébe, s talán még gyakrabban nyugodt pillantással tekintenek arcába és 
békességben elalusznak. Nem akartak félni, oh, halál, miért félnélek? Úgy nézesz ki, 
mint egy sárkány, de oda van fullánkod. Fogaid ki vannak törve vén oroszlán, miért 
féljelek hát? Tudom, hogy nem vagy képes többé megrontani engem, hanem hírnök 
gyanánt vagy küldve, hogy az arany kapukhoz vezess, amelyeken keresztül át 
mennem kell, hogy Üdvözítőm arcát fedetlenül örökké nézhessem. A haldokló 
szentek gyakran mondották, hogy utolsó ágyuk a legjobb azok közül, amelyeken 
valaha aludtak. Sokan közülük kérdezték: 
 
„Mondjad lelkem, ez-e a halál?” 
 
A meghalás olyan egész más lett annál, aminőre ők gondoltak, oly világos és 
örvendetes. Minden gondjaiktól úgy megszabadíttattak, s megterheltetés helyett 
oly könnyűknek érezték magukat, miszerint csodálkoztak azon, hogy ez-é a 
szörnyeteg, amelytől egész életen át féltek? Tűszúrásnak találták, holott attól 
tartottak, hogy kardvágás lesz az. Ez a szemeknek ezen a földön való lecsukása és 
ugyanazoknak a mennyekben való felnyitása, holott ők azt élték, hogy majd ez egy 
kínpad lesz, vagy pedig a sötétség és rettegés rettenetes uralmán át való szomorú 
út. Szerelmeseim, ami felmagasztalt Urunk mindezen a módokon legyőzte a halált. 
 
De jegyezzétek meg, hogy ez nem a mi halálunk, amely olyan valamiről beszél, 
aminek még megtétetni kell. Az utolsó ellenség, amely eltörültetik, a halál. Azon 
értelemben a halál, amint ez a szövegben foglaltatik, még nem törültetett el. El kell 
neki törültetnie és hogyan fog ez megtörténni? 
 
Azt hiszem, hogy a halál el fog törültetni először azon értelemben, hogy Krisztus 
eljövetele alkalmával azok, akik életben vannak és fennmaradnak, nem fogják látni 
a halált. El fognak változni, magukon az élőkön is átváltozásnak kell létrejönni, 
mielőtt az örökéletet örökölhetnék, de valósággal nem halnak meg. Ne irigyeljétek 
őket, mert semmi előnyök nem lesz azok felett, akik már alusznak. Azt tartom 
inkább, hogy az ő sorsuk még csekélyebb értékű. De mégis, nem fogják ismerni a 
halált. Az élők serege, mely az Úré, az Ő jövetelekor, a dicsőségbe megy át, anélkül, 
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hogy meg kellene halnia. Ekként a halál, amennyiben őket illeti, eltörültetik. 
  
De az alvó milliárdnyi sok emberre nézve, ki testét és vérét visszahagyta, hogy 
ismét földdé váljék, szintén el fog törültetni a halál, mert mikor a trombita 
megszólal, akkor a sírból fel kell támadniok. A feltámadás a halálnak elpusztítása. 
Mi soha sem tanítottuk azt, de nem is hittük, nem is véltük, hogy azon testnek, 
mely a sírba tétetik, minden egyes részecskéje a másik részecskéhez fog jönni, és 
hogy egyáltalán véve ugyanazon anyag fog előállani. De mondjuk, hogy ugyanazon 
test fog feltámadni és amily bizonyos, hogy a földből az a mag jő ki, amely abba 
tétetett, habár különféle alakban, mert nem mint mag jön ki, hanem mint virág, 
épp oly bizonyos, hogy ugyanaz a test fog ismét előállani. Nem szükséges, hogy 
ugyanazon anyag legyen, de a sírból kell neki előjönni, igen a földből, ha sohasem 
látott sírt, vagy a tengerből, ha a rettenetességtől nyeletett el, valódi 
ugyanazonosságban, amint idelent a lélek lakta azt. Nem úgy volt-e a mi Urunkkal? 
Éppen úgy kell történnie övéivel és akkor beteljesedik az a szó, a mely megíratott: 
„Elnyeletett a halál a diadalomig. Oh, halál, hol van a te fullánkod? Oh, sír, hol van a 
te győzelmed?” 
 
A mi Urunk győzelménél még az is megjegyeztetik, hogy a halál teljesen 
eltörültetik, mert azoknak, akik feltámadnak semmi káruk nem lesz abból, hogy ők 
meghaltak. Én azt hiszem, hogy ezen az új testen az öregség gyengeségének semmi 
nyoma, a hosszú és emésztő betegségnek semmi jele, a mártíromságnak semmi 
sebjegye sem lesz. A halál nem hagy rajta vissza semmi jelt, kivéve a dicsőségnek 
jelét, mely tisztességükre fog szolgálni, mint a sebek az üdvözítő testében, melyek 
most is az ő főszépségét képezik azok szemében, akikért kezei és lábai 
általlyukasztattak. Ezen értelemben el fog törültetni a halál, mert a szentekre 
semmi kínt nem ragaszthat, a megváltottakról a rothadásnak minden nyoma 
elvétetik. 
 
És végre, az Úrnak ezen trombitája után nem lesz többé halál, sem fájdalom, sem 
kiáltás, mert az első elmúlt. „És tudjuk, hogy a halottak közül feltámadt Krisztus 
nem hal meg többé, a halál többé nem uralkodik felette.” És így az általa 
feltámasztott, az általa megváltottak sem halnak meg többé. Oh, rettenetes, 
rettenetes feltevés volna ez, hogy a kísértést vagy fájdalmat, vagy a halált 

másodízben is szenvedniök kellene! Ez nem lehetséges! „Én élek” ‒ mondja Krisztus 
„és ti nektek szintén élnetek kell.” De miután a léleknek természetes 
halhatatlanságáról való tant némelyek feladták, azért azok közül némelyek 
kényszerítve érezték magukat, hogy az örök büntetéssel együtt a jövő üdvösségnek 
örökkévalóságát is feladják és valóban, amennyiben némely főbizonyító tételeket 
illet, mindkettő egymás mellett áll vagy egymás mellé esik. „És ők mennek az örök 
kínra, de az igazak az örök életre.” Ha az egyik állapot rövid, akkor a másiknak is 
rövidnek kell lenni, s bármit jelentsen a segéd szó az egyiknél, ugyan azt jelenti a 
másiknál. Mi nálunk ez a szó végtelen időtartamot jelent mindkét esetben, s mi 
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előre pillantunk az üdvösségre, melynek soha sem lesz vége. Ott a könny nélküli, 
fájdalom nélküli, sir nélküli országban a halál egészen eltörültetik. 
 
És végre mindenek között ez a szó „utoljára” oly illően hangzik, utoljára a halálnak 
el kell törültetnie. Mert utoljára jött be, utoljára kell kimennie. A halál nem volt a 
mi ellenségeink közül az első. Először jött az ördög, azután a bűn és azután a halál. 
A halál az ellenségek közül nem a leggonoszabb, ő ellenség, de más elleneink közül 
előnyösebb. Jobb volna ezerszer meghalni, mint vétkezni. A halál által való próba 
nem hasonlítható össze az ördög általi megkísértéssel. A testi kínok, melyek a 
kimúlással össze vannak kötve, csak kicsinységek azon szörnyű fájdalomhoz képest, 
melynek a bűn az okozója és a teherhez képest, mely a vétkességnek érzetét a 
lélekre helyezi. Nem, a halál csupán egy alárendelt gonosz dolog a bűn által való 
tisztátalansággal egybehasonlítva. Engedjétek, hogy először a nagy ellenségek 
ejtessenek le. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok. Engedjed, hogy először a 
bűn és a sátán, mely minden gonoszságnak ura, megverettessék, a halál azután 
egészen utoljáig megmaradhat. 
 
Figyeljétek meg, hogy a halál utolsó ellensége minden egyes keresztyénnek új s ő az 
utolsó, amelynek el kell törültetnie. De jól van, ha az Úr szava mondja, hogy ő az 
utolsó, akkor én egy kis gyakorlati bölcsességre emlékeztetnélek benneteket, 
hagyjátok őt utoljára. Testvér, ne tusakodjál te a meghatározott rend ellen, hanem 
hagyjad az utolsót utolsónak lenni . Ismertem egy testvért, ki meg akarta győzni a 
halált, sokáig mielőtt meghalt volna. De testvér, tenéked a halál órája előtt nincs 
szükséged halálkegyelemre. Mit érne neked a halál kegyelme, míg élsz? Csak 
sapkára van szükséged, ha a vihart eléred. Kérj kegyelmet, hogy élhess és dicsőítsd 
meg Krisztust abban, akkor majd bírhatsz halálkegyelemmel, ha a halál jön. A te 
ellenséged el fog törültetni, de nem ma. Ma az ellenségek nagy serege az, amellyel 
néked harcolnod kell és megelégedhetel azzal, ha annak az egynek egy ideig még 
békét hagysz. 
 
Ez az ellenség el fog törültetni, de még nem tudjuk az időt és az órát, hogy mikor? 
Ami bölcsességünk az, hogy az Úr Jézus Krisztusnak jó harcosai legyünk, amint ezt a 
napnak kötelessége megköveteli tőlünk. Fogadjad úgy szenvedéseidet testvér, 
amint azok jönnek! Amint előrohannak az ellenségek, úgy sújtanak is azok, egyik sor 
a másik után, de ha te Isten nevében nem vágod a legelöl lévő sorokat, hanem azt 
mondod: „Nem, én csak a leghátrább lévő soroktól félek”, akkor te úgy teszesz, 
mint a bolond. Használjad a fegyverek mérkőzését, míg a legutolsó ellenség is 
előjön, és az alatt tartsd meg helyedet a harcban. Isten annak idején segíteni akar 
néked, hogy a legutolsó ellenséget leverjed, de a közben eső időben utána láss, 
hogy az ördögöt, a világot és a testet meggyőzzed. Ha jól élsz, jól fogsz meghalni. 
Ugyanazon szövetség, amelyben az Úr Jézus néked életed ád, a halálnak 
legyőzetését is tartalmazza, mert: „Minden a tiétek, akár élet, akár halál, akár a 
jelenvalók, akár a következendők, minden a tiétek.” Ti pedig a Krisztusé vagytok, 
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Krisztus pedig az Istené!” 
 
Miért lett egész utoljára hagyva a halál? Nos, én azt gondolom azért, mert Krisztus 
őt jól fel tudja használni. Az utolsó ellenség, amely eltörültetik a halál, mert a halál 
nagy dolgokat mível, mielőtt eltörültetnék. Oh, miféle leckéket tanultak némely 
közülünk valók, a haláltól. A mi haldokló barátaink reánk jönnek, mint egy felhő, 
hogy ami ész nélküli forróságunkat lehűtsék, hogy éreztessék velünk, miszerint ezek 
a szegény, elmúlandó játékművek nem érdemesek arra, hogy mi azokért éljünk, 
hogy amiként mások eltávoznak, úgy nékünk is mennünk kell. Így arra segítenek 
minket, hogy ezt a világot kevésre becsüljük és szárnyakra igyekezzünk a 
jövendőbeli életbe való felszállásra. A haldoklók ágyainál hasonló prédikációk talán 
nem léteznek házainkban. A mi szeretett barátainknak elválásai az isteni 
bölcsességnek komoly prédikációit képezték, melyeket különben a mi szívünk nem 
tudott volna hallgatni. Krisztus tehát megkímélte még a halált, hogy őt övéi 
számára prédikátorrá tegye.  
 
És ti testvérek tudjátok, hogy ha halál nem lett volna, akkor az Isten szentjeinek 
nem lett volna alkalmuk szeretetüknek legmagasabb buzgalmát közhírré tenniök. A 
Krisztushoz való szeretet vajon hol diadalmaskodott leginkább? Nos, a vértanúk 
halálában a máglyákon vagy a kínpadokon. Oh, Krisztusunk, soha emberi kéz nem 
küzdött ki neked oly virágnyereményeket, mint azok, akik a mennyekbe mentek az 
üldözésnek erdejéből és a vérnek folyóin által! A Krisztusért való halál által 
dicsőítették meg őt leginkább.  
 
De némely mértékben úgy van ez azon szentekkel is, akik rendes halállal halnak 
meg, hogy sohasem adták volna ezek a hitnek olyan próbáját és a türelemnek olyan 
művét, ha nem volna halál… Annak alapja, hogy az újszövetség jelen ideje még 
mindig tart, részben az, hogy Krisztus megdicsőíttessék, de ha a hívők soha meg 
nem halnának, akkor a hitbeli harcnak legfőbb teljesítése ismeretlen volna. 
Testvérek, ha én úgy halhatnék meg, ahogyan gyülekezetünk némely tagjait 
meghalni láttam, akkor ezt a nagy órát előhívni kívánnám. Nem kívántam volna a 
halál elől valami mellékúton elfutni, ha úgy énekelhettem volna, amint ők 
énekeltek. Ha az én szemeimben ilyen hozsannák és halleluják tündökölhettek 
volna, aminőket náluk láttam és hallottam, akkor dicső dolog volna reám nézve a 
meghalás. Igen, mint a szeretetnek és hitnek legmagasabb próbáját, még egy ideig 
tűrni kell a halált, hogy a szentek megdicsőítsék urukat. 
 
Ezenkívül, testvérék, mi halál nélkül nem volnánk Krisztussal oly egyenlők, aminők 
vagyunk, ha benne elaluszunk. Ha a mennyben valamiképp valami dicsvágyás 
létezhetnék, akkor gondolom az volna, hogy egyik szent azok közül, akik nem 
halnak meg, hanem átváltoznak, mikor Krisztus jön, hozzátok és hozzám, kik 
valószínűleg meghalunk, körülbelül ezt mondhatná: „Testvérem, egy valami az, 
amim nem volt: nem feküdtem soha a sírban, soha nem éreztem reám nehezedni a 
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halál hideg kezét és ebben nem lettem az én Urammal egyenlő. De ti tudjátok mit 
jelent az, vele közösségben lenni, még a halálban is”. Nem joggal mondottam-e, 
hogy azok, akik élnek és fenntartatnak, semmi előnyben nem fognak részesülni az 
elaludtak felett? Azt gondolom az előny, ha ilyen létezik, a miénk lesz, kik Jézusban 
elalszunk és az Ő képében felébredünk. 
 
A halál kedves barátaim, még nem törültetett el, mert a szenteket hazahozza. Ő 
csupán hozzájuk jön, megsúgja küldetését és azok egy pillanatban az üdvösségbe 
ragadtatnak és: 
 
„A kín, halál és szenvedésnek  
Eltűnni kell mi tőlünk végleg.” 
 
Azért nincs tehát még eltörülve a halál. 
 
De kedveseim, el kell néki törültetnie. Ő az egyháznak, mint közösségnek utolsó 
ellensége. Az egyháznak, mint egésznek egy sereg ellenséggel kell küzdenie, de a 
feltámadás után mondani fogjuk: „Ez az utolsó ellenség, nincs többé más.” Az 
örökkévalóság szüntelen üdvben fog haladni. Lehetnek majd változatosságok, 
melyek új gyönyöröket hoznak létre, talán a jövendő örökkévalóságban lesznek idő 
és nagy korszakok még bámulatra méltóbb dicsőséggel és magasabb fokú 
üdvösséggel, de: 
 
„Nem vár reájuk attól fogva  
Sem gyengeség, sem gyötrelem.” 
 
Az utolsó ellenség, amelynek el kell törültetnie a halál, s ha az utolsó leveretett, 
akkor már több későbbi ellenség nem lehet. A harc kivívatott, a győzelem örökre 
megnyeretett. És ki nyerte meg? Ki más, mint a Bárány, aki a trónon ül, akinek mi 
mindnyájan tulajdonítsunk tiszteletet, dicsőséget, magasztalást, erőt, uralmat és 
hatalmat öröktől fogva örökké! 
Az Úr segítsen meg minket a mi ünnepélyes imádásunkban. Ámen. 
 

Krisztus feltámadása 
 
A halál meggyőzőjének, 
Ki meghalt a Golgotán, 
Dics és hála! Nagy művét Ő  
Elvégezte igazán.  
Elvérzett az átokfán,  
De feltámadt dicsőségben,  
Feltámadt, ki sírba szállt,  
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Megrontotta a halált. 
 
Hadd zengjen a hálaének,  
Örvendjen a keblünk!  
Hadd üdüljön szív és lélek,  
Legyen nagy az örömünk!  
Mert az Úr van mivelünk,  
Megjelent az örök élet!  
Aki meghalt, íme, él,  
Örökkön, örökké él! 
 
Majd ha megdicsőült testben,  
Én egykor feltámadok,  
S Jézusom, orcádat nézve,  
Te előtted állhatok; 
S kedves arcod reám ragyog,  
A dicső feltámadáskor;  
Akkor benned megnyerém  
Az én részem teljesen. 
 
 Zengjetek Urunknak zsoltárt, 
Győzött Jézus Krisztusunk! 
Szórjátok útjába pálmát: 
Ne sírjunk, ne hallgassunk! 
Győzött Jézus Krisztusunk! 
Az égi dics-énekkarhoz 
Szálljon lelkünk éneke, 
A Bárány dicsérete 
 

A törvény és a Kegyelem 
 
„A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnevekednék, de a hol megnevekedik a 
bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.” (Pál ap. lev. a rómábéliekhez 5 r. 
20.) 
 
Nincs olyan tétel, a mely felett az emberek annyira tévedésben vannak, mint az, a 
mely a törvény és az evangélium közötti viszonyra vonatkozik. Némelyek a törvényt 
az evangélium helyére teszik, mások meg az evangéliumot teszik a törvény helyére. 
Némelyek módosítják a törvényt és az evangéliumot, s azután nem prédikálják sem 
a törvényt, sem az evangéliumot, majd mások félrehelyezik a törvényt az által, a 
mennyiben az evangéliumot prédikálják. 
Sokan vannak, kik azt gondolják, hogy a törvény az evangéliom, és azt tanítják, hogy 
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az emberek a jótékonyság, becsületesség, igazságosság és mértékletesség 
cselekedetei által megmenthetők. Az ilyen emberek tévednek. Másik oldalon pedig 
sokan azt tanítják, hogy az evangélium törvény, s hogy ha az emberek bizonyos, 
abban belefoglalt parancsolatoknak engedelmeskednek, érdemeik útján 
megmentve lesznek. Az ilyen emberek eltévelyedtek az igazságtól és azt nem értik. 
 
Egy bizonyos osztály azt állítja, hogy a törvény és az evangéliom egymással össze 
van keverve és az emberek szerint a törvénynek megtartásával, részint Istennek 
kegyelme által mentetnek meg. Ezek az emberek nem értik az igazságot és hamis 
tanítók. Ma reggel Isten segítségével megmutatni próbálom néktek, mi legyen a 
törvény szándéka, és azután mi legyen az evangélium célja. 
 
A törvény szándékára vonatkozólag mondatik: „A törvény pedig bejött, hogy a bűn 
megnevekednék.” Azután jön az evangélium küldetése: „De a hol megnevekedik a 
bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.” 
 
Ezt a leckét én, ma reggel kétféle értelemben akarom figyelembe venni. Először 
tekintettel a világra általánosságban és tekintettel a törvénynek abba való 
belépésére; másodszor pedig annak a megcsalatott bűnös ember szívét érintő 
vonatkozására és a törvénynek a lelkiismeretbe való bejövetelére. 
 
Először beszélünk leckénknek a világra való vonatkozásáról. Isten célja, a 
törvénynek a világba való leküldésével az volt: „hogy a bűn megnevekednék.” 
Azután jön az evangélium:  
 
„De a hol megnevekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.” 
 
Először tehát tekintettel az egész világra. Isten elküldte a törvényt a világba, „hogy 
a bűn megnevekednék.” Már régen volt bűn a világban, még mielőtt Isten a 
törvényt elküldötte. Isten ideadta törvényét, hogy a bűn úgy láttassék meg, mint 
bűn. Igen, hogy a bűn megnevekednék, sokkal inkább, mint a hogy a törvény lejötte 
nélkül azzá válhatott volna. Már régen volt bűn, még mielőtt Sinai füstölgött, régen, 
mielőtt a hegy rengett az Istenségnek súlya alatt és mielőtt a rettenetes kürt 
hangosan és erősen megszólalt volna, már volt vétek jelen. És ott ahol a törvényt 
soha nem hallották, a pogány tartományokban, ahol ez a szó soha nem hangzott, 

ott mégis van bűn, mert az emberek, ‒ habár a törvény ellen nem vetkezhettek, 

miután azt soha nem látták ‒ mégis mindnyájan a természet világossága ellen 
fellázadtak, a lelkiismeret szava ellen, az igazság és igazságtalanságnak hagyomány 
útján átvett emlékezete ellen, mely azon helyről követte az embereket, ahol Isten 
őket teremtette. Minden embernek, minden országban van lelkiismerete és ez 
okból minden ember vétkezhetik. A tudatlan hottentotta, aki sohasem hallott 
valamit Istenről, éppen annyit bír a természet világosságából, hogy a dolgokban, 
melyek külsőleg jók vagy rosszak, a különbséget észreveheti, s habár oktalan 
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módon leborul a tuskók és kövek előtt, mégis az ő ítélőképessége, ha ezt használni 
akarná, jobbra tanítaná őt. Ha használni akarná képességeit, tudhatná akkor, hogy 
van egy Isten, akit az apostol világosan kijelent, midőn azokról beszél, kik csak a 
természet világosságával bírnak, hogy: „A mi Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő 
örökkévaló hatalmassága és Istensége, e világnak alkotmányából és a teremtett 
állatokból megértetvén, megláttatnak; e végre, hogy legyenek ők magok 
menthetetlenek.” (Róma 1, r. 20, v.) Az emberek vétkezhetnek isteni 
kinyilatkoztatás nélkül is, még pedig nagyon vétkezhetnek. A lelkiismeret, a 
természet, a hagyomány és az ész, ezek mindegyike elegendő arra, hogy a 
parancsolatok megrontásáért őket elkárhoztassák. A törvény senkit sem tesz 
bűnössé, minden ember bűnös Ádámban, és bűnösök voltak az emberek tényleg a 
törvény behozatala előtt. Jött, „hogy a bűn megnövekednék” (hatalmasabb legyen). 
Első pillanatra ez rettenetes gondolatnak látszik és sok prédikátor ezt a leckét 
elkerüli. De ha én egy verset találok, amelyet nem értek, akkor rendesen arra 
gondolok, hogy ez olyan mondat, amelyet nekem tanulmányoznom kell, én pedig 
igyekezem, hogy azt mennyei Atyámnál kutassam ki, s azután, ha annak értelme 
lelkemben megnyittatik, kötelességemnek tartom, a Szentlélek segítségével veletek 
közölni. 
 
„A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekednek.” megkísérlem néktek 
kimutatni, hogyan teszi hatalmasabbá a törvény a bűnt. 
 
Legelőször azt mondja nékünk a törvény, hogy sok dolog bűn, melyet mi eme lejött 
világosság nélkül azt bűnnek soha nem tartottuk volna. A természet világossága, a 
lelkiismeret világossága, a hagyományok világossága mellett is vannak némely 
dolgok, melyeket mi bűnöknek soha sem tartottunk volna, ha erre a törvény minket 
nem tanított volna. Példának okáért: melyik ember tartaná szentnek a Szabbatot a 
lelkiismeret világosságánál, ha a Bibliát sohasem olvasta, vagy arról soha nem 
hallott volna? Ha a déli tenger valamely szigetén élne, akkor tudhatná azt, hogy van 
egy Isten, de lehetetlen lenne reá nézve kitalálnia azt, hogy az idő hetedik részét 
ezen Isten számára kell elkülönítenie. Azt vesszük észre, hogy a pogányoknál 
bizonyos ünnepélyek és ünnepi időszakok vannak, és hogy beképzelt isteneik 
tiszteletére napokat különböztetnek meg. De tudni szeretném, hogyan tudták volna 
azt felfedezni, hogy egy bizonyos hetedik nap különítendő el Isten számára, és, 
hogy ez a nap az imádság házában töltessék el. Hogy tudnák ők ezt, hanem ha talán 
ezen napnak eredeti tényleges megszenteléséről szóló hagyomány által, mely 
részükre a teremtő Jehova által közöltetett. Nem képzelhetem el magamban 
lehetségesnek azt, hogy a lelkiismeret vagy az ész őket ilyen parancsolatra tanította 
volna, mint ez a parancsolat „Megemlékezzél a szabbatnapról, hogy azt 
megszenteljed. Hat napon dolgozzál és minden munkádat végezzed, de a hetedik 
napon a te Uradnak Istenednek szabbatja vagyon. Ne tégy azon munkát, sem a te 
fiad, sem a te leányod, sem a te szolgád, sem a te szolgálód, sem a te barmod, sem 
jövevényed, a ki a te kapuidban van.” 
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Ha mi ehhez még a „törvény” kifejezésébe a szertartásos részt is befoglaljuk, akkor 
világosan látjuk, hogy sok dolog, mely egészen közömbösnek tűnik fel, az által 
bűnné tétetik. Azon állatoknak megétele, a melyek nem kérőznek és nem hasított 
körműek, azon ruháknak viselete, melyek lenből és gyapjúból készítvék, azon 
helyen való ülés, mely egy bélpoklos által tisztátalanná vált, más ezen dologgal 
együtt nem látszik bűnnek lenni, de a törvény azokat bűnné tette, s így történt 
aztán, hogy a bűn megnevekedett.  
 
Tény az, kik ezt tudomásul vehetitek, ha megfigyelitek kedélyteket, hogy a 
törvénynek szándéka van arra nézve, miszerint az embereket lázadókká tegye. Az 
emberi természet ellene támad a korlátoknak. Én mitsem tudtam volna a 
kívánságról, ha a törvény nem mondotta volna: „Ne kívánjad”. Az emberi 
romlottság lázadásra ösztönöztetik a törvények utasításai által. Mi oly gonoszok 
vagyunk, hogy egy tettnek elkövetésére azonnal kívánság támad bennünk csupán 
azért, mert az meg van tiltva. Tudjuk, hogy a gyermekek rendesen azt kívánják, 
amivel nekik nem szabad bírniok, s ha megtiltatik nékik valamit érinteni, akkor vagy 
megérintik azt, ha arra alkalmuk nyílik vagy pedig vágyódnak arra, hogy ezt 
megtegyék. Az emberi természetnek minden ismerője ezt a tulajdonságot veheti 
észre általában véve az emberiségnél. Vajon bűnömet a törvényre hárítsam-e? 
Isten őrizzen. „De a bűn alkalmatosságot vévén nemzett én bennem mindenféle 
kívánságot... Mert a bűn alkalmatosságot vévén megcsalt engemet ama parancsolat 
által és az által megölt.” (Róma 7. r. 8, 11 v.) „A törvény szent, igaz és jó”, nem 
hibás az, de a bűn okul használja fel kihágásra és ellenáll ott, ahol engedelmeskedni 
kellene. Ágoston az igazságot tiszta fényben állította elő, amidőn ezt írta: „Nem a 
törvény a hibás, hanem ami gonosz és rossz természetünk. Éppen úgy, mint egy 
rakás mész csendes és nyugodt addig, míg víz nem lesz rá öntve, de azután elkezd 
füstölögni és égni, nem a víz hibája következtében, hanem a mész természete és 
tulajdonsága miatt, mellyel azt elviselni nem akarja.” Lássátok tehát ez a dolognak 
ama második értelme, hogy a törvénynek bejövetele a bűnt miért növeszti meg? 
 
Továbbá a törvény megnagyobbítja a bűnnek bűnös voltát, mert a tudatlanságnak 
minden mentségét elveszi. Ha az emberek a törvényt nem tudják, akkor az ő 
kihágásuk enyhébbnek vétetik a részbeni tudatlanság folytán, de ha a törvénykönyv 
előttük felnyitva fekszik, akkor bűneik nagyobbak, mert azok a világosság és tudás 
ellenére követettek el. Aki a lelkiismeret ellen vétkezik, megítéltetik, de mennyivel 
nagyobb büntetést kap az, aki Jehova szavát megvetette, ki az Ő szent uralma ellen 
dacol és parancsait önkéntesen lábaival tiporja! Amennyivel több a világosság, 
annál több a vétek. A törvény ezt a világosságot nyújtja, s azért kétszeresen 
bűnösökké tesz minket. Oh, ti földnek nemzetségei, kik hallottátok Jehova 
törvényét, a ti bűnötök megnagyobbíttatott és hatalmasabbá lett. 
 
Úgy tetszik nekem, mintha valakit mondani hallanék: „Milyen nem bölcs dolog volt 
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a törvénynek lejönnie, hogy általa aztán a bűn megnövekedjék!” Nemde nagyon 
keménynek látszik ez az első pillanatra, hogy a világnak nagy alkotója törvényt ád 
nékünk, mely meg nem igazit, hanem közvetve arra szolgál, hogy ami 
elkárhozásunk annál nagyobb legyen? Nem olyan valaminek tűnik-e ez fel, amit a 
kegyelmes Isten nékünk nem kijelent, hanem tőlünk visszatart? De tudjátok-e, hogy 
Istennek bolondsága bölcsebb az embereknél, és értitek-e, hogy itten egy 
kegyelmes cél áll fent? A természeti emberek arról álmodoznak, hogy ők egy 
szigorú kötelességteljesítéssel üdvöt fognak elnyerni, de Isten így szól: „Meg 
akarom nékik mutatni az ő bolondságukat, miután olyan magas törvényt hirdetek, 
amelynek teljesítése felett ők kétségbe esnek. Ők azt gondolják, hogy a 
cselekedetek elegendők az ő megmentésükre. Ők valami hamisat gondolnak és 
tévedésük által a romlásba mennek. Én egy törvényt akarok nekik küldeni, mely oly 
rettenetes az ő dorgálásában, oly engedékenység nélküli az ő követeléseiben, hogy 
lehetetlen nekik annak engedelmeskedni és így a kétségbeesésig fognak űzetni, 
annak utána pedig jönnek és Jézus Krisztus által elfogadják irgalmasságomat. A 
törvény által ők meg nem menthetők, nem a természetnek törvénye által. Amint 
már most van, vétkeztek ellene. De oktalan módon mégis azt remélték, hogy 
törvényemet megtartják és azt gondolják, hogy a törvény cselekedetei által 
megigazulnak, holott pedig én mondottam: „A törvény cselekedete által egy test 
sem igazul meg.” E miatt törvényt akarok írni. Feketének és nehéznek kell lennie, 
egy igának, melyet el nem hordozhatnak, s akkor azután megfordulnak és mondják: 
„Nem kísérlem meg azt véghezvinni. Kérni akarom Üdvözítőmet, hogy helyettem 
hordozza.” Állítsatok magatok elé egy esetet. Néhány fiatalember a tengerre 
szándékozik menni, s én előre látom, hogy ott vihar fogja őket megtámadni. Feltéve 
azt, hogy hatalmamban állana vihart támasztani, mielőtt egy másik keletkeznék. 
Nos, azon időben, amikor a természetes vihar előjött volna, a fiatal emberek már 
messzire beeveztek volna a tengerbe hajótörést szenvedve, mielőtt visszatérhettek 
és oltalmat találhattak volna. De mit teszek én? Nos, hát éppen akkor, mikor a folyó 
torkolatánál vannak, vihart küldök, mely őket a legnagyobb veszedelembe ejti és 
gyorsan a parthoz űzi, ahol megmenekülnek. Így tett Isten. Ő törvényt küld, mely 
útjaiknak veszedelmét mutatja meg. A törvény vihara arra kényszeríti őket, hogy az 
ingyen való kegyelem kikötőjébe visszatérjenek és egy borzasztó romlástól menti 
meg őket, mely reájuk hárult volna. A törvény sohasem jött azért, hogy az 
embereket megmentse. Ez soha sem volt annak szándéka. Abból a célból jött, hogy 
teljesen bebizonyítsa, miszerint lehetetlen dolog, a cselekedetek által 
megmentetni, s így, azután odahajtsa Istennek választottait, hogy magukat egészen 
rábízzák az evangélium tökéletes szabadító voltára. Hogy véleményemet helyesen 
megvilágítsam, engedjétek azt még egy másik képben ecsetelni. Mindnyájan 
ismeritek azokat a magas hegyeket, melyeket Alpeseknek neveznek. Nos, nagyon jó 
volna, ha ezek az Alpok még valamivel magasabbak volnának. Mindenesetre jó lett 
volna Napóleon katonáira nézve, amikor ő nagy hadseregét azokon átvezette és 
keresztülmenetelük alkalmával ezrek vesztek el. Ha lehetséges lett volna más 
Alpokat azoknak csúcsaira tornyosítani és így magasabbá tenné Himalája 
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hegységeinél, akkor ez a megnagyobbított nehézség nemde visszarettentette volna 
őt vállalatától és ezzel ezreknek halálától vonta volna el őt, nemde? Napóleon azt 

kérdezte: „Lehetséges-e?” „Csak éppen lehetséges” – volt a válasz. „Avancez” ‒ 
(előre) kiáltá Napóleon és a hadsereg mindjárt kúszni kezdett a hegység lejtőjén 
felfelé. A természeti világosságnál lehetségesnek látszik nékünk, a cselekedetek 
ezen hegységén keresztül menni, de minden ember elveszne ennek kísérleténél, 
mert még ezen alacsony hegyen átvezető ösvény is nagyon keskeny halandó lábak 
számára. Azért Isten még egy más törvényt állít fel, mint hegyet azoknak csúcsára 
és íme most ezt mondja a bűnös: „Nem tudok keresztül kúszni rajta. Olyan feladat 
ez, amelyet egy Herkules az ő óriási erejével sem bírt volna keresztül vinni. Látok 
magam előtt egy keskeny szorost, az irgalmasság szorosát, melynek neve Jézus 
Krisztus, a keresztnek szoros útja, azt gondolom, hogy arrafelé veszem utamat. „ De 
ha a hegy nem lett volna magas ő neki, akkor belefogott volna annak 
megmászásába, míglen valami hasadékba zuhant volna vagy valami hatalmas 
hógörgeteg alá temettetett volna avagy valami más úton örökre elveszett volna. A 
törvény azonban jő, hogy a cselekedetek által való megmentésnek lehetetlenséget 
az egész világ lássa. 
 
Forduljunk azonban leckénknek kellemesebb részéhez, a kegyelemnek 
gazdagságához. 
 
A kegyelem azok számát illetőleg, akiket uralma alá hoz, megelőzi a bűnt. Szilárd 
hitem az, hogy a megmentettek száma sokkal nagyobb lesz, mint az elkárhozottaké. 
Írva van, hogy Jézus minden dologban előnyben lesz, s miért kellene ennek 
kimaradnia? Gondolhatjuk-e, hogy sátánnak több követője lesz, mint Jézusnak? Oh, 
nem mert mialatt írva van, hogy a megváltottaknak sokaságát ember meg nem 
számlálhatja, addig sehol se olvasható az, hogy az elveszettek 
megszámlálhatatlanok. Igaz az, hogy míg a láthatóan választottak csak a 
„felülmaradottak”, de vannak még mások, kik hozzájuk jönnek. Gondoljatok egy 
pillanatra a gyermekek lelkeinek seregére, mely sereg most a mennyben van. Ezek 
mind elestek Ádámban, de mert mindnyájan választottak valának, mindnyájan 
megváltattak, újjászülettek és azon kiváltsággal bírnak, hogy anyjuk kebeléről 
egyenesen a dicsőségbe jutottak. Boldog sors, melyet mi, kik életben maradtunk, 
méltán irigyelhetünk. De ne felejtsük azt sem el, hogy az ezeréves országlásban 
megtérendő sokaság nagyon hozzájárul ahhoz, hogy a kitevő számot megadja. Mert 
a világ akkor nagyon népes lesz és az ezerévi kegyelmi uralomnak könnyű lesz 
túlhaladni azt a számot, amelyet a bűnnek zsarnoksága hatezer éven át megnyert. 
Ama béke időszakban, amikor a legkisebbtől kezdve a legnagyobbig mindenki 
ismerni fogja Őt, az Isten gyermekei mind a galambok fognak repülni dúcaikhoz és a 
Megváltó családja rendkívül meg fog nagyobbodni. 
 
Habár azokat, akik a tévhittől megtévesztve és a rossz kívánságoktól elromolva 
vannak, ezrek szerint kell számlálni, mégis előnyben van a kegyelem. Saul megölte 
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az ő ezerét, de Dávid megölte az ő tízezerét. 
 
Megengedjük, hogy az elkárhozottak száma rendkívül nagy lesz, de azt gondoljuk, 
hogy a gyermeksereg és az ezeréves dicső országlásnak állapota a szenteknek oly 
nagy tartalékát fogja szállítani, hogy Krisztusé lesz a csatamező. Az elveszetteknek 
processziója (körmenete) hosszú lehet ugyan, miután ezrek és ezrek azok, akik el 
vannak veszve, de a királyok királyának nagyobb körmenete gazdagabb számokból 
álló seregekből fog állani, mint amazé. „Ahol azonban a bűn megnövekedett, ott a 
kegyelem sokkal hatalmasabb.” Az ingyen való kegyelem sokkal több lesz, mint a 
bűn… 
 
Továbbá. A kegyelem sokkal hatalmasabb (sokkal inkább bővölködik), mert eljön 
egy idő, amikor a világ egészen telve lesz kegyelemmel, holott pedig a 
történelemben soha sem volt olyan időszak, amikor egészen a bűnnek lett volna 
általadva. Amikor Ádám és Éva Isten ellen fellázadt, akkor mégis létezett egy 
kegyelmi rész a világban, mert a napnak végén ezt mondá Isten a kertben: 
„Ellenkezést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva 
között. Az megrontja néked fejedet, te pedig mardosod annak sarkát.” Ezen első 
vétség óta egy pillanat sem létezett, amely alatt a kegyelem e földön való lételét 
egészen elveszhette volna. Istennek mindig voltak szolgái e földön. Egy időben 
ötvenenkint voltak elbujtatva a barlangokban, de soha teljesen meg nem 
semmisíttettek. A kegyelem ugyan nagyon alacsony mértékű lehetett, a folyam 
nagyon kiapadt volt, de soha ki nem száradt. Mindig volt e földön a kegyelemnek 
sava, hogy a bűn hatalma ellen működjék. A felhők sohasem voltak olyan teljesek, 
hogy a nappalt elhomályosíthatták volna. De gyorsan közeledik az idő, amidőn a 
kegyelem a mi szegény, egész földünkre kiterjed és általános lesz. A Biblia 
bizonysága szerint epedünk ama nagy nap után, amikor a homályos felhő, mely ezt 
a világot sötétségbe borította, elvétetik és ez a föld újra fog fényleni úgy, mint a 
többi más planéta. Sok éven át a bűn és romlás fellegével lett elborítva és 
befátyolozva, de az utolsó tűz meg fogja emészteni rongyait és foszlányait. Ezen tűz 
után igazságban kell ragyognia a világnak. Annak a nagy folyékony tűzanyagnak, 
mely most a mi közös anyánk bensejében szunnyad, kell a tisztuláshoz való eszközt 
szolgáltatnia. Palotáknak, koronáknak, népeknek és birodalmaknak meg kell mind 
olvadniok és ha a mostani teremtettség, mint egy kemenceház egészen megég, 
akkor Isten a forró anyagra küldi leheletét és ismét kihűl. Mosolyával megtekinti őt, 
mint ezt első alkotásakor tette és a folyók alá fognak ömleni az újonnan készített 
hegyekről, az óceánok újonnan készített medrekben fognak nyugodni és a föld az 
igazak lakóhelye lesz újból és örökre. Ez az elesett világ visszahelyeztetik ismét 
vágányaiba. A drágakő, mely Isten kormánypálcájáról elveszett, ismét befoglaltatik 
oda. Igen, Ő azt, mint egy, pecsétet karján fogja hordozni. Krisztus meghalt a 
világért és ő azt, amelyért meghalt, bírni akarja. Ő az egész világért halt meg és az 
egész világot akarja bírni, ha megtisztította, megvilágosította és a maga számára 
elkészítette. „De ahol a bűn megnevekedett, ott a kegyelem sokkal inkább 
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bővölkedik.” Mert a kegyelemnek általánosnak kell lennie, holott a bűn soha sem 
volt az. 
 
Még egy gondolattal tovább. Elveszhette-e a világ lételét a bűn által? Sokkal többet 
nyert a kegyelem által. Igaz az, hogy mi egy kertből, mely telve volt gyönyörrel 
kiűzettünk, ahol pedig a béke, szeretet és boldogság dicső lakást találtak. Igaz az, 
hogy Éden, az ő drága gyümölcseivel, az ő gyönyörű lombjaival és folyóival melyek 
aranyhomokon át folytak, nem a miénk, de Jézus által szebb lakásunk van. Ő 
mennyei városokat készített nékünk. A mennynek rónái meghaladják a paradicsom 
ligeteit, folyton újuló gyönyörökkel, melyeket nyújtanak, mialatt az élet fája és a 
folyam, mely a trónustól folyik a mennyei légkörök lakóit még boldogabbakká 
teszik, mint a paradicsom. Elveszítjük a természeti életet és a bűn következtében 
fájdalom teljes halálnak lettünk alávetve? De vajon a kegyelem nem tett-e 
nyilvánvalóvá a halhatatlan létet, amelyért mi szívesen meghalunk? Az Ádámban 
elveszett élet Krisztusban sokkal inkább visszaállíttatott. Megengedjük, hogy 
eredeti ruházatunk Ádám által darabokra tépetett, de Jézus isteni igazságossággal 
ruházott fel minket, mely értékére nézve még a teremtett ártatlanságnak 
szennynélküli öltözetét is messze felülmúlja. Mi szomorkodunk a bűn 
következtében, oly alacsonnyá és nyomorulttá vált állapotunk felett, de örvendezni 
akarunk arra a gondolatra, hogy most biztosabbak vagyunk, mint bukásunk előtt 
voltunk és szorosabb összeköttetésbe hozattunk Jézussal, mint a milyenben bukás 
nélküli állapotunkban lehettünk volna. Oh, Jézus, te számunkra terjedelmesebb 
örökséget nyertél, mint a minőt Ádám az ő oktalanságával elveszített. Te egy 
kincskamarát töltöttél meg számunkra nagyobb gazdagsággal, mint a minőt a mi 
bűnünk elpazarolt. A te kegyelmed a mi bűnünket felülhaladta. „A kegyelem sokkal 
inkább bővölködött.” 
 
Most gyerünk leckénknek második részéhez és ez a törvénynek a szívbe való 
bejövetele. Óvatosaknak kell lennünk, ha belső dolgokkal van ügyünk, nem könnyű 
eme kis jószág, a szív felett beszélni. Ha a törvényről kezdünk a léleknek szólni, 
akkor sokan rosszkedvűek lesznek, de mi nem félünk az ő haragjoktól. Mi ma reggel 
meg akarjuk fogni a rejtett embert. A törvény bejött szívünkbe, hogy a bűn 
megnövekednék: „De ahol a bűn megnövekedett, ott a kegyelem még sokkal 
inkább bővölködik.” 
 
A törvény engedi, hogy a bűn hatalmasabbá váljék, miután a léleknek bűnét felfedi. 
Ha a Szentlélek Isten a törvényt a lelkiismeretek elé tartja, akkor titkos bűnök 
jönnek napvilágra. A kis bűnök terjedelmükben megnagyobbíttatnak és ártatlannak 
tűnő dolgok rendkívüli bűnökké válnak. Mielőtt a szívek eme rettenetes kutatója és 
a vesék vizsgálója a lélekbe bejön, igaznak, kedvesnek és szeretetteljesnek látszik a 
lélek, de ha Ő az elrejtett gonoszságokat felfedi, akkor megváltozik az állapot. Olyan 
vétkek, melyek egykor kis bűnöknek, gyarlóságoknak, ifjúi képzeleteknek, 
bolondságoknak, engedékenységeknek, kis ballépéseknek stb. neveztettek, azután 
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az ő igazi színükben jelennek meg, mint az isteni törvénynek áthágása, mely méltó 
büntetésre érdemes. 
  
Bunyan János megvilágosítja a véleményemet az ő híres allegóriájának egyik 
kivonatával: „Ekkor a magyarázó megfogta Keresztyént kezénél fogva és egy igen 
nagy szobába vezette, mely telve volt porral, mert soha sem seperték, s ebben a 
magyarázó, miután abban kissé körültekintett, egy embert hívott elő, hogy 
seperjen. Mikor ez a seprést megkezdte, oly nagyon felszállt a por, hogy Keresztyén 
majdnem megfulladt. Ekkor a nagyarázó ezt mondá egy szolgálónak, aki ott volt: 
„Hozz ide vizet és locsold meg a szobát!” ,s miután ő ezt megtette, élvezettel 
kisepertetett és kitisztítatott az. Erre azt kérdezte Keresztyén Mit jelent ez? A 
magyarázó, felelé: Ez a szoba az ember szíve, mely az evangélium kedves kegyelme 
által soha meg nem szenteltetett. A por az eredendő bűn és a belső romlottság, 
mely az egész embert tisztátalanná tette. Aki először kezdett seperni, az a törvény, 
de aki a vizet hozta és locsolt vele, az az evangélium. Íme, láttad, hogy mihelyt az 
első seperni kezdett, a por annyira felszállt, hogy a szobát attól megtisztítani nem 
lehetett, te azonban majd megfulladtál tőle. Ez arra való, hogy megmutassa néked, 
miszerint a törvény a helyett, hogy a szívet (működése által megtisztítaná a bűntől, 
megeleveníti benne a bűnt (Rom. 7., 9.), erőt tesz bele (I. Korinth. 15., 59.), és 
hatalmassá teszi (Rom. 5., 20.), éppen azért mert felfedi és megtiltja, miután ez 
nem ad erőt arra, hogy legyőzze őt. Ismét láttad, hogy a szolgáló a szobát 
fellocsolta, amire az élvezettel megtisztíttatott; az azt mutatja neked, hogy ha az 
evangélium az ő kedves és szeretetteljes befolyásaival a szívbe jő, éppen úgy, mint 
te a szolgálót láttad a port elseperni az által, hogy vízzel meglocsolta, éppen úgy 
meggyőzetik és lenyomatik a bűn, a lélek pedig a hit által megtisztíttatik és a 
dicsőség királya számára lakásul alkalmassá tétetik.” 
 
A szív olyan, mint egy sötét pince, telve van gyíkokkal, bogarakkal, molyokkal, 
mindenféle rovarokkal és férgekkel, melyeket a homályban nem láthatunk, de a 
törvény felnyitja a ládákat, bebocsátja a fényt és azután látjuk a gonoszt. Miután így 
a bűn tudomásul vétetik a törvény által, azért van írva, hogy ez által megnövekedik. 
 
Még egyet. Ha a törvény szívünkbe jön, megmutatja nékünk milyen nagyon feketék 
vagyunk mi. Némelyek közülünk tudják, hogy bűnösök vagyunk. Nagyon könnyű ezt 
mondani. Ennek a szónak „bűnös” csak két szótagja van. Sok ember van pedig, aki 
ezt ajkain hordja, de nem érti. Látja bűnét, de ez nem tűnik fel néki közönségesen 
bűnnek, mígnem a törvény jön. Azt gondoljuk, hogy van benne valami vétkes dolog, 
de ha a törvény jön, akkor annak utálatosságát látjuk. Bevilágított-é valamikor Isten 
szent világossága a ti lelkeitekbe? Fel lettek-e valamikor fedve a ti nagy 
romlástoknak kútjai és voltatok-e eléggé éberek mondani: „Oh, Isten, én 
vétkeztem!” Nos, ha a ti szívetek, a törvény által csupán megérintetik, akkor azt 
találjátok, hogy az ördögnél csalóbb a szív. Ezt én saját magamról mondhatom, 
nagyon félek a magamétól, oly rossz. A Biblia mondja: „Felette makacs és gonosz a 
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szív.” Az ő dolgainak egyike az ördög, azért rosszabb az ördögnél. Hány embert 
találunk, aki mondja: „Nos, nekem alapjában véve jó szívem van. Egy kissé hibás 
lehet ugyan, de alapjában véve jószívű vagyok.” Ha ti egy kosár felületén olyan 
gyümölcsöt láttok, mely nem egészen jó, megfogjátok-e a kosarat venni azért, mert 
ezt mondják néktek: „Az egészséges gyümölcs a kosár alsó részében van.” „Nem, 

nem” ‒ ti azt fogjátok mondani ‒ „a java kétségtelenül fent van, és ha itten rossz 
van, akkor alól bizonyára rothadt az.” Sok ember van, aki csodálatos életet él és 
némely barátai mondják: „Ő alapjában véve jószívű. Lerészegszik ugyan néha, de 
alapjában véve jószívű.” Ah, ne higgyétek ezt soha! Az emberek ritkán becsültetnek 
jobbaknak, mint aminőknek látszanak. Ha a pohárnak vagy tálnak külső oldala 
tiszta, akkor a belseje piszkos is lehet, de ha a külső oldala tisztátalan, akkor mindig 
biztosak lehettek felőle, hogy a belső oldala nem különb. Legtöbben közülünk az 
ablakba állítják készleteiket és pedig a jót előre, a rosszat meg hátra. Ahelyett, hogy 
mentségeket hoznánk fel magunk számára, ami szívünk rosszasága miatt, amikor a 
törvény lelkünkbe jött, ahelyett inkább hajtsuk meg magunkat és mondjuk: „Oh, a 

bűn, ‒ oh, a tisztátalanság ‒, a feketeség, rosszaságunknak szörnyű természete!” „A 
törvény eljött, hogy a bűn megnövekednék.”  
 
A törvény kinyilvánítja a bűn rendkívüli nagy hatalmát az által, hogy a mi 
természetünknek romlottságát leleplezi. Mi mindnyájan készek vagyunk arra, hogy 
bűnünk okát a kígyóra hárítsuk, vagy arra hivatkozzunk, hogy a gonosz példának 
hatalma vitt minket tévedésbe, de a Szentlélek elűzi az álmot azzal, hogy a törvényt 
szívünkbe hozza. Akkor a mélységnek kútjai felfakadnak, a képek kamarái (Ezek. 8, 
12), megnyittatnak, az elesett embernek legbelsőbb lényében lévő, vele született 
gonoszsága lelepleztetik.  
A törvény a gonosznak gyökerébe vág, felfedi a betegség székhelyét és arra tanít 
minket, hogy a kiütés mélyen bent fekszik. Oh, mennyire elutálja maga magát az 
ember, amikor látja, hogy minden víz folyása vérré van változtatva és undokság 
terjed egész lényére. Ő azt tanítja, hogy a bűn nem testi seb, hanem a szívbe való 
szúrás, azt fedezi fel, hogy a méreg benyomult ereibe, a velőben fekszik és a szív 
belsejében van forrása. Megutálja magát és szeretne meggyógyulni. A tettleges bűn 
nem tűnik fel oly rettenetesnek, mint a vele született bűn és annak gondolatára, 
hogy micsoda is ő, elsápadt, s cselekedetek által való megmentése utáni 
törekvéssel, mint lehetetlenséggel felhagy. 
 
Miután a kérlelhetetlen törvény így lerántotta az álarcot és a bűnösnek 
kétségbeejtő állapotát felmutatta, még hatalmasabbá teszi a bűnt, miután ez 
belénk a kárhozatnak ítéletét mélyen benyomja. A bírói székre ül, pálcát tör és 
kimondja a halálos ítéletet. Kemény, részvét nélküli hangon mennydörgi e szavakat: 
„Már el vagy ítélve!” Kívánja, hogy a lélek készítse elő védelmét, és nagyon jól 
tudja, hogy előbbi kihágásai következtében minden mentségtől meg van fosztva. A 
bűnös tehát megnémul és a törvény sötét tekintettel felemeli a pokol fátyolát és 
engedi, hogy az ember a kínokba tekintsen. A lélek érzi, hogy igazságos a szó, hogy 
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a büntetés nem túl szigorú és hogy semmi joga nincs irgalmasságot várni. Remegve, 
reszketve, öntudatlanul és szomorúsággal telten áll, míglen a teljes kétségbeesésbe 
hull. A bűnös maga teszi fel nyakára a kötelet, az elítéltek ruhájába öltözködik és 
királya trónjának lábához dobja magát egy gondolattal csupán: „Én rossz vagyok” és 
egy imával: „Isten légy nékem bűnösnek kegyelmes!” 
 
A törvény még itten sem hallgat el működésével, mert a gonoszságot még szemmel 
láthatóbbá teszi az által, hogy a bűn által nemzett erőtlenséget leleplezi. Nemcsak 
elítél, hanem tényleg öl. Aki azt gondolta egykor, hogy tetszése szerint tehet 
bűnbánatot és hinni tudhat, az magában sem az egyikhez, sem a másikhoz nem 
talál erőt. 
 
Ha Mózes veri a bűnöst, akkor ő szétrontja és szétzúzza őt első ütésével, de a másik 
és a harmadik ütésnél holtként ömlik össze. Én magam voltam ilyen állapotban, úgy 
hogy ha a menny egyetlen imával megvehető lett volna, nekem mégis elkárhoznom 
kellett volna, mert éppen oly kevésbé tudtam imádkozni, mint repülni. Ezen felül, 
ha a sírban vagyunk, melyet számunkra a törvény ásott, akkor úgy érezzük, mintha, 
érezni nem tudnánk és szomorúak vagyunk a felett, hogy nem tudunk szomorkodni. 
A rettenetes hegy rajtunk fekszik, mely képtelenné tesz minket, kezeinket vagy 
lábainkat megmozdítani, és ha segítségért akarunk kiáltani, akkor a hang 
megtagadja nékünk az engedelmességet. Hiába kiabálta a prédikátor: „Tartsatok 
bűnbánatot!” A mi kemény szívünk nem akar megolvadni, hiába int minket arra, 
hogy higgyünk, az a hit, amelyről ő beszél éppen olyan lehetetlen dolognak látszik a 
mi képességünktől, mint a világegyetem alkotása. A rom valóságban rommá lett. A 
mennydörgő hang füleinkbe csendül: „Már el vagy ítélve”– egy másik hang követi 

ezt: „Halva vagy az áthágásokban és a bűnökben”‒ és egy harmadik, még 
rettenetesebb és szörnyűségesebb, belevegyíti irtóztató intelmét: „A következendő 
harag, a következendő harag.” A bűnös véleménye szerint, most ki lett dobva, 
mintegy rohadt hulla, minden pillanatban várja a férget, mely soha meg nem hal, 
hogy kínoztatni fog és szemeit a pokolban nyitja fel. Most van jelen a pillanat az 
irgalom számára és mi az elkárhoztató törvénytől a hatalmas kegyelemhez 
fordulunk. 
 
Figyelmezzél, ó, te keményen megterhelt, elítélt bűnös, mialatt én Mesterem 
nevében gazdag kegyelmet hirdetek. A kegyelem felülmúlja a bűnt mértékre és 
működésre nézve. Habár sok is a te bűnöd, de az irgalomnak sok bocsánata van. A 
bűnök meghaladják a csillagok, a homokszemek vagy a harmatcsöppek számát, de a 
bocsánatnak egy mozdulata mind megsemmisítheti azokat. A te gonoszságodnak, 
mint egy hegynek a tengerbe kell vettetnie. A te feketeségednek le kell mosatnia 
Megváltód vérének tisztító özönével. Figyelj! Én azt mondám, hogy a te bűneid, és 
én akartam is azt mondani, mert ha te most egy, a törvény által elítélt bűnös ember 
vagy, akkor éppen ebből a jelből tudom, hogy te az irgalomnak edénye vagy. Oh, 
pokoli bűnösök, elvetett gonosztevők, még a bűnösök társaságából is kidobottak, 
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ha megismeritek a ti vétkeiteket, akkor van itten irgalom, ingyen, gazdag, 
megmérhetetlen, végtelen. Gondolj arra, oh, bűnös, hogyha minden bűn, melyet az 
emberek elkövettek a világ teremtése óta akaratukban, gondolatukban, tetteikkel 
egy szegény bűnösnek fejére tétetnék, Jézus drága vérének folyama ezt az egész 
rettenetes terhet elvenné. 
 
De a kegyelem még más egyébben is felülmúlja a bűnt. A bűn megmutatja az ő 
atyját és azt mondja, hogy az ő atyja ami szívünk, a kegyelem azonban felülhaladja 
itt a bűnt és megmutatja a kegyelem kezdőjét, a királyok királyát. A törvény követi a 
bűn nyomát egészen a szívbe be, a kegyelem követi az ő saját eredetét egészen az 
Istenig. 
 
„Mielőtt még teremtetém, 
Kegyében részesültem én.” 
 
Oh, keresztyén ember, minő áldott dolog a kegyelem, mert az ő forrása az örök 
hegyekben van. Te bűnös ember, ha te a leggyalázatosabb vagy a világon, mégis, ha 
Isten ma megbocsát neked, képes leszel arra, hogy származási fádat egészen 
Jézusig felvigyed, mert egyike leszel Istennek gyermekei közül és Őt fogod bírni 
mindig atyádul. Úgy képzelem, mintha látnálak nyomorult betörő gyanánt téged a 
bíró széke előtt és hallom az irgalmat kiáltani: „Mondjad őt szabadnak!” Ő sápadt, 

béna, hebegő – „gyógyítsd meg őt!” Ő egy gyalázatos fajból való, ‒ lásd én őt 
felveszem családomba. Te bűnös, Isten gyermeke gyanánt fogad el. Mi az, ha 
szegény is vagy, Isten mondja: „Örökre enyémnek fogadtalak. Légy az én örökösöm. 
Itt van a te dicsteljes testvéred, vérkötelékben egy veled Jézus, a te igazi 
testvéred!” De hogyan történt ez a változás? Oh, nem az irgalmasság ténykedése 
ez? A kegyelem megnevekedett. 
 
Még nem volt e föld megteremtve,  
A menny is még nem létezett,  
Mikor már az Úrnak szerelme  
Az én jómra törekedett.  
Még mielőtt alkottatása, 
Volt Ő nekem édes Atyám. 
 
A kegyelem visszahelyez bennünket oda, ahol a bűnbeesés előtt voltunk. Ismét: 
„ahol megnevekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik,” mert a 
kimondott ítélet szava visszavonható, de a kegyelem szava soha. Itt állok, s tudom, 
hogy el vagyok ítélve, de talán még lehet reményem, hogy valami módon 
felmentenek. Bár az nagyon ritka esetben következik be az ítélet után. De ha 
megigazulást nyertünk Krisztus érdeme által, nem kell többé félnünk a kárhozattól. 
Nem kárhozhatok el, ha egyszer igazulást nyertem. A kegyelem teljesen felmentett 
engemet. Ezután szembeszállhatok a sátánnal, hogy többé ne tegye rám kezét, 
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mert Krisztusban igazolva vagyok. Az igazolt állapot a dicsőséggel változhatatlanul 
és felbonthatatlanul van egybekötve. „Kicsoda vádolja az Istennek választottit? Az 
Isten az, aki megigazít. Kicsoda, aki kárhoztatna? Krisztus az, aki megholt, sőt aki 
feltámadott is, ki az Istennek jobbján is vagyon, ki esedezik és mi érettünk. Kicsoda 
szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorgatás-e, szorongató keserűség-e, 
üldözés-e, éhség-e, mezítelenség-e, veszedelem-e, fegyver-e? Sőt inkább 
mindenekben diadalmasoknál feljebbvalók vagyunk azáltal, aki minket szeretett. 
Most én bizonnyal elhittem, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem 
magasság, sem mélység és semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket 
az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Oh, te szegény 
elkárhozott bűnös! Vajon nem lelkesít-e, s nem szeretteti-e meg veled a szabad 
kegyelmet? Azon vétségeid, melyek eltöröltettek, soha többé téged ne terheljenek. 
Az evangéliumi megigazulás nem arminiai, nem látszólagos, melyet ismét fel lehet 
függeszteni, ha a jövőben eltérnénk is. Nem, a már egyszer kiegyenlített tartozást 
nem lehet kétszer követelni, a már egyszer elszenvedett büntetést nem lehet még 
egyszer kiróni. Megmentve! Megmentve! Megmentve! Egészen megmentve Isten 
kegyelme által, minden félelem nélkül haladhattok keresztül a világon. 
 
De még egyet. Éppen úgy, ahogyan a bűn beteggé, gondba merültté és szomorúvá 
tes, úgy tesz a kegyelem örvendezőbbé és szabadabbá. A bűn az embert fájdalmas 
szívvel gyötri, ami olyanná nem lesz, mintha a világ el akarná nyelni, vagy hegyek 
omlanának feléje, hogy azután rá essenek. Ezt műveli a törvény. A törvény 
szomorúságot okoz, a törvény megnyomorít minket. De halld csak bűnös! A 
kegyelem leveszi érzületedről a bűn nyomasztó működését. Ha hiszel az Úr Jézus 
Krisztusban derült szemmel és megkönnyebbült szívvel hagyod el ezt a helyet. Oh! 
Még nagyon jól emlékszem arra a reggelre, mikor beléptem egy kis imaházba oly 

nyomorultan, amilyenné a pokol csak tehetett ‒ romlottan, elveszve. Voltam én 
azelőtt is kápolnákban, ahol a törvényről beszéltek, de az evangéliumról nem 
hallottam. Úgy ültem, mint valami lebilincselt és fogoly bűnös. Megjött az Isten 
igéje, én pedig szabadon távozhattam, mint kegyelemben részesült bűnös. Habár 
oly nyomorultan mentem be oda, mint a pokol, vidáman és emelt fővel jöhettem ki 
onnan. Feketén ültem ott, de fehérebben távoztam, mint a tiszta hó. Az Úr így szólt 
hozzám: „Ha bűneid által olyan vagy is, mint a piros festék, fehérebb leszel a 
hónál.” Miért ne lennél te is testvérem ennek osztályrészese, ha most elismered, 
hogy bűnös vagy? Egyebet nem kíván tőled, csak azt érezzed át, hogy szükséged 
van reá, ezt ha megtetted, azonnal elébed tűnik Jézus vére. „A törvény pedig bejött, 
hogy a bűn megnevekednék.” Megbocsáttattak bűneid, ezt higgyed. Igaz az, hogy 
te meg vagy mentve. 
 
Végre még, szegény bűnös, alkalmatlanná tett a bűn a mennyországba jutásra? A 
kegyelem alkalmas társává fog tenni téged a Serafoknak, és a tökéletesen 
megigazultaknak. Te, ki ma még el vagy veszve és a bűn következtében tönkre vagy 
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téve, majdan egy napon koronát viselj, aranyhárfa pengjen kezeid között és a 
legmagasabb trónja mellett foglalj helyet. Oh, te iszákos, gondold meg azt, ha 
megbánod bűneidet, akkor korona vár a mennyben tégedet. Ti legnagyobb 
bűnösök, legelvetemedettebbek és legméltatlanabbak, érzitek-e a törvény 
kárhoztatását szíveitekben? Ha igen, akkor a Mester nevében meghívlak 
benneteket, fogadjátok el az Ó vére által a megbocsátást. Ő szenvedett helyettetek 
ő lakolt meg vétkeitek miatt. A törvény csak fenyítőmestered, hogy téged 
Krisztushoz vezessen. Vessed magadat eléje, hullj a mentő kegyelem karjaiba! Nem 
kívántatnak cselekedetek, az sem, hogy alkalma legyen valakinek, jogosítvány sem 
kell, sem egyéb tett. Üdvözölve lesztek annak nevében, ki ezt mondta: 
„Elvégeztetett!” 
 
Törvénytől mentem, oh, boldog élet!  
El van törölve már minden vétek;  
Megváltott Krisztus érvényesen,  
Elég a vére teljesen!  
Egy mindenekért, 
Bűnös, oh, értsd meg!  
Egy mindenekért  
Testvér, oh, higgyed! 
Megváltott Krisztus érvényesen,  
Elég a vére teljesen.  
Üdvözítőnkben kárhozat nincsen;  
Amit igére, teljesül minden.  
Jöjjetek hozzám, szól kegyesen,  
Elég a szava teljesen.  
Egy mindenekért stb. 
 
Istennek népe, hivatva vagytok,  
Dicső örömre, kicsinyek, nagyok.  
Teljes a váltság ti értetek,  
Részes ebbe mindenitek.  
Egy mindenekért stb. 
  

Pénz nélkül, ingyen 
 
Mindenben, amit Krisztus a kereszten megszerzett, az embernek pénz nélkül, 
ingyen van része. Mit sem kell adnia, hogy üdvözöljön. A kegyelem szabad. Ez 
azonban soknak nagyon egyszerűnek tetszik, nagyon olcsónak, s így hihetetlennek, 
s e miatt a legszebb meghívások és Istennek legdrágább ígéretei is semmi beccsel 
sem bírnak előttük. Hogy az ajánlott kegyelem ellenében, hogy viselik magukat az 
emberek, a következő történet találóan vázolhatja. Amint egy jószívű keresztyén, ki 
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Newcastletől néhány mértföldnyire lakott, egy sétautat tett a vasúti töltés mentén, 
látott egy durván épített kunyhót, s észrevette, hogy annak fedele szétbomlott. 
Kérdezte magától, vajon lakhat-e valaki egy ilyen nyomorúságos házban, de amidőn 
ajtajához ért, egy idős nőt talált ott felnőtt leányával. Elhatározta magát, hogy 
mielőtt a tél beállana, kijavítatja a házikót, hogy lakhatóbb legyen, s ezzel tovább 
ment. 
 
De a jó határozat mégis hamar feledésbe ment és heteken át nem is gondolt a 
szétmálladozó hajlékra. Amint azonban egy reggel a hóval borított földre, az 
ablakon át kitekintett, hirtelen ismét emlékezetébe jutott az időses nő és leánya, s 

ő gondatlanságáért különféle szemrehányásokat tett magának. „De ‒ gondolá 

magában ‒ még én most elmehetek oda és legalább néhány gyapjútakarót vihetek 
nékik, melyek ebben a hideg időben javukra lesznek.” Azonnal útra kelt Newcastle 
felé. Midőn egészen közelbe jött, látta, hogy az öregasszony nagyon szomorúan az 

ablaknál ül? „Bizonyára meg fogja érteni, hogy valami jót hozok számára” ‒ gondolá 
magában és a csomagot vidám arccal elébe tartotta. 
 
De az asszony sötét tekintettel nézte őt, s a nélkül, hogy egy szót szólt volna, csak 
rázta a fejét. Az ember kopogtatott az ajtón, kinyitá és belépett. „El, el!”– kiáltá 
feléje a nő. „Nem akarok semmit sem a maga áruiból”, és bevágta elette az ajtót. 
 

,,Ej! ‒ gondolá az ember ‒ ez a nő azon véleményben van, hogy kelméket akarok 
néki eladni! Nem csoda tehát, ha rosszkedvű, mikor ilyen árukat lát és még pénze 
sincs a szükségeseknek megvételére. Valami módon fel kell világosítanom őt, hogy 
ez ajándék.” 
Kinyitotta ismét az ajtót, hogy belépjen. Mire a nő felháborodva az ilyen 
tolakodáson, haragosan kiáltá: „El magával!” 
 
Most az ember észrevette, hogy a nő süket és hogy leánya nincs idehaza. Mit 
csináljon? Ha az ajándékot nála hagyja, bizonyára utána dobja a hóba. „Talán 
megérti a dolgot, ha a takarókat megmutatom neki” – gondolá és kinyitván a 
csomagot, kivette a takarókat és az asztalra tette. 

„Hiszen már megmondtam, hogy nem kellenek nekem; miért nem távozik el ön?” ‒ 
mondá felindulva és elfordult majdnem sírva tőle. Az ember kiterítette a takarókat, 
elébe tartá azokat, intett fejével, barátságosan nevetett és a nő kezébe próbálta 
tenni, de hiába, mert ismételve kiáltott: „Miért nem megyen ön, miért kínoz 
engem, ha mondom magának, hogy nem bírom azokat megvenni!” 
 
Még egy kísérletet tett. Fogta a takarókat, a nő vállaira tette és elkezdett hangosan 
nevetni. 
Most aztán világossághoz kezdett jönni az asszony, álmélkodva és félénken nézett 
rá és kérdé: „Talán az enyém?” 
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A férfi barátságosan intett. „Ajándékul?”– folytatá tovább reményteljesen, és 
amikor a férfi ismét igenlőleg intett, örömtől sírva fölkiáltott: „Ajándék az én 
részemre!” S a férfi kezeit ismételten megszorítá, szíve pedig kimondhatatlan 
hálával telt meg. 
 
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megterheltettek, én 

megnyugosztlak titeket.” ‒ így szól az Üdvözítő. Örök nyugalmat, üdvösséges békét 
nyújt Ő nékünk, mi pedig milyen gyakran olyan süketek vagyunk az Ő barátságos 
szava iránt és olyan vakok szeretete irányában. (Fried.) 
  
  
  

A Krisztus rendelése szerinti Keresztség 
 
„Eltemettettetek ő vele együtt a Keresztség által, mely által ő vele együtt fel is 
támadtatok az Isten erejének hite által, ki feltámasztotta őt a halálból”. (Pál 
apost. lev. a Koloss. 2. r. 12. v.) 
 
Majdnem minden keresztyénnek szilárd hite az, hogy ami Urunk és Üdvözítőnk 
Jézus Krisztusunk, mielőtt e földet elhagyta volna, két szent cselekményt szerzett és 
pedig a Keresztséget és az Úrvacsorát. Olyan cselekményeket, melyeket 
tanítványainak minden időszakban egészen a világ végéig gyakorolniuk kell. Talán 
azt kellene mondanom, hogy minden keresztyén, kivétel nélkül beismeri az előbb 
említett szerzeményeket, mert hiszen a „Barátok Társasága” (kvékerek, egy kisebb 
vallásfelekezet Angliában és Amerikában), bár a külső látható jeleket elvetve, mégis 
csak éppen úgy hisz a nagy igazságokban, melyek ezen jelekben kipéldáztatnak, 
tudniillik a Szentszellemnek (Szentléleknek) keresztségét és az emberi léleknek 
Krisztussal való társaságát. 
 
Éppen úgy ezen külső jeleknek tekintetbe vétele, mint a belső kegyeleminek 
elismerése e világ minden korszakában majdnem minden keresztyén által Jézus 
Krisztus akaratának tekintetett. Ezen alkalommal a keresztséggel fogunk foglalkozni 
és erre akarnám a ti készséges és gondos figyelmeteket felhívni. Az alap, melyen ez 
a cselekmény nyugszik, Üdvözítőnknek azon parancsa, melyet rövid idővel 
mennybemenetele előtt az ő tanítványainak adott, mondván: „Menjetek és 
tanítsatok minden népeiket, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevébe.” (Máté evang. 28. r. 19. v.) 
 
Nos, hogyha ez Krisztusnak parancsa, (s nekem nincs arról tudomáson, hogy ezen 
szövegnek valódisága felett, amint ez van, valaha kérdés merült volna fel,) akkor 
természetesen kötelesség minden keresztyénnek, hogy ezt a parancsot az ő 
természete és jelentőségére vonatkozólag meggyőződésszerűen figyelembe vegye 
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és az idők végéig megtartani. Azt hiszem miszerint a Szentlélek által való 
keresztség, olyan keresztség, amelyet egyik ember a másikon végrehajthat. Már 
pedig csupán az a tény, hogy az Írásban említett keresztség olyan, amelyet egyik 
ember a másikon véghezvihet, elég annak bebizonyítására, hogy ezen 
keresztségben egy külső, látható anyagi színezetű szertartás van elrendelve, melyet 
a keresztyéneknek figyelembe kell venniök. Eddig mindnyájan, majdnem 
mindnyájan megegyezünk, de ezen pontnál az a keresztyéni gyülekezet, melyhez 
tartozunk, kényszerítve van egy másik utat követni, azt az utat, melyet testvérei 
követtek. Már a név, melyet viselünk, azt mutatja, hogy a keresztséggel való 
összeköttetésben van valami, amely által mi a keresztyének nagy többségével nem 
érthetünk egyet. Azok oktatására pedig kik e tekintetben alaposan kitanítva 
nincsenek, (én pedig semmiképpen sem akarok legkisebb folttal vagy 
kárhoztatással illetni egy embernek ismeretét azáltal, hogy némileg ki nem 
oktatottnak tartom őt ebben a kérdésben, mert e dologban nagy a tudatlanság,) 
meg akarom próbálni néhány szóban előadni a különbséget vagy a különbségeket, 
melyek közöttünk és más keresztyének között e dologban léteznek. A keresztyének 
legnagyobb része azt hiszi, hogy ami a külső szertartást illeti, az elrendelt 
cselekménynek feltételei teljesítve vannak, ha a víz bármilyen csekély 
mennyiségben a keresztelendőre öntetik vagy hintetik, mi azonban azt hisszük, 
hogy a feltételek nincsenek teljesítve akkor ha a keresztelendő a víz alá egészen be 
nem meríttetik. Továbbá, (és ez a különbségnek még lényegesebb része,) a 
keresztyénségnek nagy része azt tartja, hogy a kisgyermekek alkalmasak és 
képesítettek a keresztség vételére, mi azonban azt hisszük, hogy a keresztség 
elfogadására senki más nem alkalmatos sem nem képesített, hanem csak olyan 
ember, aki az Úr Jézus Krisztusban, mint üdvözítőjében és királyában valóban hisz 
és benne bízik. Észreveszitek, hogy a különbség két kérdésben oszlik meg? Egyik 
kérdés a keresztség véghezvitelének módja, és a másik a megkeresztelendők. Ez a 
két kérdés: „Mi módon hajtassék végre a keresztség?”, és „Kin legyen ez 

végrehajtva?” ‒ azok a kérdések, a melyekre nézve kényszerítve érezzük magunkat 
lelkiismeretünkben, hogy feleleteket adjunk, mely feleletek lényegesen 
különböznek azon feleletektől, melyeket más keresztyének adnak. Engedjétek, 
hogy e dolgot még egyszer megmagyarázzam és oly egyszerű szavakkal kifejezzem, 
amint csak lehetséges. Mi azt hisszük, hogy a keresztséget soha sem kellene 
kiszolgáltatni a keresztelendőnek víz alá való teljes alámerítése nélkül, de azt is 
hisszük, hogy senkinek sem kellene a keresztségben részesülnie azokon kívül, akik 
Krisztusban való hitüket bevallják. Itt pedig engedjétek megjegyeznem, hogy az a 
nagyon szokásos állítás, mintha mi felnőtt embereket keresztelnénk, teljesen téves. 
Mi nem a felnőtt emberek keresztsége mellett küzdünk, hanem a hívő emberek 
keresztsége mellett. Mutassatok nékünk egy gyermeket, akármilyen fiatal is legyen 
az, aki Krisztusban hisz és mi szívesen felvesszük, de ha egy ember, aki olyan öreg 
volna, mint Matusélah, hozzánk jönne hit nélkül, akkor mi ezt mondanók neki: 
„Uram, az ön öregsége bizonyára feljogosítja önt, hogy tisztelettel viseltessünk 
irányában, de a keresztségre, amint azt Jézus Krisztus elrendelte, semmiképpen fel 
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nem jogosítja.” 
 
De most talán felkiált valaki, talán gúnnyal, talán meglepetéssel: „Kicsodák vagytok 
ti, hogy ti a keresztyén világ általános kijelentésétől eltérni akartok? Kicsodák 
vagytok ti, hogy oly keménnyakúan megtartjátok a ti téveszméiteket, akkor, mikor 
az egész világ ellenetek van. Amikor nemcsak a római egyház határozata, amely 
ellen mi magunk is fellázadnánk, de itt van az angol egyháznak, a skót egyháznak, a 
lutheránus egyháznak, a presbiteriánusoknak a metodistáknak és 
kongregácionálistáknak szavuk is, s mindnyájan ellenetek vannak a keresztyén világ 
legjelesebb teológusai pedig mind bizonyítják, hogy ti tévedésben vagytok! Kik 
vagytok ti, hogy véleményeiteket ekként a többiek ellenébe helyezitek? Hívjatok 
össze egy ünnepélyes gyűlést, bocsássátok a keresztyénséget szavazásra és 
bizonyára egy kéz ellen, mely a ti véleményetek javára emelkedik, ezer kéz fog 
emelkedni véleményeteknek határozott és végleges elitélésére”. 
 
De mi ezen módon nem akarjuk ezt a dolgot szavazásra bocsátani. Mi nékünk 
nincsen semmiféle oly nagy hitünk a sokaságnak csalhatatlanságában, hogy mi 
vallásos meggyőződésünket ilyen bíróságnak alávessük. Ha a csillagászatnak 
kopernikusi rendszere ezelőtt 250 évvel szavazás alá bocsáttatott volna, akkor 
jelentékenyebb, kisebbséget kapott volna, mint ami véleményeink, ha ezek felett 
most történnék a szavazás. Ha 400 év előtt a hit által való megigazulás tanát 
szavazás alá hozták volna, akkor a „nem” szó győzelmet aratott volna. Ha a 
keresztyénség igazsága felett most az egész világnak szavaznia kellene, a kor 
körülbelül 500 millió ember ellene szavazna. Továbbá pedig megengedve azt, hogy 
a szavazók mind keresztyének legyenek, és a szavazás csak azokat illesse, kik igazán 
hisznek Krisztusban és azután ha te mint az anglikán egyházhoz tartozó ember vagy 
mint methódista, kongregácionálista vagy presbiteri, a gyülekezeti szervezet felőli 
nézeteidet egyik vagy másik dolog között eléjük terjeszted, biztos lehetsz benne, 
hogy olyan biztosan vereséget szenvedsz, mint mi, ha a keresztelést egy ilyen 
gyűlés ítélete alá bocsátanók. Reménylem, hogy senki sem oly elfogult, miszerint 
elfogadja, hogy okvetetlenül tévedésben vagyunk azért, mert kisebbségben 
vagyunk, mert mindenki, de különösen a többségnek tisztelője emlékezzék arra, 
hogy minden nagy igazságban egy időben csak egy igen nagy kisebbség hitt, ha 
tényleg benne még most is nem a kisebbség hisz. Minden nagy igazságban, akár a 
vallás, akár a tudomány, akár pedig a politika terén, először – még pedig igen 
hosszú ideig – csak kevés ember hisz, s a hangos közmondások között egy sem 
olyan romlást okozó, mint ez a közmondás: „Amit mindenki mond, annak igaznak 
kell lennie”. 
 
Természetes azonban, hogy annak alapja iránt fogtok kérdezősködni, vajon miért 
harcolunk mi ezen vélemény mellett? Azt gondolom, épen olyan jogunk van nékünk 
is kérdeznünk annak alapja felől, hogy miért harcoltok ti az ellenkező vélemény 
mellett? Galileinek éppen olyan joga volt kérdezni ellenségeit, miért hiszik azt, hogy 
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a föld nem mozog, mint ellenei kérdezték, miért hiszi, hogy a föld mozog? De ti 
kérdezitek érveinket és én azon akarok fáradni, hogy az okokat oly tisztán és 
röviden előadjam, amint csak tudom. Kell, hogy jó okaink legyenek, mert 
biztosíthatlak, hogy eme nézeteink soha sem voltak alkalmasak arra, hogy azokkal 
világi hasznot vagy előnyöket érjünk el. Ezen nézetek földi nagy világi értelemben, 
soha nem hoztak nékünk sok jót. 
 
Nem vagyunk valami aranylánccal hozzájuk kötve. Nem tetté azokat nékünk gazdag 
alapokkal, kényelmes parókiákkal világossá, tisztán érthetővé és vonzóikká. 
Véleményeink nem adományoztattak prépostságokkal, esperességekkel, lelkészi 
lakokkal, egyházi uradalmakkal és királyi javadalmakkal. Istennek hála legyen, 
akármit is mondjanak rólunk az emberek, de azt nem mondhatják, hogy mi 
baptisták a piszkos dolgokhoz való szeretetre reávehetők vagyunk. Egy bizonyos, 
hogy a „minden gonoszságnak gyökere” nehezen fog sok táplálékot szívni a baptista 
prédikátorok ösztöndíjainak talajából. Természetes, hogy alapjainkat elő kell 
adnunk és én azt mondom, hogy meglehetős erős alapok azok. 
 
De íme, az alapjából indulunk ki és jegyezzétek meg, hogy ez egyedül az Isten 
szavára való hivatkozás. Ez egy olyan alap, a mibe minden egyes őszinte 
protestánsnak velünk egyetértenie kell, mert ez éppen úgy az ő elveinek alapja, 
mint a miénké és ez az egyedüli alap mely őt a római egyház minden tévelyétől és 

balhitétől megszabadítja. Úgy, hogy ránk nézve ‒ kik egyedül Isten szavainak ítélete 
elé hozzuk a dolgot – kevés jelentőséggel bír az, vajon mit mond erre ez vagy az a 
zsinat, vagy pedig ez vagy az az egyház, avagy ez vagy ama tiszteletreméltó atya. A 
dolgot nagyon egyszerűvé teszi, ha megértik azt, hogy mi az ügyet Isten szavának, 
mégpedig Isten szavának egyedül vetjük alá. És én itten minden protestánsnak azt 
mondom, hogy ezt az alapot elfogadnia és a szerint eljárnia kell. Ha elkezd 
hivatkozni az atyákra, egyházakra és zsinatokra, akkor vegye eszébe magát, hogy 
biztos lehet benne, miszerint nem lesz képes ilynemű alapon még csak egy 
pillanatig is állani. Ha azt gondolja, hogy ilyen fegyverekkel meggyőz minket, akkor 
bizonyos lehet benne, hogy mihamar ő maga fog azoktól meggyőzetni. 
Megtörténhetik, hogy ilyen nehéz lövegeknek telepe minket megsemmisít, de 
legyetek csak nyugodtan, a visszaütés (visszacsapás) azt az embert semmisíti meg, 
aki merész volt ezt a löveget kisütni. Ezen alapokkal tehát minden protestáns egyet 
fog érteni, kivéve azokat, akik ezen napokban maga a Szentírás ellen kezdenek 
protestálni, de minden protestáns, aki egészséges szívű és becsületes érzületű, 
egyet fog érteni abban velünk, hogy Isten szava az egyedüli bírói szék, a mely elé mi 
mehetünk. 
 
Mi azt állítjuk, hogy a keresztelés alkalmával a keresztelendőt egészen a vízbe kell 
meríteni. Most pedig, ha ehhez hajlandóságunk volna és ha a Szentíráson kívül még 
más tekintélyt is elismernénk, hivatkozhatnánk az angol egyház törvényére, mely 
nyomatékosan mondja, hogy a gyöngélkedési, esetek kivételével, a bemerítés az a 
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mód, a melyben a keresztségnek véghez kell mennie. S az angol egyház tagjának 
semmiképpen sincs mit mondani ezen mód ellen, ez éppen úgy az ő módja, mint a 
mi módunk, éppen úgy az ő törvénye ez, mint a miénk. Az ő imakönyve 
(prayerbook) mondja neki, hogy nékünk igazunk van. Az a nagy keresztelő 
medence, mely három lábnyi átmérőjű, melyet annyi sok plébániatemplomban lát, 
mondja neki, hogy nékünk igazunk van és tudja, hogy e tekintetben mi vagyunk 
országunkban az angol egyház egyedüli hű tagjai. Hivatkozhatnánk a régi egyház 
bizonyságára, valamint az ókor gyakorlatára is, melyről egész bizonyossággal 
mondhatjuk, hogy az első századokban az alámerítés volt az általános használati 
mód. De persze mi a Szentírásra hivatkozunk és a Szentírásra való eme 

hivatkozásnál azt találjuk, hogy keresztség ‒ amint leckénk tanítja ‒ a Krisztussal 
való eltemetés és feltámadás, hogy a keresztség a hívőknek Krisztus 
eltemettetésében és feltámadásában való részvételét jelképező cselekmény és 
hasonlat. Ez pedig, azt gondolom oly világosan, amint csak lehet megmutatja 
nékünk, mi volt annak alakja és módja a régi időkben. Ez a különböző 
vallásfelekezetek elfogulatlan teológusai által állíttatik, de akik, sajnos azt mondják, 
hogy ez a mód a jelenlegi idő keresztyéneire nézve nem kötelező. Pedig bizonyára, 
ha a keresztség az eltemettetés és feltámadásnak képe, akkor magában a 
cselekményben kell valaminek lenni, ami annak jelentőségét fejezi ki.  Tehát az 
alámerítésre való gondolat ha nem is megkövetelhető, de mindenkor 
megengedhető. Ha pedig ti átkutatjátok a Szentírást, egyetlen egy helyet sem 
találtok, a hol ez a szó akár betűszerinti, akár jel értelemben használtatik, az 
alámerítésre való gondolatot fel nem költhetné. Ha magunk elé állítjuk azt, hogy 
Fülöp és a komornyik tehát mindketten a vízbe szálltak, hogy a mi Üdvözítőnk 
„mindjárt kijött a vízből miután János őt megkeresztelte”, hogy János Sálim 
közelében keresztelt, „mert ottan sok víz vala”, úgy én azt vélem, hogy tisztán 
látható, miszerint ez alatt valamivel többet kell érteni, mint meghintést vagy 
leöntést vízzel. És ha mi ezen szónak értelme felől megbízható tekintélyeket 
kérdezünk meg, akkor azt találjuk, hogy minden esetben az alámerítés értendő 
vagy érthető. 
 
Nem régen egy igen tanult teológusnak nagyon értékes cikkét olvastam, ki azt 
mondja nékünk, hogy az egyházi atyák irataiban és a klasszikusok könyveiben 
minden pontot, a hol ez a szó előfordul, nagy gonddal megvizsgált. Több mind 
kétszáz helyet idéz s a legtöbb esetben alámerítést jelent ez a szó, a többi pedig 
minden bizonnyal ugyan ezt jelenti. Tényleg a tudósok majdnem mind egyetértenek 
abban, hogy ennek a szónak ez az értelme, és nemcsak hogy értelme ez, hanem 
abban is egyetértenek, hogy ez volt az a mód, a mely módon az apostoli időben a 
keresztség végrehajtatott. Ezek a dolgok nem képezik vita tárgyát, vagy csak alig 
képezik. Az emberek kérdik, hogy miért kell ezen használati mód mellett maradni? 
Ez pedig olyan kérdés a melyet mi közelebbről mérlegelni akarunk. Azt azonban alig 
vitatják valahol, hogy ez a mód Krisztustól lett elrendelve és az apostoli időbe 
használatba véve, s azért én azt mondom amikor kérdezitek: „Miért meríttek ti alá 
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a keresztelésnél?” ‒ mert a keresztségnek a dolog természete szerint Krisztus 
eltemettetése és feltámadása jelképezésének kell lennie és mert a görög 
„alámerítési” szó csak „alámerítés” és nem más. 
 
De a további még nagyobb különbség, ami keresztyén testvéreink és közöttünk az, 
hogy senki mást nem bocsátunk kereszteléshez, csak azt, aki az Úr Jézusban való 
hitét bevallja. S íme itt, bár a keresztyénségnek gyakorlata nagyon ellenünk van, 
mégis azt vélem, hogy még ezen gyakorlatban is van néhány pont, mely nagyon 
erősen ami javunkra szól. Például a keresztség szentségnek (sakramentum) lesz 
mondva. Ez a kifejezés, amint hiszem, mi közöttünk alig ha elismertetik, de én még 
megvizsgálom azt. Micsoda egy szentség? Felteszem, hogy ez egy eskü. Nos, hát 
akkor ti egy egész kis gyermeket esküre fogtok bocsátani? Van-e ilyen eljárásban 
egészséges értelem? Ti kacajt fogtok szerezni, ha kisgyermeketeket a békebíró elé 
akarnátok hozni és őt ottan esküre bocsátani arra nézve, hogy ő napjainak 
végezetéig a királynak egy hű alattvalója és szolgája akar lenni, s vajon értelmesebb 
dolog-e az, ha ti egy kisgyermeket az ige szolgájához hoznátok, hogy itten ami 
üdvösségünk fejedelmének hűséget esküdjék? 
 
De ti azt mondjátok, nem a gyermek az, aki az esküt leteszi, hanem a komák 
(keresztszülők). Nos, akkor szeretném hát tudni, kinek adatik fel a szentség? Az 
eskü a keresztszülő által tétetik le, akkor ha a keresztség a keresztszülőknek 
osztatik ki, mert a keresztség és az eskü egy. Úgy látszik azonban, mintha a 
cselekmény részre lenne osztva. A víz a gyermeknek osztatik, az eskü pedig a 
keresztszülőknek. 
 
Az egyiket a gyermek kapja, a másikat a keresztszülő. Van itt valami, ami úgy néz ki, 
mint a zűrzavar. Ha a keresztség szentség és az eskü is szentség, akkor ti a 
gyermeket egy esküben részesíttek, amikor őt megkeresztelitek. Bizonyára pedig az 
esküt csak olyanoknak, egyedül olyanoknak kellene feladni, a kik az eskü 
természetét ismerik és annak követelményeihez, melyeket az magába foglal, az ő 
ünnepélyes hozzájárulásukat adják, és ha a „szentség” szót különösen a 
keresztségre alkalmazni kell, akkor feltételezem és állítom, hogy ez a szó protestál, 
igen erősen protestál ezen cselekménynek használata ellen olyanoknál, kik az ezzel 
összekötött alapelveket nem értik és elfogadják. Habár mi a Szentírásra 
hivatkozunk, de azért gyermekkeresztelő barátaink valósággal ne tételezzék fel ám, 
hogy az egyház bizonysága egészen az ő javukra szól, mert bizonyára két vagy 
három századon keresztül, ha nem tovább, nem volt a gyermekkeresztelés 
általános használatban az egyházban. 
 
Tertullián ellene volt a második század végén vagy a harmadik század elején, de 
még sokkal későbbi időben is azt találjuk, hogy a keresztség érett korú embereken 
hajtatott végre. Nem akarok olyan eseteket előhozni, mint Konstantin (császár) 
esete, aki csak élete későbbi részében kereszteltetett meg. Ő, mint pogány 
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született és úgy látszik, hogy pogány maradt végig a szó legrosszabb értelmében. 
Nem az volt ő nála a tévedés, hogy olyan későn kereszteltetett meg, hanem az, 
hogy egyáltalában megkereszteltetett. Miután ő legutolsó betegsége alkalmával 
kereszteltetett meg, megengedem tehát, hogy halálos ágyán történt 
megkeresztelése és így meghintéssel ment véghez. Azoknak tehát, kik e mellett a 
mód mellett vannak, igen szívesen oda adjuk ezt a meghintett pogányt. Nagyon 
örülök, hogy a keresztségnek Szentírás szerinti formája soha sem lett 
megbecstelenítve az által, hogy az Konstantinon véghezvitetett. Azt találjuk 
azonban, hogy a legkiválóbb és legjámborabb egyházi atyák nem lettek 
megkeresztelve, míg egy érett kort el nem értek és alapos keresztyénekké nem 
váltak. A negyedik században tündökölt nazianzi Gergely, milanói Ambrus, Jeromos, 
Krysostomus és Ágoston. Ezek a jeles férfiak, kik később olyan nagy teológusokká 
váltak, mindnyájan keresztyén szülők gyermekei voltak, vagy legalább keresztyén 
édesanyjuk volt és azért egy sem lett közülük addig megkeresztelve, míg érett kort 
el nem ért és erős vallásos meggyőződéssel nem bírt. Tényleg ezek közül addig egy 
sem kereszteltetett meg, míg Jézus Krisztushoz valósággal meg nem tért. Különösen 
Gergely esete hozható előtérbe. Nazianzi Gergely egy keresztyén püspöknek a fia 
volt. Az ő jámbor anyja már születésekor Istennek szentelte őt és mégis mikor lett ő 
megkeresztelve? Amikor harminc éves volt! Az Ágoston példája talán még 
figyelemre méltóbb. Jámbor anyjának a legnagyobb gondja volt reá, szívének 
legelső és legkedvesebb vágya volt, hogy ő megtérjen, mégsem hagyta őt 
megkeresztelni. Mikor felnőtt ifjúvá lett, egy veszedelmes betegség támadta meg 
és nagyon kívánta a keresztséget, dacára ennek elhalasztották azt és az a nagy 
Ágoston (Augusztinus) nem kereszteltetett meg, csak a mikor harminchárom éves 
lőn és a Krisztus evangéliumának ismeretével és szellemével betelt. Nos 
jegyezzétek meg magatoknak, én nem azt mondom, hogy ezek az esetek azt 
bizonyítják, hogy a negyedik században nem volt gyermekkeresztség, nem is ilyen 
célból említettem azokat. De azt bizonyítják, hogy keresztény anyák, olyanok, mint 
Nonna Monika és Anthusa Krysostomu anyja, keresztyén nők legmagasabb 
műveltséggel és jámborsággal, ebben az időszakban nem találták szükségesnek, 
hogy kisgyermekeik megkereszteltessenek, hanem a dolgot hagyták addig, amíg 
személyesen meg tudhatják, hogy gyermekeik hittel bírnak, amelyet megvallanak. 
 
Mégis hivatkozzunk a Szentírásra, s ha oda jövünk, hogy megkérdezzük Isten igéjét, 
különös, hogyan tűnik fel, elejétől végig nincs egy hely, amely a keresztséget másra 
vonatkoztatná, mint azokra, aki Krisztusban való hitüket megvallják. Igaz az, hogy 
egész háznépek kereszteltettek meg és mondják, hogy eme házakban kis 
gyermekek lehettek. De erre feleletül elég annyit adni, hogy ezen házakban kis 
gyermekek is lehettek. Ami a filippibeli tömlöctartót illeti, arról azt olvassuk, hogy 
egész háznépével Istenben hivővé lett. Stefana háznépéről olvassuk: „maguk 
szentelték magukat a szentek szolgálatára.” Lidiáról pedig a legkisebb bizonyíték 
sincsen arra nézve, hogy ő feleség vagy anya lett volna. A valóságban pedig, ami a 
keresztyén elbeszélést illeti egyetlen eset sincs a Szentírásban, mely minket 
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odavezetne, hogy azokon kívül, a kik Krisztusban való hitüket bevallották, még 
mások is megkereszteltettek volna. Nagyon ritka eset lett volna az, ha olyan eset 
jött volna valahol elő, miután ami Urunknak parancsa így hangzik: ,, Menjetek és 
tanítsatok minden népeket és kereszteljétek meg. Aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül.” Olvassuk, hogy Péter mondja: „Bánjátok meg bűneiteket és 
keresztelkedjetek meg mindnyájan.” Ismét pedig mondja: ,,Megtilthatja-e valaki a 
vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik Szentlelket vették, miképpen mi is?” 
 
Nem úgy tűnik-e fel, hogy ő akadályt látott és akadályt állított volna fel, ha az 
Istenhez való megtérés felől semmi bizonyíték nem lett volna? Pál pedig mondja: 
„Akik megkeresztelkedtetek, a Krisztust öltöztétek fel”. Vajon ez nem egy értelmes 
és hivő ember műve? Vagy, hogy a leckénkhez jöjjünk, Pál mondja: „Eltemettettünk 
vele együtt keresztség által, mely által ővele együtt fel is támadtunk az Isten 
erejének hite által, ki feltámasztotta őt a halálból. Ezen helynek értelme úgy látszik 
ez: Mi Krisztussal eltemetettünk és feltámadtunk a hit által, mely Istentől van. 
Abban, amit Isten tesz, Istennek műve, ereje hatalma van, amint az Krisztusnak a 
halálból való feltámadásában nyilvánul. Krisztus feltámadásának ténye itten 
szembeötlően össze van kötve a keresztséggel. Péter apostol pedig mondja: „Mely 
bárkához hasonló a keresztség példája, most minket is megtart (nem az a 
keresztség, mellyel a testnek szennyei lemosattatnak, hanem a jó lelkiismeretnek 
Istennel való kérdeződései) a Jézus Krisztusnak feltámadása által.” Vagyis azok a kik 
megkereszteltettek, olyanok, mint akik Jézus Krisztusnak feltámadás által a jó 
lelkiismeretnek szövetségét bírják Istennel. A Krisztus feltámadásában való hit által 
most a bűnök bocsánatjának tudatával bírnak és így a Krisztus feltámadásában való 
hit a keresztyéni keresztségnél úgy állíttatik oda, mint lényeges és tényleg fő pont 
(kellék). 
 
Ezek tehát a mi nézeteinknek egyes alapjai. Ha kérditek, hogy miért merítünk mi 
alá, akkor ezt mondjuk: „Mert ez a vita alá nem vont, vagy majdnem vita alá nem 
vont, egyedüli értelme a szónak, és mert alámerítés nélkül Krisztus 
eltemettetésének és feltámadásának semmi jelképezése nincs meg.” Ha pedig azt 
kérditek: „Miért keresztelitek meg csak azokat, akik hisznek?” Akkor ezt mondjuk: 
„Mert mi másféle keresztségnek semmi nyomát fel nem találhatjuk Isten szavában 
és mert azt gondoljuk, hogy a keresztség a Krisztusban való hitnek bevallása, mely 
bevallásnak senki mástól nem szabad jönnie, mint olyanoktól csupán, akik valóban 
hittel bírnak, mely ekként lesz megvallva. És ha valamit elő lehetne hozni annak 
kimutatására, hogy ama görög szónak valóban valami más értelme van, ha a 
Szentírásból egy esetet lehet előhozni, mely közvetlen vagy hallgatag 
következetességgel megmutatja, hogy mások is, nemcsak hívők kereszteltettek 
meg, akkor a dolgot feladjuk. Nincs más érdekünk, mint az igazságot előmozdítani. 
 
Persze, hogy ezen nézeteink ellen sok kifogás lesz emelve és ezek közül némelyekre 
(mert valamennyire nem lesz időnk rátérni) röviden felhívom a figyelmet. 
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Hallottam, hogy némelyek mondták és szabad feltételeznem, hogy ti is hallottátok 
ezt, hogy a bemerítéssel való keresztelésnek elrendelése alig állhat meg. Alig állhat 
meg? Vannak emberek a világon, kik, amint én feltételezem, a rómabeliekhez írott 
levél első fejezetének elhagyása mellett szólalnak fel, s vannak emberek, kik azt 
gondolják, hogy nagyon illő volna a tízparancsolat hetedik parancsát kihagyni, mert 
ez alig tartható fenn, s a hegyi prédikációnak megtisztított kiadásáért törekednek, 
ami, mint reménylem, kielégítené őket. Kedves barátaim, az alámerítésről való 
parancsot Krisztus adta és apostolai azt végrehajtották. Egészen bizonyos, hogy ezt 
megtették, ez elvitázhatatlan dolog. A felett van vita, hogy vajon a rendelés eme 
formájában jelenleg kötelező-e? De a felett, valóban nincs vita, hogy az 
elrendeltetett és teljesíttetett. Azt hiszitek, hogy a mi Úr Jézusunk valamit, 
jóváhagyott volna, amilyen fennmaradása legkevésbé is korlátozva lehetett volna? 
Azoknak, kik ilyen kifogásokat tesznek csak egy szó mondanivalóm van, és ez ez: „A 
tisztáknak minden tiszta, de a tisztátalanoknak és hitetleneknek semmi sem tiszta, 
hanem minden tisztátalan, érzelmük és lelkiismeretük.” 
 
Van azonban egy erős pont, vagyis erős érvül szolgál az, hogy pünkösdnapján 
hogyan lehetett azt a háromezer embert megkeresztelni és hogyan lehetett 
mindazokat víz alá meríteni? Nos, miért nem? Az egyedüli akadály, a melyet 
elképzelhetek a víz és az idő hiánya. De ezt elfogadni, hogy elegendő vízkészlet nem 
lett volna, azt elfogadni mindazok után, a mit a régi Jeruzsálemről tudunk és 
különösen, a mit róla nem tudunk, részemről valami nagy ízléstelenség volna. S ami 
az idő hiányát illeti, ha az apostolok maguk keresztelték volna meg ezt a háromezer 
embert, akkor a kifogásban volna valami nyomós érv (*Nem volna, mert 1890 és 
végén a Felugumissio területén egy nap délutánján 4 keresztelő, kettőnként 
felváltva 2002 személyt keresztelt meg alámerítéssel hitüknek vallomására), de úgy 
látszik, mintha az apostoloknak nem lett volna szokásuk sokakat keresztelni és hogy 
ezt a munkát másoknak adták át. Ezen alkalomnál pedig százan lehettek, kik ezen 
cselekményt végrehajthatták. Azok, akik előbb kereszteltettek meg, másokat 
keresztelhettek és ilyen módon igen könnyen volt megkeresztelhető mind a 
háromezer ember, mielőtt pünkösdkor a nap lenyugodott volna. 
 

„Ah, de – mondják némelyek ‒ van egy hely a korintusbeliekhez írott első levélben, 
a mely felett nem tudtok tovább menni. Az van mondva, hogy az Izraeliták 
mindnyájan megkereszteltettek a felhővel és a tengerrel. Hogy történtetett itten az 
alámerítés?” Nos, én szeretnélek titeket megkérdezni, hogy lehetett-e ez valami 
más? Ez kétségen kívül alámerítés volt. Ha a felhőre gondoltok, ne képzeljetek egy 
kis felhőoszlopot, mely magasan a nép fölött lebegett és mindig előttük ment. Egy 
zsoltárban így találjuk megírva: „Kiterjeszté Isten a felhőt, hogy őket befedezné.” És 
ők a felhő alatt haladtak el, a Veres tenger csatornája, a két felöl tornyosuló 
vizekkel, ez képezte a nép részére azt a nagy keresztelő medencét és a felhő volt az 
az elem, melyben bemeríttettek. Ez a lehető legtermészetesebb alámerítés volt a 
felhőben. Ellenben sokan ezt mondják: „tulajdonképpen mit határoz, ha egy ember 
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a Szentlélek által meg van keresztelve, tényleg ujjászületett és bűnei a Krisztus 
vérével lemosattak, akkor a külső és látható jel nem sokat tesz.” Tehát ha ez olyan 
jelentéktelen dolog, ha ezt vagy azt a módot fogadjátok el, akkor azt mondanám, 
hogy éppen olyan jól teszitek, ha a „Barátok Társaságát” követve, sem az egyik, sem 
a másik módot nem fogadjátok el. 
 
De ti hiszitek, hogy vannak külső egyházi szertartások. Kellene tehát akkor, hogy az 
legyen a külső egyházi szertartás, mely képletesen ama igazságot ábrázolja, melyet 
a cselekmény ábrázolni akar. A jelképes beszédben minden külső alak, a külső alak 
adja meg ezen jelképeknek minden jelentőségét, s ezért semmiképpen sem 
jelentéktelen dolog, hogy a keresztelés, mely Krisztusnak eltemettetését és 
feltámadását jelenti, ezt külső alakjában és módjában is bemutassa. 
 
De még az ellen is vannak kifogások, hogy csak hivőket keresztelünk. Azt mondják, 
hogy kis gyermekeket kellene megkeresztelni. Nem mintha biztos és közvetlen 
bizonyíték volna erre nézve Isten igéjében, de következtetni lehet. Például: „Akkor 
hozának ő eleibe kis gyermekeket.” Mi célból hozták ezeket? Hogy az ő kezeit vetné 
azokra és imádkoznék érettök. Sokan ebből azt következtetik, hogy a Megváltónak 
szokásában volt hogy a gyermeket oda hozták és kezeit rájuk tenné és imádkoznék 
érettök. Az ellenkező következtetés pedig az, a melyet én levonnék, mert ha a mi 
Megváltónknak szokása lett volna az, hogy gyermekeket kereszteljen, akkor a 
tanítványok bizonyára nem kiáltottak volna rá azokra, akik a gyermekeket Jézus elé 
hozták. Akkor egy olyan cselekedet egész természetes lett volna. Ezen eseményről 
nagyon helyes megjegyzést tesz Taylor Jeremiás 
„Csakis jobb bizonyítékok hiányában lehet egy ilyen hely után következtetni, hogy a 
gyermekeket meg kell keresztelni.” 
 
Még azt is mondják, hogy a keresztelés a körülmetélkedés helyébe lépett, s mivel 
gyermekeket körülmetéltek, gyermekeket kellene megkeresztelni. Nékem ez csupa 
feltevésnek látszik, hogy a keresztelés a körülmetélkedés helyére lépett. Nem 
találunk Isten igéjében semmit, ami ezen állítást igazolná. S hadd irányítsam 
figyelmeteket különösen ezen tényre: az apostolok cselekedetei és a levelek olvasói 
előtt nagyon jól ismert dolog, hogy a régi egyházban igen nagy vita támadt a 
körülmetélkedés kérdése felett. Bizonyos emberek lementek Antiókhiába és azt 
mondták az ottani keresztyéneknek: „nem üdvözültök, ha nem hagyjátok 
magatokat körülmetélni!” A jeruzsálemi gyülekezet összejött, hogy e felett 
tanácskozzék és elküldte határozatát. Ha tehát a keresztelés a körülmetélkedés 
helyére lépett, akkor természetesen a józan ész így oldaná meg ezen kérdést: 
„Nem, nem kell nektek körülmetélkedni, mert meg vagytok keresztelve és a 
keresztelés lépett a körülmetélkedés helyébe”. De a jeruzsálemi gyülekezet 
határozatában, melyet küldött az antiókhiai gyülekezetnek, a legcsekélyebb 
célzatát sem találjuk egy ilyen helyettesítésre nézve. Továbbá Pál folytonosan 
harcolt azok ellen, kik a körülmetélkedés fontossága mellett voltak. Ha a 
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keresztelés ama rendelet helyére lépett, akkor rövid és könnyű mód lett volna az 
ellenkező emberek elhallgattatására ez: „Nem, ezek az emberek meg lettek 
keresztelve és ez a keresztyén körülmetélkedés.” De mit mond Pál? Mi olvassuk, 

amit alapigénk megelőző versében mond: „Kiben ‒ azaz Krisztusban ‒ körül is 
metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, mikor a testnek bűneinek állatját 
levetkeztétek a Krisztusnak körülmetélése által.” Krisztusnak körülmetélése a 
keresztyén körülmetélés az, mely az öreg körülmetélkedés helyére lépett, és ez a 
keresztyén körülmetélkedés olyan, amely kéz nélkül történik. Ki akarja ép elmével 
állítani, hogy ez a keresztelés? A keresztyén körülmetélkedés valami, ami emberi 
cselekvés nélkül történik. A keresztelés nem olyan rendelvény, mely „kéz nélkül” 
történik. Ezen felül a dologra vonatkozólag mondja, hogy mi körül vagyunk metélve 

a „test bűnös állatjának levetkeztetésével” ‒ ami bizonyára egy értelmes, 
lelkiismeretes, hívő és istenfélő embernek a műve. Egyszóval, ha ti tudni akarjátok, 
hogy az újtestamentomi időben micsoda lép a körülmetélkedés helyére, hát akkor 
ez: az Istenhez való megtérés. Ez az és nem más. Ha a keresztség a körülmetélés 
helyére tétetett, akkor mi végből metélte körül Pál Timótheust? Ha az az eszme 
igazi, hogy a körülmetélés helyére a keresztség tétetett, akkor Pálnak nem kellett 
volna-e mondania: „A Krisztusban nem használ sem a körülmetélkedés, sem a 
körülmetélkedetlenség, hanem a keresztség”. Nem, azt kellett mondania: „Mi 
vagyunk a körülmetélkedettek, akik Istennek lélekben szolgálunk és dicsekedünk 
Krisztus Jézus felől és nem bízzuk magunkat a testre.” 
 
Szembetűnő tehát, hogy azok vették a keresztyéni körülmetélkedést, kik Isten 
parancsolatait tartják, kik Istennek lélekben szolgálnak, kik Krisztus Jézusban 
dicsekednek, ezek a megjelölések pedig csak azokra vonatkozhatnak, akik az Úr 
Jézus Krisztusban hisznek. Azért azt akarom mondani, hogy nem jó egyik 
rendelésről a másikra következtetni. Még inkább mérlegre emeli a dolgot az, hogy 
egy vitában, amelyben azon elfogadott kijelentés, hogy a keresztelés a 
körülmetélés helyébe lép, egy pillanatban hozzátehetett volna, semmi befolyással 
sem lehet a kérdésnek ilynemű megoldására, s én azt gondolom, hogy mi abból 
teljes bizonyossággal megállapítjuk, miszerint egészen alapnélküli dolog azt 
elfogadni, hogy a körülmetélést a keresztség helyettesíti. Nem, ha a keresztyéni 
időszakban van valami, ami az ószövetségi körülmetélkedéshez hasonló, s annak 
helyébe lép, akkor ez az Istenhez való megtérés, ez a szívnek körülmetélése, ez a 
bűnös testiségnek levetkeztetése. Ez a keresztyéni körülmetélkedés. 
 
De némelyek ezt mondják: „Ti igen-igen sokat csináltok a keresztségnek 
rendeléséből.” Igen, én nyíltan beismerhetem, hogy itt vagy ott egy jó testvér van, 
aki sokat csinál ezen rendelésből. De az én gyülekezetemnek meglehetősen tágas 
ismerete következtében bizonyossággal mondhatom, hogy ti majdnem mindenik 
esetben azt fogjátok találni, hogy mi a keresztségnek alacsonyabb rangot adunk, 
mint az Úr Jézus Krisztus Istenségének, az engesztelés munkájának feláldoztatása és 
halála által, a Szentlélek befolyásának és bennünk való lakozásának, a megtérés 
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szükségességének és a hitnek, egy szermélyes szent élet fontosságának és a szent 
hit minden más nagy alapelveinek, melyeket mi megvallunk. 
 
Nem hiszem, hogy könnyű módon lehetne nékünk szemrehányást tenni, hogy mi 
nagyon sokat csinálunk ezen cselekményből. Ha mi ezen cselekményről azt 
mondjuk, hogy ez a lelket újjászüli, ha mondjuk, hogy az emberelk ez által 
Krisztusnak tagjaivá, Istennek gyermekeivé és a mennyország örököseivé tétetnek, 
ha mi ravaszul sietünk a betegeket és haldoklókat megkeresztelni és ha mi azoktól, 
kik kereszteletlenül meghalnak, a temetési szertartásnak megtételét és a 
keresztyéni szeretetet megtagadjuk, akkor mondjátok meg nékünk, mert tényleg 
megérdemeljük, hogy megmondjátok nékünk, miszerint mi ezen cselekménynek 
fontosságát szörnyen túlhajtjuk. De ti ezen országnak egész hosszát és szélességét 
eljárhatjátok és ti az Egyesült Államok és az európai szárazföld minden baptista 
gyülekezetét meglátogathatjátok, de sehol sem fogtok olyan véleményeket és olyan 
gyakorlatot a baptisták között uralmon lévőknek találni. Remélem, hogy sem 
többet sem kevesebbet nem csinálunk ezen cselekményből, mint amennyi ebből 
Isten szavában van csinálva. Mi a mi saját kisgyermekeinket meg nem kereszteljük, 
s ez azt hiszem elég bizonyság arra nézve, hogy mi ezen cselekmény fontosságát 
gorombán túl nem hajtjuk.  
 
Mégis azt mondjátok: 
 
„Ti az üdvösségre szükségesnek nem tartjátok a keresztséget, és mégis miért 
teszitek azt, hogy ez alapja legyen a ti testvéreitektől való elszakadásnak?” Kedves 
barátom kongregácionálista vagy-e te? Nem hiszed, hogy a te gyülekezeti 
szervezeted szükséges az üdvösségre, akkor hát miért nem lépsz át a püspöki 
egyházba? Metodista vagy? Nem hiszed, hogy a konferencia megmentené lelkedet, 
miért nem térsz tehát vissza az államegyház ölébe? A skót szabad egyház tagja 
vagy? Megengeded, hogy az Ő egyházban lévő emberek még üdvözülhetnek, miért 
csinálsz hírt olyan sok zajt a te szakadásod miatt? Nem kárhoztatlak a szakadás 
miatt. semmiképpen. Talán azt tetted, ami teljesen igazságos volt. Nem szükséges, 
mégis nagyon fontos lehet az. 
 
Mi kénytelenek vagyunk olyannak tekinteni a gyermekkeresztelést mint a mely a 
keresztség által való újjászületés téves és romlást okozó tantételének főgyökere, s 
melynek mi, mint protestánsok ellenei vagyunk. Mi kénytelenek vagyunk a 
gyermekkeresztséget annak tekinteni, hogy ez az állami egyháznak szegletköve, a 
melynek pedig mi, mint dissensek ellenesei vagyunk. Mi a gyermekkeresztséget 
kénytelenek vagyunk bibliaellenesnek tekinteni és mind annak, ami bibliaellenes 
dolog, kénytelenek vagyunk, mint Krisztus tanítványai ellen állani s nem értem, 
hogy mindazok, kik tőlünk különböznek, bármennyire különbözzenek is, meg fogják 
azt engedni, hogy mi csak azt tesszük, ami igazságos, ha a mellett harcolunk, a 
melyről hisszük, hogy isteni igazság az. Eddig ezek az alapelvek megvetés, 
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gyaláztatás és gúny között voltak kijelentve. Valószínű, hogy Angolország első 
vértanúja, aki vallása miatt megégettetett, baptista volt és bizonyára az utolsó is az 
volt. Mások pedig gúny és korbácsütést szenvedtek, s e mellett száműzetést, 
fogságot, szükség, éhség, szomorúság és erőtlenség volt osztályrészük. Nem 
dicsekedhetünk nagy számmal, nem dicsekedhetünk hatalmunkkal, nem 
dicsekedhetünk gazdagságunkkal, de dicsekedhetünk hittel és kitartással, melyek 
által azok, kik előttünk voltak, isteni kegyelem folytán képesek lettek arra, hogy a 
legnehezebb undokságukat elviseljék, amely undokságok, annál mélyebben 
érezhetők voltak, mert azokat reájuk az ő keresztény, protestánstársaik, sőt még 
jámborok (puritánok) is raktak. Eddig számra nézve kevesen és gyakran kemény és 
keserű ellenállásra találtunk, de nem gondolom, hogy most is fényes kilátás lenne 
arra nézve, hogy a mi vallásfelekezetünk nagy lesz és tündökölni fog a nép 
kegyének napfényében. Mikor pedig látom, hogy ez a nagyság és dicsőség tényleg 
minő hatással volt a keresztyéni gyülekezetekre, akkor hajlandó vagyok ezt 
mondani: „Isten óvjon minket a hatalomtól és a nép kegyétől, mert ezek 
veszedelmesebb ellenségek minden gúnynál, üldözésnél és minden szükségnél, 
amely ellen nékünk az előbbi időben küzdenünk kellett.” Én valóban azt remélem 
és azt hiszem, hogy tisztább cél van a mi szemünkben, mint csupán a mi 
vallásfelekezetünknek megnagyobbítása és hogy mi meg leszünk elégedve azután, 
amint megvoltunk elégedve eddig „a jó illatokkal és a gonosz illatokkal.” Egy tiszta 
lelkiismeret bizonyságával bírunk, hogy legjobb tudatunk szerint és erőnk 
legszélsőbb megfeszítéséig híven próbáltunk megtenni mindent, hogy megvédjük 
Isten igazságát az emberek parancsolatai és hagyományai ellen. 
 

Spurgeon Márk ev. 10, 13 16 verseiről 
 
Akkor hozának Neki kicsiny gyermekeket, hogy illetné azokat. A tanítványok pedig 
feddik vala azokat, kik a gyermekeket hozzák vala. Melyet mikor látott volna Jézus, 
megharaguvék és mondá nekik: Engedjétek, hogy jöjjenek én hozzám a kis 
gyermekek, s meg ne tiltsátok őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony 
mondom nektek: valaki úgy nem veszi az Istennek országát mint a kisgyermek 
semmiképpen nem megyen oda be. „És mikor azokat ölébe vette volna, kezeit 
reájuk vetvén, megáldá őket.” 
 
Jézus nem keresztelte meg a gyermekeket. Az evangélista nem közli velünk, hogy az 
Úr ezt kiáltotta: „Hol van a koma vagy a komaasszony?” Azt sem jegyezte föl, hogy 
előhozatta volna magának az Agendát vagy a keresztelő tálat. Nem, hanem: „ölébe 
vette azokat, kezeit reájuk vetvén, megáldá őket”, azután elbocsátá őket anélkül, 
hogy csak tisztító elemet freccsentett volna reájuk. Ha az Úr eljárása bármi csekély 
összefüggésben állott volna a kereszteléssel, erre épp itt lett volna a legjobb 
alkalom a gyermek keresztelést gyakorolni. Ezzel egyszer s mindenkorra végett 
lehetett volna vetni a versengésnek elleneink javára. Lehetnek ugyan emberek e 
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világon, kik a gyermekeknek ilyen keresztelés által való Krisztusba plántálással nem 
volnának kibékülve, de meg vagyok győződve, hogy ebben az esetben egy 
becsületes ember sem akadna, ki tiszteletből Jézust választá magának szellemi 
vezérül, hogy ilyet megtegyen. Én, kedves testvéreim, inkább néma kívánnék lenni, 
mintsem egyetlen szót mondjak oly rendelés ellen, melyet Jézus maga helyezett be 
és gyakorolt. Ha csak egyetlen egy gyermeket fecskendezett volna meg az Úr, ha 
annak nevet adva azt keresztjellel ellátta volna, a komák vagy keresztszülők 
fogadalmát követelte és Istennek pedig hálát mondott volna a gyermek 
újjászületéséért, akkor ez a kérdés mindenkorra meg lett volna oldva. Közülünk 
sokan megmenekedhettünk volna sértegetésektől és sok tévelyt kikerülhettünk 
volna, melyeket így, sok jámbor nép ítélete szerint magunknak okoztunk. Ezeket én 
személyesen nagyrabecsülöm, habár semmibe sem veszem véleményüket a 
keresztségre vonatkozólag. 
 
Figyelmeteket csak egy példára akarom felhívni, mely elleneseink álláspontjának 
gyengeségét ismerteti. Vegyük ez esetet: támadna egy felekezet, mely azt tanítaná, 
hogy a csecsemők láttassanak el úrvacsorával. Ilyen tan hosszú életkort venne 
magának igénybe, mert tudvalevő előttetek, hogy valamikor gyakorolták ezt a 
gyermek áldoztatást. 
 
Ha a gyermeknek jussa van a kereszteléshez, akkor az Úr asztalától sem távolítható 
el. Évekig vitték a gyermekeket az Úr asztalához, de sokféle körülmény játszott 
közbe, melyek miatt elejtették a gyermekek kommunikációját. (Áldozás.) De ha 
manapság valaki felújítaná és pártolná ezt a tévelyt, hogy a gyermekek 
részesedjenek az Úr asztalánál, akkor ez ugyanazon joggal és éppen annyi értelmes 
alappal támogathatná állítását, mint a gyermekkeresztelők azt egyéb idézetekkel 
teszik. Hogy a gyermekkeresztelés az Írás más idézeteivel bizonyítható vagy nem 
bizonyítható, azt ezúttal nem érünk rá kutatni. 
 
De ha ez egyéb idézetekkel valahogyan bizonyítható lenne is, annyi igaz, hogy ezzel 
a mi alapigénkkel nem bizonyítható be, hogy a keresztszülők megrendelése, a 
fogadalom és bizonyítgatás, Isten rendelése, meg az hogy a gyermekek a 
keresztségben „tagjává válnak a Krisztus testének, Isten gyermekeivé és az Isten 
országának örököseivé lesznek”, ez bibliailag be nem bizonyítható. Éppúgy 
bizonyíthatnám a gyermekek beoltását a fenti alapigével, mint azt a szertartást, 
melyet az anglikán imakönyv „gyermekkeresztelés”-nek nevez. 
 
Szívesen bizonyítanám én is, ha valaki engemet meggyőzhetne arról, hogy ebből az 
alapigéből kimagyarázható a gyermekkeresztelés. Ez az ige egyszerű és nagyon 
világos, a keresztelési okoskodás csak bele van magyarázva, de nem található 
benne. Egy különcködő író ezt mondta: „Efféle tanokat csak úgy sajtoltak ki az 
igéből, mint ahogyan az adóhivatalnokok a tönkrejutott emberekkel bánnak, 
amennyiben az adót erőszakos módon beszednék ott, a hol tulajdonkép nincsen 
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semmi. Soha nem gyötröttek valakit annyira, hogy fizesse meg azt, amivel nem 
tartozott, soha nem kínoztak valakit annyira, hogy olyasmit valljon, mi soha eszébe 
sem jutott, mint ahogyan ez az alapige kínoztatott és gyötörtetett, hogy 
valamiképpen a gyermekkeresztelésről tanúskodjon. De azért mégis kiáltozzák 
százával egy kórusban: „avagy nem Jézus mondta-e ezt: „Engedjétek a kisdedeket 
én hozzám jönni!” Ezeknek mi így felelünk: Lássatok hozzá, hogy az Írást úgy 
olvassátok, ahogyan meg van írva, akkor nem fogtok benne vizet találni, hanem 
egyedül Jézust. 
  

Az ima, mint az irgalmasság előfutárja 
 
„Így szól az úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izrael házának, 
hogy cselekedjem ő velük: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel.” 
(Ezékiel próf. k. 36. rész, 37. v. átdolg. kiad.) 
 
Ezen fejezetnek olvasásánál azon nagy és drágalátos ígéreteket vettük tudomásul, 
amelyeket Isten a kedvezményes Izráelnek adott. Ezen versben kijelenti Isten, hogy 
habár az ígéretek megadattak és Ő kész azokat teljesíteni, azt addig mégsem teszi, 
míg az Ő népe e végett Őt nem kéri. Ima lelket akart nékik adni, amely lélek által 
komolyan áldás után kiáltanak, és ha az élő Istenhez hangosan kiáltottak volna, 
akkor Ő lakhelyéből, a mennyből válaszolt volna. A szó, amely itt használtatik, hogy 
az imának eszméjét kifejezze, igen jelentőségteljes. 
 
„Kérni hagyom magamat Izrael házától.” Az ima tehát egy kérdés, egy utókérdés. 
Senki jól nem imádkozhat, ha az imát nem ebben a világításban fogja fel. Először azt 
mondom: Mi az ígéret? Felnyitom bibliámat és azon vagyok, hogy az ígéreteket 
megtaláljam, miáltal az, amit én kikérni óhajtok, nékem olyannak mutattatik meg, 
amit Isten hajlandó megadni. 
Miután pedig azokat (az ígéreteket) megtaláltam, veszem ezeket az ígéreteket és 
meghajtott térdeimen kérdem Isten vajon be akarja-e teljesíteni saját ígéreteit? Az 
ő saját szövetségi szavát hozom eléje és azt mondom neki: „Oh, Uram, nem akarod-
e azt beteljesíteni? És nem akarod-e azt most beteljesíteni?” Úgy, hogy itten az ima 
ismét egy kérdés. 
 
Az ima után figyelembe veszem a választ. Azt várom, hogy meghallgattassam, és ha 
nem adatik nékem válasz, akkor újra imádkozom és az én ismétlő imáim ismét új 
kérdések. Várom, hogy az áldás jő, megyek és kérdezem, vajon annak 
megérkezéséről való hír itt van-e. Kérdezem és így beszélek: „Akarsz-e nékem 
felelni, oh, Uram? Akarod-e ígéreteidet megtartani? Avagy be akarod-e zárni 
füledet, mert rosszul értem saját szükségleteimet és a te ígéreteidet tévesen fogom 
fel?” 
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Testvérek, nékünk utókérdéseket kell tartanunk az imában, úgy kell először 
tekintenünk az imát, mint az ígéret utáni kérdést és azután ezen ígéret ereje 
alapján, mint a teljesítés iránti kérdést. Ajándékot várunk egy barátunktól, először a 
levelet vettük, mely minket arról értesít, hogy az ajándék útban van. 
 
Kérdezzük, hogy mi az ajándék, ezt tesszük az által, hogy levelet elolvassuk, és 
azután, ha az ajándék nem érkezik meg, arra helyre megyünk, ahol a csomagot 
leadni kellett volna és kérdezünk vagy tudakozódunk utána. Mi az ígéret folytán 
kérdezősködtünk azután megyünk, és újból kérdezősködünk, mígnem a választ 
megkaptuk, hogy íme, a megígért adomány megérkezett és a miénk. Így van ez az 
imával. Mi az ígéreteket az után kérdeződéssel kapjuk meg, és annak teljesítését az 
által érjük el, hogy ismételten Istennél kérdést teszünk. 
 
Ma tehát Isten segítségével beszélni próbálok először az imáról, mint az áldás 
előfutárjáról, azután megmutatni próbálom azt, hogy miért tétetett ez így az 
áldásnak előfutárjává Istentől, ezek után pedig egy intelemmel fogok végezni, oly 
komolyan, amint csak azt tehetem, amennyiben intelek titeket, hogy imádkozzatok, 
ha áldásokat akartok nyerni. 
 
Az ima az áldásoknak előfutárfa. Sokan megvetik az imát, megvetik azt, mert nem 
értik. Aki az ima szent művészetét gyakorolja tudja, annyi sokat képes általa elérni, 
hogy már ennek hasznos voltáért is a legnagyobb tisztelettel beszél róla. 
 
Az ima, amint mi ezt állítjuk, minden áldásnak előjátéka. Arra kérünk, hogy a szent 
történethez visszatérjetek és akkor azt találjátok hogy soha sem jött nagy áldás a 
világba, mielőtt ima által az előre nem hirdettetett volna. Az ígéret magában jön 
anélkül, hogy valami érdem megelőzné, de az ígért áldás mindig az ő előfutárát, az 
imát követi. Észre fogjátok venni, hogy minden csoda, melyet Isten a régi időbe 
mívelt, először az ő híveinek buzgó imái által kéretett ki. Nem régen láttuk, hogyan 
vettetett be a Fáraó a Veres tenger mélységébe és minden serege tönkretétetett, 
mint a kövek. Vajon ezen az Úr gőgös ellenségei feletti hírneves győzelmet ima 
előzte meg? Nyissátok fel Mózes 2-ik könyvét és olvasni fogjátok: „És fohászkodnak 
vala az Izrael fiai a nagy szolgálat miatt és kiáltnak vala. A szolgálat miatt való 
kiáltásuk pedig felméne Isten eleibe.” (Mózes 2-ik k. 2. r. 23 v.) 
 
S nem veszítek-e észre, hogy éppen, mihelyst a tenger kétrészre osztja és az Isten 
népe számára kebelében egy széles utat készített volna, Mózes az Úrhoz 
fohászkodott és buzgón hozzá kiáltott, úgy hogy Jehova ekként szólt: „Mit kiáltasz 
én hozzám?” 
 
Néhány vasárnap előtt, mikor azon esőről prédikáltunk, mely Illyés napjaiban az 

égből jöve, Juda tartományát ‒ amint emlékezhettek ‒, úgy ecseteltük, mint egy 
száraz pusztát, egy nagy tömeg port, minden növényzet nélkül. Három esztendő óta 
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nem esett az eső. A legelők elszáradtak, a patakok folyása megszűnt, a nép arcában 
szegénység és nyomorúság meredezett. Egy bizonyos időben azonban mozgás 
hallatszott, mintha esni akarna és folyások ömöltek az égből, melyek a földet vidám 
árral özönlötték el. Kérdezzetek engem, hogy vajon az ima volt-e ennek előjátéka. S 
én Kármel csúcsára mutatok. Nézzetek ottan egy embert, aki Isten előtt térdel és 

kiált: „Óh Istenem, küldjed az esőt!” ‒ látjátok az ő hitének felséges voltát? Hétszer 
küldötte el szolgáját, hogy nézze meg a felhőket, mert hitte, hogy azok, mint az 
imáira megadandó válaszok el fognak jönni. Jegyezzétek meg magatoknak, hogy az 
áldást hozó esőfolyamok Illyés hitére és imájára érkeztek meg. Akárhol is találtok 
áldásról való beszédet a Bibliában, az imát is meg fogjátok találni, mely azt 
megelőzte. A mi Urunk Jézus Krisztus volt a legnagyobb áldás, melyet az 
embereknek elnyerniök kellett. Ő volt Istennek legjobb adománya a szenvedő világ 
számára. 
 
S vajon Krisztus eljövetelét ima előzte-e meg? Voltak-e imádkozások, melyek az Úr 
eljövetelét megelőzték, mielőtt ő templomában hegjelent? Oh, igen, a szenteknek 
imái sok századon át követték egymást. Ábrahám látta az Ő napját, s mikor 
meghalt, Izsák lépett helyére, mikor elaludt, Jákob és az ősatyák még mindig 
imádkoztak, sőt még Krisztus napjaiban is folytonosan imádkoztak végette. Anna, a 
próféta asszony és Simeon vártak Krisztus eljövetelére, s nap-nap mellett 
fohászkodtak Istenhez, hogy mihamar jelennék meg az Úr templomában. 
 
Igen, s jegyezzétek meg, hogy a miként ez akkor volt, úgy kell annak a nagy 
dolgokra vonatkozólag lenni, melyek az ígéret teljesítésére nézve meg fognak 
történni. Én azt hiszem, hogy egy napon az Úr Jézus az égnek felhőiben el fog jönni. 
 
Az én legszilárdabb hitem ez, mely közös mindazokkal, akik a Szentírást helyesen 
olvassák, hogy az a nap közeleg, amikor Ő másodszor fog megjelenni a földön, s 
amikor Ő korlátlan hatalommal a földgömb minden lakott része felett uralkodni 
fog, amikor a királyok leborulnak előtte és a fejedelemnők az Ő templomának 
szoptatós dajkái lesznek... De mikor fog ez az idő eljönni? 
 
Megismerjük jövetelét az előhírnökökről, ha az ima hangosabb és erősebb lesz, ha a 
fohász általánosabb és szünet nélkülibb lesz, mert miként a fákról megismerjük, 
hogy a tavasz közel van, ha az első zöld levelek kirügyeztek, úgy felemeljük 
szemeinket akkor, ha az ima szívbelibb és buzgóbb lesz, mert a megváltás napja 
közeleg. A gazdag áldásoknak előfutárjai a buzgó imák és az áldások, melyekre 
várnunk lehet, mindig a mi imáinkkal állanak viszonyban. 
 
Így volt ez az új időben az Úr gyülekezetében. Bármikor is imára ébresztetett, az ő 
segítségére jelent meg az Úr. Jeruzsálem, ha te felkeltél a porból, akkor az Úr 
kivonta hüvelyéből kardját. Ha leeresztetted kezeidet és térdeidet 
meggyengítetted, akkor Isten elszélesztetni engedett ellenségeidtől, terméketlenné 
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lettél és gyermekeid megfojtattak, de megtanultál kiáltani, ha elkezdtél imádkozni, 
akkor Isten a te üdvösségednek örömét ismét megadta, vidámmá tette szívedet és 
megsokasította gyermekeidet. 
 
Az Úr gyülekezetének története egész a jelenkorig a hullámoknak sorozata, 
egymásra következő apály és dagály. A vallásos jólétnek erős hulláma vonult 
keresztül a bűn homokján, azután visszaesett és erkölcstelenség kezdett uralkodni. 
Olvassátok az angol történetet, hiszen itt egészen úgy volt. Jól ment-e hatodik 
Edvard (király) idejében az igazaknak? A vérengző Mária (királynő) idejében ismét 
kínoztatniok kellett. Általános lett-e az erkölcsi tisztaság az országban, mikor a dicső 
Cromwell uralkodott és diadalmaskodtak a szentek? Második Károlynak kihágásai 
és istentelenségei pedig a fekete visszavonuló hullámok valának. 
 
Erre mindenfelé ömlött Whitfield és Wesley által nagy, hatalmas vallásos feléledés 
az országra, mely, mint egy folyam mindent elsodort maga előtt. 
Azután megint visszavonult, s eljöttek a napok, amelyekben Payne Tamás és más 
férfiak hitetlenteljes és istentelen munkáikat vitték véghez. Ismét jött egy hatalmas 
lökés és Isten megdicsőítette magát. És egészen a jelenkorig ismét apály volt jelen. 
 
A vallás, habár divatjában sokkal nagyobb, mint egykor volt, elevenségéből és 
hatalmából sokat veszített, a régi prédikátorok buzgalmából és komolyságából sok 

eltűnt és a dagály visszavonult. De ‒ Istennek legyen dics ‒ a dagály ideje vissza fog 
térni. Isten az Ő egyházát még egyszer fölserkentette. Mi láttuk napjainkban azt, 
amit atyáink soha nem reméltek látni, láttuk, hogy egy gyülekezetnek nagy 
emberei, kik buzgalmukról nem ismeretesek, végre előléptek. Isten legyen ő velük 
és az ő fellépésükkel! Előléptek, hogy hirdessék a népnek Krisztus kikutathatatlan 
gazdagságát. 
 
Remélem, hogy a vallás egy másik nagy dagálya fog felettünk átözönleni. 
Megmondjam-e néktek, mit tartok én a hold felől, mely ezeket a dagályokat 
befolyásolja? Kedveseim, amiként a hold befolyásolja az apályt és dagályt, úgy 
befolyásolja az ima, (mely a mennyei napfénynek visszatükrözője és Istennek holdja 
a látható égen) az istenies életnek apályát és dagályát. Mert ha a mi imáink 
olyanokká válnak, mint a félhold és a nappal összeköttetésben nem állunk, akkor az 
istenies életnek apálya van jelen, de ha a teljes holdkorong világit a földre és Isten 
az ő népe imáit öröm és vidámság-teljesekké teszi, akkor a kegyelem tengere 
visszatér erejébe. 
 
A gyülekezet imájának arányában kell a jelenvaló eredménynek lennie, habár az ő 
végeredménye minden veszélyen kívül áll. De közelebb jövök a saját házamhoz: ez 
az igazság, drága szeretteim az Úrban, igazság, amennyiben a ti saját személyes 
tapasztalataitok jön figyelembe. Isten adott néktek némely javakat, melyek nem 
kérettek ki, de mindig buzgó ima volt a csalhatatlan előhírnöke számotokra a nagy 
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áldásoknak. 
 
Amikor a kereszten ontott vér által legelőször békét találtatok, azt megelőzőleg már 
ti sokat imádkoztatok, Istent buzgón kértétek, hogy vegye el kétségeskedésteiteket 
és szabadítson meg ínségtekből. A megkegyelmezésben való bizonyosságtok volt a 
ti imátok eredménye. És ha valamely időben nagy és elragadó örömötök volt, akkor 
azt úgy kell vennetek, mint a ti imátoknak meghallgatását. Ha a ti nehéz ínségtekből 
való megszabadulásnak részesei lettetek és a nagy veszélyekben hatalmas 
segítséget nyertetek, akkor képesek valátok mondani: „Miután kerestem az Urat, 
megfelele nékem és megszabadíta engemet minden rettegéseimből.” Mi mondjuk: 
Az ima a te esetedben úgy, mint a gyülekezetében általánosan az áldás előhírnöke. 
 
De íme, némelyek ezt fogják nékem mondani: „Mi módon gondolod te, hogy az ima 
hatást gyakorol az áldásra? Isten, a Szentlélek kíséri az imát az áldás előtt, de mi 
módon vannak azok egybekötve?” Én pedig válaszolok: „Az ima különféle 
értelemben előzi meg az áldást.” 
 
Úgy megy előre, mint annak árnyéka. Ha az isteni irgalmasságnak napfénye a mi 
szükségleteink felett feljő, akkor az imának árnyékát messzire veti a síkságra, vagy 
pedig, hogy más hasonlatot használjak, ha Isten az áldásoknak halmát feltölti, úgy a 
maga világit mögötte és a mi lelkünkre az imának árnyékát veti, annyira, hogy mi 
bizonyosak lehetünk, hogy a mi imáink az irgalmasságnak árnyékai. Az ima az 
angyalok szárnyainak csattogása, akik útban vannak, hogy a mennynek javait 
hozzák. Hallottátok-e valamikor az imát szíveitekben? Látni fogjátok az angyalt 
házatokban. 
 
Ha a szekerek, amelyek nékünk áldásokat hoznak, zörögnek, akkor azoknak kerekei 
az imától hangzanak. Mi az imát saját lelkünkben halljuk és ez az előjövő áldások 
jelei. 
Amint a felhő hirdeti előbb az esőt, úgy hirdeti az ima az áldást. Miként a zöld 
takarmány kezdete az aratásnak, úgy az ima jövendölésé az áldásnak, mely 
indulóban van. 
Továbbá pedig az ima úgy megyen az irgalmasság előtt, mint annak helyettese. Ha a 
király indulóban van, hogy népét beutazza, akkor gyakran maga előtt küld egy 
embert, aki a trombitát fújja. Ha az emberek látják Őt, úgy tudják, hogy a király jő, 

miután a trombita fúvó ‒ az előfutár ‒ itt van. 
 
De talán még jelentősebb személyiség van előtte, aki mondja: „A királytól 
küldettem ide, hogy előkészítsem fogadtatását és ma mindent elfogadok, amit a 
királynak küldeni valótok van, mert én az ő képviselője vagyok.” Így az ima is az 
áldás képviselője, mielőtt az áldás jönne. Az ima jön és ha én azt látom, mondom: 
„Te vagy ima az áldás alkirálya. Ha az áldás a király, akkor te vagy az alkirály. 

Ismerlek és úgy tekintelek, mint az áldásnak ‒ melyet nyernem kell ‒ képviselőjét.” 
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De azt is gondolom, hogy az ima rendszerint az áldást megelőzi, mint a működésnek 
oka. Némely emberek, ha valamit elnyernek, azt mondják, hogy azért kapták, mert 
imádkoztak végette. De ha vannak emberek, akik nem szellemi érzelműek és nem 
bírnak semmi hittel, akkor tudják meg ezek, hogy bármit is nyertek el, abban nem 
az ima meghallgatása folytán van részük, mert tudjuk, hogy Isten a bűnösüket nem 
hallgatja és hogy „az istentelenek áldozatja Isten előtt utálatos.” 
 

„Jól van ‒ mondja az egyik ‒, a múltkor kértem Istent valamiért. Tudom, hogy nem 
vagyok keresztyéni ember, de mégis megkaptam azt. Nem gondoljátok, hogy én ezt 
ima által nyertem el?” Nem, éppen úgy nem, mint ahogy hozzá nem járulhatok 
azon öregember következtetéséhez, aki állította, hogy a goodvini homokbuckákat a 
tenterdi torony építése okozta, mert az előtt nem voltak ottan a homokbuckák és a 
tenger addig nem jött odáig, míg a torony fel nem épült ezért a torony okozta a 
dagályt. 
 
Nos, hát a ti imátoknak csak éppen annyi összeköttetése van a néktek jutott jóval, 
mint a tengernek a toronnyal. Keresztyén embereknél egészen más az eset. 
Gyakran ima által tényleg lehozatik az áldás a mennyből. Valaki közbeveti: „Hiszem, 
hogy az imának nagy befolyása van az imádkozókra, de nem hiszem, hogy az isteni 
lényre volna hatása.” 
 
Nos, kedvesem, nem próbállak meggyőzödtetni, mert ha te a tanúknak nem 
hiszesz, melyeket előhozok, akkor éppen olyan haszontalan dolog lesz azt 
megkísérelni, mint ha én egyszerű következtetésekkel valami történelmi tényről 
akarnálak meggyőzni. Én ebből a gyülekezetből nem egy vagy húsz, hanem sok száz 
eszes, értelmes embert felszólíthatnék, akik közül minden egyes egész határozottan 
kijelentené, hogy életében százszorta tapasztalta a szükségből való komoly 
megszabadítását vagy a szerencsétlenségben való segítséget és hogy az imáira való 
válaszokat olyan csodálatos módon megnyerte, hogy azokon éppen olyan kevésbé 
kételkedhetik, miszerint azok tényleg kiáltásaira érkezett feleletek voltak, mint 
amilyen kevésbé kételkedhetni tudna Isten létén. Biztos benne, hogy Isten 
meghallgatta őt, egészen biztos benne. Az ima meghallgattatása feletti tanúságok 
oly számtalanok, hogy az, aki ezeket elveti, a jó tanúságokkal dacol. 
 
Nem vagyunk mindnyájan vakbuzgók, néhányan közülünk elég hidegvérűek, nem 
vagyunk mindnyájan rajongók, nem vagyunk mindnyájan egészen vadak, a mi 

jámborságunkban, némelyek közülünk más dolgokban ‒ a mi véleményünk szerint ‒ 
meglehetősen az emberi értelem szerint járnak el. 
 
De abban mindnyájan egyetértünk, hogy imáink meg voltak hallgattatva és a mi 
imáinkról sok történetet tudnánk elbeszélni, melyek még üdén vannak 
emlékezetünkben, amikor Istenhez kiáltottunk és Ő meghallgatott minket. 
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De az, aki mondja, hogy ő nem hiszi, hogy Isten az imákat meghallgatja, az oda 
mutat, miszerint Isten ezt megteszi. Nincs több tekintélye előttem az ő 
kétségbevonásának, mint azon ember véleményének, aki Isten létében kételkedik. 
Az ember nem kételkedik rajta, hanem kénytelen saját lelkiismeretét megfojtani, 
mielőtt kimerné mondani, hogy ezt teszi. Nagyon sok tiszteletben részesítjük őt, ha 
vele érvelünk. Akartok ti egy hazuggal érvelni? Ő a hazugság mellett szólal fel, 
habár tudja, hogy a dolog hazugság. Le akartok-e hozzá ereszkedni, vele érvelni és 
bebizonyítani, hogy ő igaztalan! Az ilyen ember képtelen értelmesen ítélni. Ő azon 
személyeken kívül áll, kikkel, mint tiszteletre méltókkal eljárni kellene. 
 
Ha egy ember Isten létét elveti, akkor ő ezt saját maga lelkiismerete ellen teszi, s ha 
ő elég rossz saját lelkiismeretét így elfojtani, hogy ezt hiszi vagy állítja, hogy hiszi, 
akkor mi lealacsonyításnak tartjuk az olyan könnyelmű jellemmel való érvelést. Őt 
komolyan inteni kell, mert az ilyen előtörő hazugok elvetik az értelmes alapokat. De 
te ember tudod azt, hogy Isten meghallgatja az imát, mert ha te ezt nem tudod, 
mindenesetre bolondnak kell lenned. 
 
Bolond vagy, ha ezt nem hiszed, még pedig gonosz bolond vagy, ha magad is 
imádkozol, habár nem hiszed, hogy meghallgat téged. „De én nem imádkozom.” 
Nem imádkozol? Hát nem hallottam-e ápolónődet valamit megsúgni, mikor beteg 
voltál? Ő azt mondotta, hogy csodálatteljes szent ember lennél, ha házad volna. Te 
nem imádkozol! 
 
Nem, de ha az üzletben nem egészen jól mennek az ügyek, akkor azt kívánod 
Istentől, hogy azok jobban menjenek és ezen közben kiáltasz hozzá az imának egyik 
olyan módja szerint, amelyet Ő el nem fogadhat, de ami elég megmutatni azt, hogy 
az emberben egy ösztön van, mely őt imádkozni tanítja. Én azt hiszem, hogy 
amiképpen a madarak minden kitanítás nélkül építik fészkeiket, akképpen 
használják az emberek az ima alakját (nem a lelki imát értem). Azt mondom, az 
emberek ösztönszerűleg imádkoznak. Van valami az emberben, ami őt imádkozó 
állattá teszi. 
Nem képes másképpen tenni, kényszerítve van reá. Önmaga felett nevet, ha a 
szárazföldön van, de imádkozik, ha a tengeren és viharban találja magát, 
gúnyolódik az imán, ha egészséges, de ha beteg olyan gyorsan imádkozik, mint egy 
ember. Ő nem fog imádkozni, ha gazdag, de ha szegény, akkor imádkozik. Tudja, 
hogy Isten meghallgatja az imát és hogy az embereknek imádkozniuk kell. Nem 
lehet vele vitatkozni. 
 
Ha ő saját lelkiismeretét legyőzni próbálja, akkor képtelen az értelmes 
meggyőződtetésre. Ő az erkölcsiség határán túl van, s azért ne kíséreljük meg, hogy 
értelmes alapon befolyásoljuk. 
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Más eszközöket használhatunk és remélhetünk használni irányában, de semmi 
olyanokat, mellyel ő néki tiszteletet tennénk az által, hogy szabad néki 
válaszolnunk. Oh, Istennek szentjei, akármit is elhagytok, azt az igazságot, hogy 
Isten az imákat meghallgatja, nem szabad elhagynotok, mert ha ma nem hiszitek 
azt, akkor holnap mégis hinnetek kell. Ti arról valami szenvedés által olyan új 
bizonyságot nyertek, mely fejeitek felett vonulna el és ti kénytelen volnátok érezni, 
ha nem volnátok kénytelenek mondani: „Valóban, Isten hallja és meghallgatja az 
imát!” 
 
Az ima tehát az irgalmasság előhírnöke, mert nagyon gyakran az áldás okozója, azaz 
részbeni oka annak. Istennek irgalma az első nagy ok és az ima gyakran a második 
eszköz, amely által az áldás lehozatik. 
 
De íme, másodszor megmutatom néktek, miért teszi Isten az imát az irgalmasság 
előfutárjává vagy előhírnökévé? 
 
Azt hiszem először azért, mert Isten akarja, hogy az embernek a Vele való 
összeköttetéshez alapja legyen. Isten mondja: „Az én teremtményeim félni fognak 
tőlem, az én népem maga is kevésbé fog engem keresni, futni fognak tőlem a 
helyett, hogy hozzám jönnének. Mit tegyek? Szándékom van őket megáldani. Vajon 
ajtaik elé tegyem-e az áldásokat úgy, hogy ha azokat reggel kinyitják, akkor 

ugyanazokat kérés és keresés nélkül megtalálják?” „Igen” ‒ mondja Isten – sok 
adománnyal így akarok tenni, sokat, amire szükségük van, adni akarok nékik 
anélkül, hogy azt keresnék, de, hogy egészen el ne felejtsenek engem, ezért némely 
javakat nem akarok ajtaik elé tenni, hanem azt akarom, hogy házamba jöjjenek 
azok elvitelére.” 
  

„Szeretem, ha gyermekeim keresnek engem ‒ mondja a mennyei Atya – szeretem 
őket házamban látni, hangjaikat hallani és arcukat látni nekem gyönyörűség. Nem 
jönnek hozzám, ha mindent megadok nékik, amire szükségük van és azt némelykor 
elvonom tőlük és akkor azután jönnek majd, s kérnek, nékem pedig kedvem fog 
telleni látni őket és nékik nyereségük lesz velem közösségbe lépni.” 
 
Úgy van ez, mintha egy atya a fiához, ki egészen tőle függ, szólna: „Én azonnal 
adhatnék neked vagyont úgy, hogy soha többé hozzám jönnöd nem kellene, de, 
fiam, örvendek és gyönyöröm van abban, ha szükségleteid felett gondoskodhatom. 
Szeretem azt tudni, mire van néked szükséged, hogy sokszor adhassak neked és 
olyan gyakran arcodat lássam. Azért csak egy időre adok néked eleget és ha többet 
kívánsz, hozzám kell jönnöd. Oh, fiam, azért teszem ezt, mert gyakran kívánlak látni 
és gyakran legyen alkalmam megmutatni néked, milyen nagyon szeretlek én 
téged.” Így szól Isten az Ő gyermekeihez: „Nem mindent adok néktek egyszerre, 
mindent megadok néktek az Ígéretben, de ha egyes dolgokban akarjátok azt, akkor 
kell jönnötök, engem kérnetek és akkor lássátok orcámat, hogy legyen alapotok az 
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én lábaimnál lenni gyakorta.” 
 
De más alap is van. Isten az imát a jótétemény előhírnökévé akarta tenni, mert az 
ima gyakran magát a jótéteményt adja. Telve vagy félelemmel és fájdalommal, 
vigaszra van szükséged? Isten mondja: imádkozzál és megnyered. Ennek alapja az, 
hogy maga az ima is valami vigasztaló. Mindnyájan tudjuk, hogy ha valami nehézség 
van szívünkön, gyakran megkönnyebbülhetünk, ha azt egy barátunkkal közöljük. 
Vannak fájdalmak, melyekről másoknak nem szólhatunk, mert talán sokan velünk 
együtt érezni nem tudnának. Ez okból adott nékünk Isten az imában egy csatornát, 

a melybe a fájdalom belefolyhat. „Jövel ‒ mondja Ő ‒ a te fájdalmaid itten 
szellőztethetők. Jövel, öntsd ki azokat az én fülemnél, üresítsd ki szívedet előttem 
és nem fog megrepedni. 
Ha sírnod kell, jövel és sírj az én kegyelmi székem előtt. Ha kiáltanod kell, jövel és 
kiálts az imakamarácskában, s én meghallgatni akartak téged.” 
Mily gyakran megkíséreltük pedig ezt, te és én! Térdeinken feküdtünk a gondtól 
elhalmozva és azután ezen szavakkal keltünk fel: „No, mindennek ellene állhatok.” 
 
,,Ha én Megváltómat bírom,  
Oh, ha ő egész enyém;  
Ha amíg megnyílik sírom,  
Őt el nem felejtem én.  
Akkor mit sem tudok kínról,  
Csak örömről, boldogságról.  
 

Maga az ima némelykor maga a jótétemény 
 
Vegyetek egy másik esetet. Valami nehéz helyzetben vagy, s nem tudod, milyen 
úton menj és hogyan járj el. Isten mondotta, hogy népét vezetni fogja. 
 
Megkezded az imát és kéred Istent, hogy vezessen. Tudod-e hogy éppen a te imád 
gyakran önmagától adja meg neked a választ? Mert mialatt a lélek a dolog feletti 
gondolkodásba és az imába mélyed, az alatt van a legjobb állapotban, hogy a 
megfelelő utat önmaga megtalálja. Ha én az imában Isten elé teszem az állapotokat 
mind, akkor olyan vagyok, mint egy harcos, aki a csatamezőt áttekinti, s ha felkelek, 
ismerem a dolgok állását és tudom, hogyan kell eljárnom. Így az ima gyakran adja 
azt, amit mi kérünk. 
 
Gyakran, ha a Szentírás egy részét olvasom, melyet nem bírok megérteni, 
megszoktam a Bibliát kinyitva elém tartani és ha minden kommentárt 
(magyarázatot) végignéztem és úgy találtam, hogy azok nem egyeznek össze, a 
székre teszem a Bibliát, letérdelek, ujjammal az illető helyre mutatok és kérem 
Istent, hogy tanítson engem. 
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Ha azután felkelek térdeimről, azt vélem jobban érteni azt, mint előbb. Azt hiszem, 
hogy maga az ima már nagy mértékben elhozta a választ, mert mialatt az ész, mint 
szintén a szív azzal foglalkozott, az alatt az egész ember a legjobb állapotban volt 
azt helyesen megérteni. Bunyan János mondja: „Azon igazságokat, a melyeket 
legjobban ismerek, az én térdeimen tanultam meg.” És tovább mondja: „Sohasem 
tudok jól valamit, míglen az ima által szívembe égettetik az.” 
 
Nos, ez legnagyobb részben Istennek Szentlelke által megyen véghez, de azt 
hiszem, hogy bizonyos fokig az által is megmagyarázható, hogy az ima minket a 
dolog feletti gondolkozásba hoz és a szellem észrevétlenül oda vezettetik, hogy a 
helyest felfogja. 
 
Az ima tehát az áldásnak illő előhírnöke, mert már gyakran magában hordja az 
áldást. 
 
Továbbá helyesnek, igazságosnak és megfelelőnek látszik az, hogy az ima az áldást 
megelőzi, mert az imában a szükségességnek érzete van. Én, mint ember nem 
segíthetek azokon, akik előttem, mint szegények és betegek nem jelentkeznek. 
 
Nem fogadhatom el azt, hogy egy orvos fáradságot venne magának, hogy saját 
házát elhagyja és egy beteg embernek házába menjen, ha csak meg nem jelölik néki 
pontosan az állapotot és meg nem mondják néki, hogy az eset az ő segédkezését 
követeli. Épp oly kevéssé várhatjuk el Istentől, hogy övéinek szolgálatjára álljon, ha 
előbb elébe nem terjesztik ínségüket, a mennyiben azt érzik és áldásért esedezve 
elébe jönnek. 
 
A szükségességnek érzete isteni adomány. Az ima táplálja azt, s azért nagyon 
jótékony. 
 
Azután meg az áldás előtti ima arra szolgál nékünk, hogy annak érzékét 
megmutassa. Ha lennének áldásaink a nélkül, hogy azokat kérnők, akkor mi azokat 
közönséges dolgoknak tartanánk, de az ima Istennek időnkénti adományköveit a 
gyémántoknál értékesebbé teszi, szellemileg pedig az ima csiszolja a gyémántot, 
hogy még fényesebben tündököljön 
 
A dolog drágalátos volt, én azonban nem ismertem annak drágalátos voltát, míglen 
imádkoztam és sokáig imádkoztam és sokáig imádkoztam érte. Hosszú vadászás 
után, csak annál nagyobbra becsüli a vadász a vadat, mert annyi sokáig üldözte és 
elhatározta magában, hogy birtokába ejti. Hosszú éhség után még nagyobb 
étvágyat nyer az éhező az ételhez. 
 
Így édesíti meg az ima az adományt. Az ő értékes voltára tanít minket Ez az 
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ügyiratoknak megelőzőleg való elolvasása, a tartalomnak előadása, a leszámolás, 
mielőtt a birtok és annak tartozéka a mi részünkre átírattatnék. 
 
Mi ismerjük a megszerzendő dolognak értékét, miután az imában átvonulunk annak 
tartalomjegyzékén és ha annak drága értékét szavakban és sóhajokban kifejeztük, 
akkor átnyújtja nékünk Isten az adományt. Azért előzi meg tehát az ima az áldást, 
mert megmutatja ennek értékét. Kétségtelenül azonban az ész is azt a gondolatot 
nyújtja, hogy csak valami természetes az, ha Isten, a legfőbb jó, azoknak adja 
adományait, akik ezeket kérik. 
 
Csak igazságosnak látszik az, hogy Ő elvárja tőlünk, miszerint először kérjünk, 
mielőtt ő nyújtana. 
 
Elég nagy már a jóság, hogy kész az ő keze megnyílni, bizonyára csak kicsiség az, a 
midőn népének mondja: „Kérni hagyom magamat Izrael házától, hogy cselekedjem 
ő velük.” 
 
Engedjétek beszédemet azzal végeznem, hogy buzdítsalak titeket az ima szent 
művészetének, mint eszköznek a végett való használatára, hogy az áldást 
elnyerjétek. Azt kérdezitek tőlem: mi végett imádkozzunk? Nyelvemen van a 
felelet. Imádkozzatok magatokért, imádkozzatok családjaitokért, imádkozzatok a 
gyülekezetekért, imádkozzatok az Úr nagy országért e földön. 
Imádkozzatok magatokért! Bizonyára mindig van valami hiányotok, melyért 
esedezni kell néktek. Olyan sok az, amiben szűkölködtök, oly nagy a ti szükségtek, 
hogy mindaddig, míglen a mennybe jutni fogtok, mindig találtok anyagot az imához.  
Nincs szükséged semmire? Félek, hogy önmagadat nem ismered. Nincs szükséged 
valami kegyelmi ajándékra, melyet Istentől kikérj. Úgy félek, hogy sohasem vettél 
tőle kegyelmi adományokat és még most is „keserűséges méregben és álnokság 
kötelékében” vagy. Ha Istennek gyermeke vagy, akkor a te szükségleteid oly 
számosak, mint szempillantásaid és olyan sok imára van szükséged, ahány óra van. 
Imádkozzál, hogy szent, alázatos és türelmes légy! Imádkozzál, hogy társaságod 
legyen Krisztussal és az Ő szeretetének menyegzői ünnepélyére bemehess! 
 
Imádkozzál önmagadért, hogy másoknak példája lehess, hogy Istent itt alant 
tisztelhessed és egykoron az Ő országát örökölhessed. 
Azután imádkozzatok családjaitokért, gyermekeitekért! Ha jámborok, akkor még 
mindig imádkozhattok, hogy az ő jámborságuk valódi legyen és az ő krisztusi 
eljárásukat megtarthassák. Ha pedig szerencsétlenek, úgy az imára szolgáló 
alkalmaknak egész forrását bírjátok. Addig, amíg neked egy kegyelemben nem 

részesített gyermeked van, imádkozzál érette; ‒ addig, míg megmentett gyermeked 
életben van, imádkozzál, hogy megóvva maradjon. 
 
Elég okod van azokért imádkozni, akiket a fájdalmak körülvettek. De ha semmi 
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okom nincs ezt megtenni, akkor imádkozzál szolgáidért és szolgálóleányaidért! Nem 
akarsz e végből leereszkedni? Akkor bizonyára nem ereszkedtél le, hogy 
megmentessél, mert a megmentett ember tud mindenkiért imádkozni. 
 
Imádkozzál szolgáidért, hogy Istennek szolgáljanak, hogy életük a te házadban nékik 
hasznos legyen. Rossz ház az, ahol nem imádkoznak a szolgákért. Nem szeretném, 
hogy engem valaki kiszolgáljon akiért én nem tudnék imádkozni. 
 
Talán az a nap, amelyen ez a föld elmúlik, az a nap lesz, mely az ima által meg nem 
világíttatik, és talán az a nap, amelyen valakit nagy baleset ért, az a nap volt, 
amelyen barátai megszűntek érte imádkozni. Imádkozzatok házatokért! 
 
És azután imádkozzatok a gyülekezetért! Legyen szívetekben hely a ti prédikátorok 
számára! Nevezzétek meg őt a házi oltáron és az imakamrácskában. Elvárjátok, 
hogy nap-nap mellett eljöjjön és a mennyország dolgaira tanítson, hogy 
felserkentse és emlékeztesse a ti szunnyadó elméteket. 
 
Ha ő igazi prédikátor, akkor e dologban lesz néki munkája. Nem írhatja le 
prédikációját és nem olvashatja el ő. Ő nem hiszi azt, hogy Krisztus mondotta volna: 
„Menjetek el és olvassátok az evangéliumot minden teremtménynek.” 
 
Ismered-e a prédikátor gondjait? Ismered-e a fáradalmakat, melyeket néki saját 
gyülekezete készít? Milyen gondot okoznak néki az eltévedettek, s még a jámborok 
is az ő gyengeségükben mennyire nyugtalanítják őt? Hogy a mikor a gyülekezet 
nagy, akkor mindig vannak olyanok, kiknek szívük nagy fájdalmakat találnak ki. 
 
Ő pedig mindenki részére egy medence. Azok hozzájönnek minden gondjaikkal, s 
néki „sírni kell a sírokkal.” A szószéken pedig mi az ő munkája? Isten az én tanúm, 
alig készülők néha élvezettel a szószékre. A prédikációhoz való tanulmány reám 
nézve a legterhesebb munka e világon. 
 
Amint tudom, soha nem jöttem e házba szívemben való mosollyal. Néha távoztam 
ilyennel, de soha sem bírtam ilyet, ha bejöttem. Prédikálni, prédikálni, naponta 
kétszer, (*Spurgeon előbbi éveiben egy hétben 10-12, sőt 14-szer is prédikált.) ezt 
én megtehetem és megakarom tenni, de az erre való előkészület nehéz munka és 
félelmes, s magát a prédikálást sem kíséri mindig az öröm és vidámság. Isten pedig 
tudja, ha nem azon jó iránti célból történnék, amelyet mi remélünk, mely az igének 
hirdetése által eszközöltetik, akkor egy ember életére nézve nem szerencse az, ha 
nagyon ismeretes. 
 
Elrabolja minden nyugalmát, reggeltől estig izgattatik a munkától, nincs nyugalma 

lábai inainak vagy az agyvelejének ‒ nagy, vallásos bérlónak kell lennie ‒ minden 

terhet kell hordoznia ‒ hallania kell az emberek kérdezkedését, amint ezt a vidéken 
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teszik, ha egy kocsiba szállnak: „Megtart-e ez annyi sokat? ‒, soha nem gondolva 
arra, hogy a ló bírja-e őt húzni, ők kérdik, hogy hallhassák: „Akar-e ön ezen vagy 
azon a helyen prédikálni?” 
 
Ön ott kétszer prédikál, nem tudná megtenni, hogy lehetséges lenne ide is jönni és 
itt ismét prédikálni? Minden egyes embernek van megállapodása, de a 
prédikátornak nincsen, míglen megöli magát, s akkor el lesz ítélve, mint előre nem 
látó ember. 
 
Ha el vagytok határozva, hogy kötelességteket teljesítitek azon a pályán, amelyre 
Isten titeket hívott, akkor szükségtek van a ti gyülekezetetek tagjainak imáira, hogy 
képesek legyetek azt a művet véghezvinni, én pedig szükséglem azok gazdag imáit, 
hogy közöttünk jól létezhessen. 
Hálát adok Istennek, hogy körülöttem a vitéz férfiaknak olyan csapata van, a kik 
Istennek trónját én érettem nappal és éjjel körülszállják. 
 
Ti néktek fivéreim és nővéreim, ismételve azt akarom mondani és arra akarlak 
kérni, hogy minden elmúlt kedves napok, minden kemény harcok mellett, melyeket 
egymás oldala mellett küzdöttünk, ne szűnjetek meg mostan imádkozni. 
 
Volt idő, a midőn a szükségnek óráiban meghajtottuk együttesen térdeinket 
Istennek házában és Istenhez imádkoztunk, hogy áldást adjon nékünk. 
 
Emlékeztek reá, milyen nagy és nehéz szenvedések gördültek el fejeink felett, mily 
rosszul bántak velünk az emberek. Tűzön és vízen át mentünk, s íme, miután Isten 
egy tágasabb térre vezetett minket és a mi számunkat úgy megsokasította, tehát ne 
hagyjunk fel az imával. Kiáltsunk még mindig az élő Istenhez, hogy áldást adjon 
nékünk. Oh, Isten legyen az én segítőm, ha megszűntök értem imádkozni! 
Engedjétek megtudnom azt a napot, s akkor meg kell szűnnöm prédikálni. 
 
Adjátok tudtomra, hogy mikor van szándékotok megszűnni az imádkozástól és én 
kiáltani akarok: „Oh, Istenem hozzad el erre a napra az én síromat és engedj nékem 
a porban szunnyadnom!” 
 
Végre arra kérlek, hogy imádkozzatok az Isten országáért általánosságban! 
Szerencsés időszak ez, amelyben mi élünk. A károgó lelkeknek egy bizonyos 
tömege, mely soha sincsen megelégedve, folytonosan kiált az idő rosszasága ellen. 
Így szólnak ők: „Oh, bár bírhatnánk a jó, régi időkkel!” De íme, a mostani idő, a jó, 
régi idő, az idő sohasem volt olyan öreg, mint most. 
 
A mostani idő a legjobb idő. Azt gondolom, hogy némely régi jámbor ember 
kiugranék sírjából, ha tudná, hogy mi történik most. Ha ők a nagy mozgalomról, 
mely az Exeter csarnokban megy végbe hallanának, akkor azok közül egy némelyik, 
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aki egykor Anglia egyháza ellen küzdött, az ég felé emelné kezét és kiáltana: „Én 
Istenem, dicsérlek tégedet, hogy egy olyan napot, mint ez a nap, láthatok!” 
 
Ezen időben némely korlát le lesz törve. A vakbuzgó (bigott) emberek félnek, 
kétségbeesve kiáltanak, mert azt hiszik, hogy az Isten gyermekei mihamar egymás 
iránt nagyon sok szeretettel fognak bírni. Félnek, hogy az üldözés iparával mihamar 
végére járnak, ha mindinkább egyek leszünk. Ez okból zajt emelnek és kiáltanak: 
„Ezek nem jó idők!” De Istennek igaz szerettei mondani fogják, hogy soha jobbakat 
nem láttak, mint ezek, s mindnyájan reményteljesen tekintenek még nagyobb 
dolgok után. Ha ti, a vallásnak bevallói, nem vagytok felette buzgók az imában, 
akkor a ti becsületetek ellen lesz az, hogy a legszebb alkalmat, amellyel valaha az 
emberek bírtak, elmulasztottátok. 
 
Azt gondolom, hogy ha atyáitok, kik azon napokban éltek, a midőn nagy emberek 
léteztek a földön, akik nagy hatalommal prédikáltak, nem imádkoztak volna, éppen 
olyan hűtelenek lettek volna, a milyenek ti lennétek. 
 
Mert most hordoztatik a hajó a hullámoktól, ha ti most alusztok, akkor nem értek 
be a kikötőbe. 
Az utolsó száz év alatt egyszer sem világított teljesebben a jólét napja az Úr népére, 
mint mostan. Most van a ti időtök, ha a magvetés ezen jó idejében elmulasztjátok 
vetni magvakokat, ha a mostani jó napokban elmulasztjátok aratástokat véghez 
vinni, a midőn érett, jöhetnek majd sötét, veszedelmes napok, a mikor Isten 
mondja: „Mert nem akartak hozzám kiáltani, midőn kiterjesztettem kezeimet, hogy 
megáldjam őket, el akarom vonni kezemet és nem akarom többé megáldani őket, 
míg újból meg nem keresnek engem.” 
 
Végezetre! Van itt fiatalember, aki nem régen megtért. Szülei nem bírják őt 
elszenvedni, a legkeményebben ellene állanak és azzal fenyegetik, hogy ha abba 
nem hagyja az imát, kidobják a házból. Ifjú ember! Egy kis történetet mondok el 
néked. 
 
Egykor volt egy fiatalember hasonló helyzetben, elkezdett imádkozni, édesatyja 
pedig ezt tudta és mondá néki: „János, te tudod, hogy én a vallásnak ellensége 
vagyok, sohase forduljon elő tehát ima az én házamban!” 
 

Ennek dacára buzgó fohásszal folytatta imáit a fiatalember. „Jól van ‒ mondá egy 
napon az apa felhevültén – vagy Istent vagy engem kell elhagynod! Esküszöm 
ünnepélyesen, hogy soha többé küszöbömet át nem léped, ha el nem határozod 
magad az imának abbanhagyására. Holnapig adok válaszidőt.” 
 
Az éjszakát imában töltötte el a fiatalember. Reggel szomorúan kelt fel, hogy 
rokonaitól el lesz űzetve, de elhatározta magában, hogy Istenének fog szolgálni, 
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jöjjön bár, aminek jönni kell. 
Az atya nyersen szólította meg: Nos, mi a te válaszod? 
 

„Atyám ‒ mondá ő ‒ nem tehetek erőszakot lelkiismeretemen, nem hagyhatom el 

Istenemet.” ‒ „Azonnal menj!” – válaszolá az atya. 
És az anya ott állott, de atya keménysége őt is keménnyé tette, s habár sírt is, 
könnyeit azonban eltitkolta. „Azonnal eredj!” –mondá az apa. 
 
Mialatt pedig az ifjú átlépett a küszöbön, mondá: „kívánságom volna, hogy egy 
kérést engednél meg nekem mielőtt elmennék és ha te ezt megadod nékem, soha 
többé nem terhellek.” 

„Jól van ‒ viszonzá az atya ‒ legyen ez meg neked, amit akarsz, de jegyezd meg 
magadnak, hogy ennek vétele után elmész és soha többé nem kapsz tőlem 

semmit.” ‒ „Ez az ‒ mondá a fiú ‒ hogy te és anyám letérdeljetek és engedjétek 
meg nékem, hogy mielőtt elmennék, imádkozzam értetek.” 
 
Nos, ez ellen alig tudtak valamit felhozni. A fiatalember azonnal letérdelt és olyan 
felkentséggel és erővel kezdett imádkozni s az ő telkeikhez való látható szeretettel, 
olyan igazi és istenes buzgósággal, hogy mind a két szülő leesett és mikor a fiú 
felkelt, ők még ott feküdtek, az atya pedig mondá: „Nem kell távoznod János, jöjj és 
maradj, jöjj és maradj!” 
 
Nem tartott pedig sokáig, amikor nemcsak ő, hanem mindnyájan imádkozni 
kezdtek és egy keresztényi gyülekezetnek tagjaivá váltak. Azért ne engedjetek!  
 
Maradjatok meg barátságosan, de szilárdan! Lehetséges, hogy Isten azon helyzetbe 
juttat titeket, hogy nemcsak saját lelkeiteket mentitek meg, hanem eszközök 
lehettek arra nézve is, hogy a titeket üldöző szüleiteket is a kereszt lábához 
hozhatjátok. Ami buzgó imánk oda irányul, hogy ez úgy történjék! Ámen. 
  

Az Úrvacsora Jézus emléke 
 
„Ezt míveljétek az én emlékezetemre.” (Lukács ev. 22 19.)  
 

„Ezt míveljétek” ‒ ez azt jelenti: vegyétek a kenyeret, adjatok hálát, szegjétek meg 
és egyétek. Vegyétek a poharat, megtöltve a szőlőtő gyümölcsével, adjatok hálát és 
igyatok mind belőle. „Ezt míveljétek!” Viseljetek gondot arra, hogy ugyanazt 
tegyétek, amit Jézus tett, nem többet és nem kevesebbet. Ezen cselekmény 
ugyanazon az asztalon hajtatott végre, amelyen a húsvéti bárányt ették, egy 
közönséges étkezés alkalmával történt és nem volt sem áldozat, sem valami 
ünnepélyesség, vagy hivatalos tisztségnek végzése, vagy valamivel több annál, mint 
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jelentékeny evése a kenyérnek és ivása a bornak áhítatos modorban. Ezt tehát 
tegyétek! Valahányszor megszegitek a kenyeret és isztok a pohárból, gondoljatok az 
Úr Jézusra. Ezt kell nékünk tennünk és nem valami mást, amiről fel lehetne 
tételezni, hogy ebből kifejthető lenne. Ő nem mondta: „Míveljetek valami mást az 
én emlékezetemre, valamit, ami néktek előbbre valónak látszik, ezt a cselekményt 
pedig szintén tartsátok meg főpontjainál fogva, hanem ezt tegyétek.” Ez, ami most 
éppen megtörtént: az egész egyszerűségében, ünnepélyességében és értelmében. 
 
Oh, mi szomorú, hogy az emberek ezt elfelejtették! Az egyszerű Úrvacsora nem volt 
nékik elegendő látványosság. Úgy látszott nékik, hogy kenyeret megszegni és bort 
inni, az nem elég ünnepélyes vagy nem elég pompásszerű és így mindenféle 
ceremóniát és néminemű berendezéseket toldottak hozzá. Azt, ami csak egy 
egyszerű asztal volt, abból pompás oltárt csináltak és azt, ami csak egy vacsora volt 
és semmi más, ünnepéllyé változtatták. Nem azt teszik, hanem valami mást 
tesznek, amit kieszeltek és kidolgoztak. Képzeljétek el Pált és Pétert egy misénél 
jelen lenni, miként figyelik meg a mindenféle térdhajtásokat, az ide-oda 
mozgásokat, a felemelkedéseket és lehajlásokat és a római papság mindenféle 
ceremóniáit, melyeknek száma több, minthogy azokat le lehetne írni! Pál 
megcibálná Péternek köntösét és azt mondaná: „A mi testvérünk nem tett ilyen 
dolgokat, midőn a kenyeret vette, hálákat adott és megszegte.” Péter azt 
válaszolná: „Ez itt nagyon különbözik a jeruzsálemi kikövezett teremtől!” És Pál 
hozzátenné: „Igen, tényleg testvérem, nagyon különbözik azon időtől, amidőn az 
első hívők összejöttek, a kenyeret megszegték és közösen ittak a pohárból Uruknak 
emlékére.” Bármit tegyenek más egyházi közösségek, a mi dolgunk az legyen 
testvéreim, erősen megmaradni amellett: „Ezt míveljétek az én emlékezetemre!” 
„Ezt” egyszerűen „ezt”, nem többet, nem kevesebb: kenyeret, nem ostyát; a 
szőlőtőnek gyümölcsét, nem tüzes szesztől gyulladozó vegyű összetételt. A 
szőlőtőnek eme gyümölcsét egy pohárból isszuk és ezen poharat nem vonjuk el 
senkitől, hanem mindenki részt vesz abban. Előttünk kenyér van, melyet nem 
tisztelünk, mint az ostya felmagasztalásánál, hanem megszegjük és megesszük. Az 
Úr és az ő tanítványai egy asztal körül feküdtek és ettek. Ez egy ünnepély volt és 
nem áldozat. Ők pihentek fekhelyükön, de nem térdeltek. Így tennénk mi, mivel ő 
mondotta: „ezt tegyétek!” és nem valami mást. 
 
Azután, kedves barátaim, egy más pontnál kell nékünk nagyon vigyázóknak 
lennünk, t. i. hogy mi, ha ezt tesszük, annak céljára tegyük, amelyre Ő ezt adta, t. i. 
az Ő emlékére. Jézus sohasem mondta: „Ezt tegyétek, hogy vér nélküli áldozatokat 
hozzatok.” Az egész Szentírástanból találunk-e egy ehhez hasonló szót, Urunk 
ajkairól vagy az apostoloktól? Ő sohasem mondta: „Tegyétek ezt halálomnak 
folytonos ismétléseképpen.” Előttem már a puszta gondolat káromlás, mert Urunk 
igényt tart arra, hogy művét befejezte és mivel egyszer meghalt a bűnökért, íme, a 
halálnak többé nincs hatalma felette. A zsidó áldozatok elégtelen voltuk miatt 
ismételtettek gyakran, „ez pedig egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökké ül 
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az Istennek jobbján.” Azok gyalázzák Krisztus áldozatát, kik azt képzelik, hogy egy 
ember, legyen az pap vagy nem, képes volna a bűnökért való eme áldozatot 
folytatni ismételni vagy tökéletesbíteni. Minden elvégeztetett és a mi Urunk ment 
az Ő dicsőségébe. A bűn elvétetett azáltal, hogy Ő a bűnt saját testében a fán 
feláldozta. Azt teszitek Krisztus emlékére, de nem áldozatának folytatásául, mely 
örök időkre tökéletes. 
 
Én részemről semmi esetre sem követném az Úrvacsora alkalmával a letérdelést, 
mert ha tényleg nem a kenyér és a bornak tiszteletét zárja magába, akkor mégis ez 
a magatartás könnyen elvezet a személy emlékétől és odavezet az emlékjegyek 
imádására. A szent vacsora egy ünnepély volt, nem pedig ceremónia. A fekvő, tehát 
a lehető legkényelmesebb állást foglalták el az ünnepély alkalmával. Ez nem egyezik 
meg nyugati szokásainkkal; de a hasonló állás az, hogy minél kényelmesebben 
üljünk s én arra biztatnálak titeket, hogy e mellett megmaradjatok. Tartsuk meg ezt 
az ünnepélyt mintegy ünnepélyt és semmi esetre se térdeljetek, mintha valami 
tiszteletnek cselekedetét végeznétek egy oltár előtt. 
 
A láthatatlan Istennek imádása mindig helyes és illő, hanem ha egy bizonyos állás 

valamit elvesz az ünnepély igazi lényegétől ‒ ez pedig ünnepély ‒, s ha még ahhoz 
elősegíti a babonát, akkor ne térdeljetek, hanem üljetek és tegyétek azt Krisztus 
emlékére. Tegyétek azt és semmi mást és tegyétek emlékül és ne valami más 
célból, s ha valami más állás egy más irányt mutat, akkor tagadjátok meg és 
ragaszkodjatok ahhoz, ahogy azelőtt volt. A római egyház nagyra becsüli a Laonardo 
da Vinci nagy festményét. Azon az apostolok mind ülnek az asztal körül. Hasonlít ez 
az imához? Az Úrvacsorát emlékezetül kell elkölteni és nem valami másért, ez 
azonban, miképp ezt meg is mutatjuk néktek, nem csekély. 
 
„Ezt míveljétek az én emlékezetemre.” 
 
Mivel ez a megemlékezésnek ünnepe, tehát tegyük fel magunknak eme kérdést: 
Ismerjük mi az Urat? „Ezt míveljétek az én emlékezetemre!” Ha valakiről nem 
tudtok semmit, ha nem vagytok vele ismeretségben, nem emlékezhettek meg róla. 
Az igazságnak eme egyszerű magyarázata ma este kétélű tőrként hatja át a 
gyülekezetet és két részre választhatja. Hogy szabad-e nekem az Úr asztalához 
közelednem vagy nem, az attól kell, hogy függjön, hogy ismerem-e az Úr Jézust 
vagy nem? Ha ismeretlen vagyok előtte, akkor nem szabad jönnöm, mert én csak 
akkor jöhetek, hogy róla megemlékezzem, ha ismerem. De én nem jöhetek róla 
megemlékezni, ha őt nem ismerem, úgyhogy ez eme áldásos rendeletnek a 
megszentségtelenítése volna, ha az Úr asztalához közelednék oly valaki, aki 
Krisztust már nem ismeri. Oh, emberek, ez nem megmentő rendelet, nem 
megmentésre lett meghatározva. Szándéka csak azokat éri, akik már meg vannak 
mentve. Jézus Krisztust ismerni, örök élet, s mivel ezen ismeret nélkül jönnötök 
nem szabad, tehát bizonyos, hogy nem szabad jönni, ha nem vagytok megmentve. 
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Ha valaki beképzeli magának, hogy ha rövid idővel halála előtt részt vesz azon, amit 
„szentségnek” neveznek, akkor meg lesz mentve, az rettenetes nagy tévedésben 
van. Egy varázsló nőnek a szavaiban éppen annyira bízni, mint bármely 
ceremóniának a végrehajtásában, bárki által legyen az végrehajtva a megmentésre. 
Megmentés csakis a Jézus Krisztusban való hit által lehetséges; és ez nem idéztetik 
elő a kenyérnek és bornak lenyelése által. Újjá kell születnetek és ez nem történik 
anyagi elemek által, akár mennyire is meg legyenek azok szentelve, az a Szentlélek 
műve. Míg nem hisztek Jézusban, míg így ismeritek őt és az ő hatalmát bennetek, 
míg személyesen nem társalogtok vele, addig e cselekményből áldás helyett, saját 
magatoknak az ítéletet ennétek azért, mert nem különböztetitek meg az Úrnak 
testét. Ha nincs hitetek nem bírjátok ezen testet megkülönböztetni. Minden ember 
bírálja meg magát Urunk felőli ismeretét illetve és úgy egyék ezen kenyérből és 
igyék ezen pohárból. Ha őt nem ismeritek, nem emlékezhettek meg róla, ezért el a 
kezeket eme megemlékezésnek jeléről. 
 
Egy szót, egy komoly szót itten, melyet teljes lelkemmel szeretnék mondani. 
Gondoljatok arra, ha őt nem ismeritek, akkor eljön ama nap, mikor ezt fogja 
mondani néktek: „Soha nem ismertelek titeket!” Ha személyes bizalmasság nem 
létezik közöttetek és Krisztus között, akkor megtagad titeket ama napon, mikor 
jönni fog atyjának dicsőségében és az ő szent angyalai mind ővele. Hiába való lesz 
azt mondani: „Urunk, te előtted ettünk és ittunk és a mi utcáinkon tanítottál.” Ha ti 
nem ismeritek őt, akkor ő nem ismer titeket és nem egyebet fog válaszolni a ti 
igényetekre, melyet külső vallásról levezettek, mint: „Távozzatok el én tőlem 
mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek, nem ismerlek titeket.” De kedveseim, ha 

ismeritek az Urat ‒ és remélem, hogy sokan itt tényleg ismerik őt ‒, akkor bizonyos, 
hogy Ő kijelentette magát néktek. Csodálatos szeretet! Urunk hogyan van az, hogy 
ki akarod magad jelenteni nékünk? Ti őt néztétek, benne biztatok, tőle éltetek s 
mindezt azért, mert alacsonyságotokban tireátok gondolt. E pillanatban örömmel 
gondoltok reá, az előbbi tapasztalatok miatt, melyeket ővele szereztetek. Ő néktek 
olyan drága, hogy kell reá gondolni. Nála nélkül nem is tudnátok élni. Ő minden 
üdvösségtek és minden kívánságotok. Tehát ti tőletek függ, hogy ezen ünnepélyhez 
jöhessetek és ezt az ő emlékezetére megünnepeljétek. 
 
Beszédemnek első pontja ez legyen, hogy az Urvacsorának fő célja valószínűleg az, 
hogy ezen alkalommal Krisztusról megemlékezzünk. Nem az, hogy valami tanra 
visszaemlékezzetek, ámbár nem szeretném, hogy Isten lelke által kinyilatkoztatott 
valamely igazságot ne ismernétek vagy arról megfelejtkezzetek. Azt sem, hogy 
valami előírásra gondoljatok, ámbár én szerelmeseim azt szeretném, hogy minden 
dolgokban gondot viselnétek arra, hogy a Megváltó akaratát tegyétek. Hanem a 
veleje és a lénye annak, amit az Úr asztalánál néktek tennetek kell, az: „Ezt 
míveljétek az én emlékezetemre!” Ez annyit jelent, hogy az ő emlékezetére, mint 
személyt. Ne úgy gondoljatok ő reá, mint valami csupa képzelődésről! Ne nézzétek 
őt csupán történelmi egyénnek, aki valamikor az emberek között létezett és immár 
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a történelem színpadjáról lelépett, mint Konfucius, Zoroaster és mások. Nem, ő él 
mindörökké és marad egy valódi, mindig erélyes erő és hatalom a bármilyen korban 
levő emberek között. Jézus isteni természetű, melynél fogva mindig a jelen időben 
él. Ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Szerelmeseim, miként ő általa éltek, úgy 
tanuljátok meg ő benne és ő vele élni, úgy hogy őt barátként ismerjétek, akivel 
igazán bizalmasok vagytok. Álmainknak Krisztusa csak egy álom, nékünk szükségünk 
van egy igazi, élő személyes Krisztusra, és ő maga Jézus Krisztus az, akiről ma este 
ezen asztal mellett kell hogy megemlékezzünk. 
 
És ha ezt tesszük, akkor legelőször is gondoljunk reá hálával, mint Megváltónkra. Ha 
van egy reményem, akkor ezt csak néked köszönhetem, emberré lett Isten, a 
Magasztosnak fia és egyszersmind Mária fia. A te szerelmed, a te életed, a te 

halálod, a te feltámadásod, a te hatalmad Isten jobbjánál ‒ ezek legyenek 
reményemnek oszlopai, ha tulajdonképp van reményem. 
 
Ott fenn zölddel reménységem,  
Hol megmarad épségben;  
Ez emelt az Úrhoz engem,  
Ki elűzi félelmem. 
 
Ő megmentett minket, testvérek, és szeretett minket és örökös vígasszal áldott 
meg saját magában. Oh, gondoljunk ő reá! A folyamok, melyekből isztok, édesek, 
de gondoljatok a forrásra. A ti megszentelésetek valami, amiről mindörökké fogtok 
zengeni. Gondoljatok arra, hogy az ő sebei által gyógyultatok meg, és gondoljatok 
ama kegyetlen ostorra, ama öt seb, az a test, mely véres verejtékkel volt elborítva, 
az a drága, tövissel koronázott homlok, a vértől homályos szemek. Kérlek titeket, 
gondoljatok Jézusra magára és ne képzeljetek sem megbocsátást, sem 
megigazulást, vagy megszentelést másképp, mint Ő általa. A szeretetnek árjait 
nyomozom egész fel a forrásig a Krisztus szívében, és megemlékezem róla ma este 
a legmélyebb hálával. Kövessetek engem, szerelmeseim, ezen elmélkedésben! Igen, 
előzzetek meg és közeledjetek jobban Megváltótok szívéhez. 
 
Továbbá, gondoljatok mély tisztelettel Ő reá, mint aki élő példátok élő és uralkodó 
uratok! Nem tudjátok, hogy a hányan közületek megmosódtatok az Ő vérében, 
azok immár Istennek szolgái, miképpen ő is az volt? Ti ne tegyétek saját 
akaratotokat, hanem annak akaratát, aki titeket megmentett. Az ő példája Isten 
akaratának megtestesülése, tehát kötelességetek az Úr Jézusra gondolni, hogy őt 
kövessétek. Betegségben gondoljatok az ő türelmére. Ha üldöznek, gondoljatok 
szelídségére. Szent szolgálatban gondoljatok az ő lángoló buzgóságára. Ha a 
magányban kell tölteni az időt, akkor gondoljatok ő reá és éjfélkor imáira és ha 
nyilván vallomást kell tenni ő róla, akkor gondoljatok ő reá és az evangélium 
oroszlánszerű hirdetéseire. Úgy gondoljatok ő reá, hogy ő a ti mintátok legyen és ti 
magatok ő róla vett mintakép, és ezáltal az ő legjobb emlékjegye. 
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A Szentlélek által így képesítve arra, hogy Uratokra hálával gondoljatok, mint 
Megváltótokra, áhítattal, mint Uratokra, fogtok ő reá gondolni bizalommal, mint a 
ti erősségetekre. Ő nem hagyott titeket e világban, hogy őt saját költségen 
szolgáljátok és az ő keresztjét egyedül hordozzátok. Gondoljatok ő reá, mert ő 
gondol ti reátok akként, hogy mindenkor veletek van: „Íme, én ti veletek vagyok”, 
úgymond, „minden napon e világ végezetéig.” Hagyjátok-e őt figyelmen kívül és 
anélkül, hogy reá gondolnátok? Sohase mondjátok: „Én egyedül vagyok!” Nem 
vagytok egyedül, ha Jézusra gondoltok. Oh, özvegy és árva ne mondjad: „Én árva 
vagyok!” Ő azt mondta: „Nem hagylak titeket árvául, megtérek hozzátok”. 
Gondoljatok ő reá szüntelen! Gondoljatok reá, ha erősek vagytok, mert a ti erőtök ő 
tőle jön. Gondoljatok ő reá, ha gyengék vagytok, mert ő nyújthatja néktek azt a 
segítséget, melyre néktek szükségetek van. Oh, hogy minden időben és mindenütt 
Krisztus volna nékünk mindenünk mindenben. 
 
Jézus Krisztust ne feledd el,  
Ő szenvedett meg érted;  
Halálával a kereszten  
Megszerzé üdvösséged. 
 
Szeretném, ha az Úrnak képe kezeimbe volna vésve, hogy nála nélkül ne tehetnék 
semmit, és szeretném, ha szemgolyómra fel volna festve, hogy másképp ne látnék, 
csak ő általa. Még jobb volna, ha szívembe be volna vésve, hogy az másképp ne 
tudna dobogni, mint az ő nevének dallamáról. 
 
Szintén gondoljatok ő reá szerelmeseim, mint nagy szószólótokra Isten trónja előtt. 
Oh, hívő lélek, ebben a pillanatban tied a menny! Jézus, a te előjáród, a te 
nevedben birtokul vette az örök dicsőséget. Isten trónusának közepében van a 
megdicsőített ember, az örök Isten Fia, ki a szövetség feje és népének Megváltója. 
Sohase felejtsétek őt, hanem szemetek legyen egyenesen ő reá irányítva, miképp az 
ő szeme ti reátok néz. Ő él! A nagy Megváltó él! Ő él, hogy ti érettetek könyörögne. 
Ne tévedjetek el a római egyház szokásaiba, ki holt Krisztusát mindenütt kiteszi, 
vagy a Jézuskát Mária karjaiban. Jézus jelenleg sem az egyik, sem a másik. „Ő nincs 
itt, Ő feltámadott”, Ő él! 
 
Élő Krisztus az, akiben hiszünk, a mennybe ment Krisztus, akiben bízunk, a 
visszatérő Krisztus, akiben remélünk. Ott, ahol a hatalom teljességével könyörög mi 
érettünk, van reménységünk, mert „meg is tarthatja mindenestől fogva azokat, akik 
ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék ő érettök”. 
 
Ismét gondoljatok ő reá, mint arra, aki hamar eljön. Talán, mialatt ezek az ajkak 
még gyenge erőtlen szavakat beszélnek csodás titkok felől, megszólal a trombita, 
mely túlhangzik minden földi hangokon. Sőt lehetséges, hogy még e vasárnap 
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estéjén meglátjuk a felhőt, amelyen az embernek fia eljött. Mert: „Ama napot 
pedig és órát senki nem tudja” és hiú balgaság, mely mindig arról jövendöl, amiről 
nem tud semmit. De annyi bizonyos: az Úr Jézus eljön ítéletre és uralkodásra, „íme, 
a vőlegény jön”. Már régen mondta: „Íme, hamar eljövök”. Azóta mindig jövőfélben 
van és most már nagyon közel lehet. Erre kell nékünk mindig gondolni, mert 
eljövetele, úgyszintén népének kinyilatkoztatása lesz mint ő magának is. Eljövetele 
szentjeinek jutalma lesz, úgyszintén a saját maga jutalma. „Akkor ő fog fényleni és 
akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyjuknak országában”. 
 
Oh, mi nagyon is megfelejtkezünk róla ezen szempontokból nézve. Félek, hogy 
könnyebben megfelejtkezünk, mint megemlékezünk, és mégis kellene, hogy egész 
természetes legyen egy ilyen Drágáról való megemlékezés. Gondoltátok mikor 
először megtértetek, hogy valamikor el tudnátok őt felejteni? Oh, nem, azt 
mondtátok: 
 
Amíg csak élek e földön,  
Téged el nem felejtlek;  
Kegyelmed minden örömem,  
Az tölti be szívemet. 
 
Ezt mondtuk, de nem tartottuk meg. Hányszor teszünk úgy, mintha nem volna élő 
Krisztusunk, kihez mehetnénk! Gondot viselünk és kínozzuk magunkat, mintha 
Jézus még a sírban feküdne. Akként cselekszünk, mintha itt mindörökké élnénk és 
nem is várnánk, hogy Urunk eljön és elvisz minket, hogy nála legyünk. Úgy 
cselekeszünk, mintha más urunk nem volna, saját pajkos akaratunkon kívül. 
Kétségbeesetten cselekeszünk, mintha pásztorunk nem volna, ki gondot visel 
rólunk és Megváltónk nem volna, ki drága vérével megváltott. Gyertek ide, 
testvérek, ez így nem megy! Urunkra ez szégyent hoz és mi magunkra nem 
kevésbé. Ti látjátok az okot, amiért rendeltetett az úrvacsora: áruló emlékező 
tehetségünk követeli ezt. Jöjjünk, ezen vacsorához, mint egy nagyon szükséges, 
ámbár királyi ünnepélyhez; mert szükségünk van arra, hogy saját, kedves Urunkra 
emlékeztethessünk, ki szelíden mondja nékünk: „Ezt tegyétek emlékezetemre!”  
 
Most egy másik ponthoz érünk. Szeretném néktek megmutatni, hogy a mód, 
melyet az Úr emlékezetünknek segítségére rendelt, magában rendkívül találó. Nem 
lehetne találóbb. Ha egy papírrózsákkal és más gyermekes dolgokkal feldíszített 
oltár előtt állva, megkísérteném egy néhányat azokból a csinos dolgokból utánozni, 
melyek Róma pártfogóitól szenteknek mondatnak, akkor sok időbe kerülne annak 
megmagyarázása, s ha a legjobbat megtettem volna, még sem értenétek belőle 
semmit. 
 
Én már láttam és megfigyeltem a katolikus papot az oltár mellett azzal a komoly 
szándékkal, hogy meglássam, lehet-e itt valamit tanulni. Nem bírtam rájönni, hogy 
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az a díszes ruhájú ember mit akar. Azt gondolom, hogy annyit olvastam, mint bárki 
más ezekről a dolgokról, de nekem úgy látszik, hogyha a pap teendője a misénél 
jelkép akar lenni, akkor ez nagyon sötét és érthetetlen. Ha ezáltal akarják az 
embereket tanítani, akkor már előre nagyon sokat kell nékik tudniok, hogy ebből 
valamit tanulhassanak. Bizonyos, hogy aki valamit találni akar a misében, annak 
kell, hogy magával hozzon valamit, mert nincs benne semmi. Hanem ha a terítőt 
leveszitek arról az asztalról, akkor egyszerűen csak kenyeret és bort fogtok látni, és 
ha ma este végignézitek az úrvacsorát, akkor meglátjátok, hogy nem teszünk 
egyebet, csak a kenyeret megtörjük és eszünk belőle és a pohár körül jár s iszunk 
belőle. Minden, amit teszünk, rendkívül egyszerű, és úgy látszik, hogy a Megváltó 
kívánta ezen egyszerűséget, mivel ő maga igen egyszerű, affektálás nélküli, 
mesterkéletlen ember volt. Minden pompa, mellyel ő vala bírt, akkor volt, mikor 
Jeruzsálemben keresztülnyargalt, de ez is egy szamár hátán volt, egy szamárnak 
vemhéjén. Még akkor is minden fényűzés csak abból állott, hogy az emberek felső 
ruháikat az útra terítették és ágakat szórtak az útra, nagy örömük jeléül. Arany 
díszítések, virágok, tömjén és misesegédek, mindezek nagyon különböznek az 
egyszerű és természetes szokásaitól. Képzeljétek csak egyszer, hogy egy néhány az 
ő tanítványaiból feltámadna a hallottakból és belépne a Szt. Pál templomába, 
melyet protestáns templomnak mondanak, de amely körülbelül olyan pápistai, 

amilyen csak lehet. Mondjuk, hogy oda bemennek ‒ Jakab és János ‒ a 
Zebedeusnak két fia. Jakab talán a szép dolgok előtt megállna és csodálkozva 
kérdené: „János, hová tévedtünk mi el?” És János azt felelné: „Képes kamarában 
vagyunk (Ezék. prof. 8, 12.), egy bálványtemplomban. A mi Urunk Jézusunk nem jól 

érezné magát itt.” „Nos ‒ mondja Jakab ‒ ez a Pál temploma, hozd be őt!” 
Bizonyára, ha Pál bemenne és meglátná a sok képet és feldíszítéseket, ezt 
mondaná: „Itt más evangyéliomot látok, holott nincs más evangyéliom, de 
némelyek titeket megháborítanak és a Krisztus evangyéliomát el akarják fordítani.” 
Ez enyhe kifejezés. 
 
Oda jutunk, hogy a római bálványimádást olyan templomokban látjuk felállítva, 
melyek nemzeti egyházaknak neveztetnek, és ezt nem olyanok teszik, akik külsőleg 
és őszintén rómaiaknak hívatnak, hanem olyanok, akik szívükben tényleg azok és 
mégis a protestáns nevet viselik. Az Úr Jézus egy egyszerű galileai munkás volt, és a 
kabát, melyet hordott, hasonló volt a mostani közönséges durva 
munkásköpenyhez, „varrás nélkül való, felitől fogva mindenestől szőtt.” Nem volt ő 
benne semmi fény és affektálás és mindenben, amit ő elrendelt, nem lehet találni 
egyetlenegy fényes ceremóniát sem. Követői vízben lettek megkeresztelve, de hol 
rendelt ő sót és olajat meg nyálat? Hol parancsolta meg nékik, hogy keresztet 
vessenek magukra, vagy, hogy keresztszülők legyenek?  
 
Követői összegyülekeztek istentiszteletre és énekeket énekeltek az ő dicséretére, 
de hol voltak a „tömjénezők” és „feszülethordozók?” Hol voltak a feszület 
állomásai? Hol találjuk mindezen dolgokat a Szentírásban? Ezek a későbbi, sötétebb 
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napok találmányai, de Jézus nem tudott róluk semmit. Ugyanolyan keveset tudtak 
az apostolok és azok, akik utánuk következtek az ilyen haszontalan dolgokról. 
Minden csak csupán Istennek az emberekhez való szeretetének szerény hirdetése 
volt és hogy hogyan kell az embereknek egymást és Jézust, mint Megváltójukat 
szeretni. A mi Urunk e szerény vacsorát, egy szerény, egyszerű, tisztességes 
Megváltó emlékezetére rendelte, ki nem tudott semmit csillogó játékokról vagy a 
papságról, hanem csupán csak ember volt emberek között. 
 
De továbbá, az úrvacsorának igen gyakran kellett megtartatnia. „Ezt cselekedjétek 
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre!” Ő nem állított fel szabályt, hogy 
mikor szegjük meg kenyeret, de biztosan az volt a szokás, hogy a hétnek első 
napján tegyék, s gondolom még gyakrabban, mert úgy tetszik nekem, hogy házról-
házra szegték a kenyeret. Ez nem volt ceremónia, mely egy prédikátort vagy papot 
igényelt volna. Mikor hívők együtt voltak, akkor kenyeret szegtek Krisztus emlékére 

‒ kettő vagy három közülük ‒ és így megemlékeztek ő róla. Nagyon szép, utazás 
közben saját szobátokban Krisztusról megemlékezni, ha két vagy három testvér 
összejön. Más tennivalótok nincs, mint a kenyeret megszegni és bort inni az ő 
emlékezetére. Én nem tudok semmi kedvesebbet és semmi tanulmányosabbat, 
mint az isteni rendeletet, mely mindig mélyebb benyomást gyakorol, és gyakrabban 
részt vesztek abban. Kellene, hogy gyakrabban legyen, barátaink nagyon rosszul 
tették, hogy olyan ritkán ünnepeltek, de most javulnak. Annak sokszori ismétlése 
arra szolgál, hogy megmutassa, mennyire szükséges nékünk, hogy kedves Urunkra 
legyünk emlékeztetve, mert hajlandók vagyunk őt elfelejteni. 
 
Mindig meg kellene róla emlékezni és azért kell, hogy egy cselekmény, mely 
emlékét fenntartja, gyakran ismételtessék. Mivel tanítványait felszólította, hogy ezt 
gyakran tegyék, benne van az a tanulság, hogy szüntelen, lelkünk legbelsejében 
gondoljunk ő reá. Hogy ezt emlékjegyül adta és semmi másnak, és minden 
tanítványának adta, s minden követőjének meghagyta, hogy ezt tegye emlékére 
mindaddig, míg ő visszatér. Ebből azt látjuk, hogy mindnyájunknak kell ő reá 
gondolni s hogy segítségre van szükségünk ennek végrehajtására. Mindnyájan 
feledékenyek vagyunk: a legjobb keresztyénnek, ki a kegyelemben legfeljebb áll, 
még szüksége van ezen emlékvacsorára, mert könnyen felejt. Hanyatló 
keresztyéneknek még nagyobb szükségük van reá, hogy gyenge emlékező 
tehetségük felfrissüljön. Bűnösöknek pedig jó lesz jelen lenni és végig nézni, mert 
meglehet, hogy az Úr halálának jelei eszükbe juttatják bűneiket és odavezetik 
Megváltójukhoz. 
 
De közeledjünk valamivel jobban az asztalhoz. Szeretném, ha azon elmélkednétek, 
mikor Urunk azt parancsolja, hogy róla megemlékezzünk, akkor egyszersmind olyan 
rendeletet ad, amely halálát szemünk elé tárja. Ez pedig, habár mindennapinak 
látszik, mégis igen fontos pont a kenyér az ő teste, a bor az ő vére. Kenyér és bor 
jelképezi e kettőt. De ezek el vannak választva: a kenyér nincs, a borban és a bor 



  
134 

 
  

nincs a kenyérben. Ez a kettő, egymástól elválasztott edényekben egy testet 
ábrázolnak, melytől a vér el van választva, és így ez a kettő a halálnak jele. Jól van 
tehát... Ha azt mondja az Úr: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre!”, akkor a 
halálának a jelét adja nékünk, melyből azt tanuljuk, hogy az Úr Jézus emlékének a 
főpontja az ő halála. Ő maga úgy tekintette halálát, mint kellő közepét, mint szívét 
lelkét annak, a mit emlékezetünkbe akart vésni. Ezért nagyon tévednek azok, akik 
azt mondják, hogy az ő példája minden, vagy az ő tana minden, mert ha ő reá 
gondolunk, akkor az első amire kell gondolunk: „Ő megváltott minket vérével.” 
„Megváltó” az a név, melyhez ami emlékezetünk kell, hogy ragaszkodjék. Az ő vére, 
az ő megváltása, az ő kibékülése, helyettesítő áldozata kell, hogy mindig előtérbe 
állíttassanak. „Mi prédikáljuk Krisztust a megfeszíttetett, és ti hisztek Krisztusban a 
megfeszítettben. Eredményünknek oka ezen imaházban Isten áldásával az, hogy 
mindig Krisztust, mint a kibékülés áldozatának, a bűnös helyettesének hirdettük, s 
bárki hirdesse ezt bátran, tisztán és alaposan és mutassa be, mint az evangéliomi 
tan koronáját, az meg fogja látni, hogy Isten megáldja az ő szavát. És ti, ha 
vigasztalást, örömet és békét akartok, akkor öleljétek át a keresztfát! Nézzétek 
folyton az elfogadott áldozatot Soh’se távozzatok el az Úr Jézustól, s ha gondoltok 
reá, akkor a főgondolat, mely foglalkoztasson titeket, legyen az ő szenvedése és 
halála. 
  
Figyeljetek meg még egyet! Ez az ünnep emlékeztet minket a kegyelemszövetségre. 
Ami Urunk Jézus Krisztusunk mondá, midőn megparancsolá, hogy ő róla 
megemlékezzünk, a pohárról: „E pohár amaz Új-testamentum az én vérem által.” 
Közelebb éritek a szó értelmét, ha testamentom helyett „szövetséget” olvastok, „az 
újszövetség az én vérem által.” Tehát mit? Ha Jézusra gondolok, felemelem a 
poharat, mely a szövetségnek jele. Oh, szerelmeseim! Nem ismerhetitek meg 
Krisztust tökéletesen, ha nem ismeritek a kettős szövetségnek tanát és Jézust össze 
nem kötitek a kegyelemszövetséggel. Ezen szövetséget kell ismernetek, mely 
„minden dolgokban rendezett és biztos.” A pohárról jusson eszetekbe, midőn 
Krisztusra emlékeztet. Ez legjobban megláttatik, ha a szövetséghez való viszonyban 
szemléljük. Ismeritek mindnyájan ezen szövetséget? Tudjátok, hogy szövetség 
köttetett Ádámmal, melybe mindnyájan belefoglaltattunk, de ezen szövetség 
tönkretétetett. Ádám megszegte, és mi mind elveszítettük az áldást, melyet az ő 
engedelmessége nékünk kieszközölt volna. Egy más szövetség köttetett a második 
Ádámmal, Krisztus Jézussal, és mert ő megtartotta a szövetséget, örökre ő benne 
állanak mind, akik e szövetségben vannak. „Miképpen Ádámban mindnyájan 
meghalnak, azonképpen a Krisztusban mindnyájan megelevenítettnek” mind, akik 
Krisztusban vannak. Az egyik szövetség veszedelmet hozott mind azokra, akik 
benne voltak, a másik szövetség megmenti azokat mind, akik benne vannak. Midőn 
a poharat vesszük, örömmel elismerjük és elfogadjuk részünket a szövetségben, 
mely Krisztussal köttetett és amely az ő tökéletes engedelmességének biztos 
alapján nyugszik. Lássátok az örökös szövetség vérét! Bár gondolnátok ma este az 
Úr Jézusra, mint szövetségiek fejedelmére és kezesetekre! Bár énekelne a ti 
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lelketek: „Van Istennél nékem szövetségem, mely örök és jól elrendezett. Ez nékem 
minden üdvöm és minden kívánságom.” Látjátok, hogy az oktatásoknak óceánja 
rejlik minden egyes ilyen jelképben. Ne veszítsetek el belőle semmit! 
 
De van még eggyel több. Ez az. Eme rendelet arra tanít titeket, hogy a legjobb mód 
Krisztusról megemlékezni az, hogy őt befogadjátok. Oh, mi kedves ez az igazság, 
gondoljatok reá, ha az ő asztalához leültök! Nem kérettek, hogy kenyeret hozzatok 
magatokkal. Az itt van. Nem kérettek, hogy egy poharat hozzatok magatokkal. Már 
itt van. Mi a teendőtök? Semmi egyéb, mint enni és inni. Ti legyetek az elfogadók és 
semmi más. Jól van, ha a ti Uratokra Mesteretekre akartok gondolni, nem kell azt 
mondanotok: „Kell valamit tennem Ő érette!” Nem, nem, hadd tegyen ő valamit ti 
érettetek!” „Vegyétek az üdvösségnek poharát és hívjátok az Úrnak nevét! 
 
A legjobb jutalom olyannak, mint én 
Ki nyomorult vagyok beteg és szegény, 
Jósága alapján arra kérni Őt: 
Tárja irgalommal karjait felém. 
  
Uram, nem tudlak úgy szeretni, mint akarnálak szeretni, de szeretetedet 
elfogadhatom. Hadd jöjjön a te szereteted most az én szívembe, Uram! Nem tudok 
neked úgy szolgálni, amint én azt szeretném, de én imádlak tégedet, mert te nékem 
szolgám leszel és megmosod lábaimat, a miként tetted tanítványaiddal. Uram, én 
nem tudok neked izzó parazsakat húzni az én hideg szívemből, de itt van az én 
szívem, jöjj és dobjad a te saját isteni szeretetednek tüzes szenét belé! 
 
Oh, testvéreim, gyertek és vegyetek! Gyertek, és azt gondolom, ez nagyon kedves 
intelem azokra nézve erezik, mintha semmijök sem volna, amivel jöhetnének. Ne 
jöjjetek, mint éhségetekkel és szomjatokkal! Ha valakit meghívnak egy 
vendégségre, annak nem kell gondoskodnia kenyérről. Hiszen te királyi ebédre vagy 
meghívva és arra nem kell hoznod kenyeret. Ő, ki téged meghív asztalához, 
mindennel el fog látni, amire szükséged van: és ha meg akarsz emlékezni róla, 
akkor a jónak élvezése, melyet neked kínál a legjobb mód. Így megmutattam 
néktek, mennyire alkalmas ez a cselekmény, hogy emlékezetünknek segítségére 
legyen. 
 
Végre tehát, összejövetelünknek célja, t. i. Krisztus emlékezete, már magában igen 
kívánatos. Hadd mutassam meg néktek, hogy mit értek én ez alatt. Van valaki, az 
így kiált fel: „Én megfelejtkeztem Megváltómról. Valamikor szerettem őt. Remélem, 
hogy szeretetem még nem tűnt el egészen, de nagyon egykedvűnek és hidegnek 
képzelem magamat. Oh, elfelejtettem az én Uramat!” Hova kell neked menni hogy 
ezen szeretetet felfrissítsed és felélesszed? Nem oda kell-e neked menni, ahol 
segítségedre vannak, Ő róla megemlékezni? Ő azt mondja: „Ezt tegyétek az én 
emlékezetemre!” Te azt mondod, hogy elfelejtetted Uradat. Jöjj és emlékezzél meg 
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róla megint! Ne maradj el, hanem jöjj annál nagyobb buzgósággal. Emlékezzél meg 
róla úgy, mint mikor bűnnel terhelve, és félelemmel, csupán az Urra vetetted 
magadat és békét találtál! Jöjj és nyugodjál meg ismét ő benne. Kedves testvérem, 
te, ki attól félsz, hogy első vallomásod tévedés volt, jöjj és kezdjed újra itt az asztal 
mellett. Elérkeztünk a nyár közepéig és a növények kihajtják nyári hajtásaikat. Ti 
tudjátok, hogy szeretném, ha ti rajtatok is nőnének új hajtások. Mi? Ti azt 
mondjátok, hogy már régen volt, mikor a nevekedésre gondoltatok? Most az ideje, 
hogy megint reá gondoljatok. Ha a tavaszi hajtások megvénültnek látszanak, akkor 
érkezett el a nyári hajtásnak az ideje. Kezdjétek meg Krisztussal újra! Térjetek meg 
és ismeteljétek meg első cselekedeteiteket! „Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” 
Nem éppen tinéktek való-e ez, kik félnek, hogy egy ideig megfelejtkeztek róla! 
 
„Oh, de én olyan gyengének érzem magamat.” Igen, de ha egy kis gyermek nagyon 
gyenge, akkor valamit még mindig tehet: gondolhat anyjára. Az emlékezet gyakran 
az által ébresztetik fel, ha valamire szükségünk van. Jó az, ha gyengeségünknek 
érzete arra emlékeztet minket, hogy hol rejlik a mi nagy erőnk. Emlékezzetek meg 
tehát az Úrról ki erősségetek és éneketek, mert ő lett a ti üdvösségetek is. No tehát, 
ti szegények, kicsinyek, gyengék, hol vagytok ma este? Milyen szívesen segítenélek 
titeket, de melyik jobb segítséget kívánhatnátok, mint azt, melyet az Úr néktek 
ajánl ezekben a drága emlékjegyekben! Tudom, hogy némelyek közületek 
nemrégen kegyetlen bánásmódban részesültek. Az erősek kemény dolgokat 
mondtak néktek. Az Úr vigasztaló cselekményre hív meg titeket, mely 
segítségetekre lesz, a kevélyeknek rossz bánásmódját elfelejteni. Szegény, félénk, 
reszkető, félig hívő és félig kételkedő és mégis tényleg az Úré, jöjj az asztalhoz, jöjj 
és emlékezzél meg szeretetteljes Megváltódról! Önmagadra gondolni fájdalmas, de 
édes lesz Ő reá gondolni! 
 
Te azt mondod: „Oh, én nem felejtkezhetem meg róla!” Örülök rajta, ha nem tudod 
elfelejteni. Hanem jöjj ide és emlékezzél meg ma este róla és mondjad: 
 
Az én szegénységemben  
S gyarló életemben  
Nem adhatok sokat;  
De míg e földön élek,  
Míg bennem van a lélek,  
El nem felejtem kínodat. 
 
Még valamit akarok mondani és majdnem szégyellem magamat megmondani. Egy 
néhány ember, aki keresztyénnek nevezi magát, azt állítja, hogy nem jöhet az Úr 
asztalához, mert vannak bizonyos egyének, kiknek véleményük szerint, nem lenne 
megengedhető, hogy jöjjenek. Legyen-e az Úrnak asztala itélőszék, melynél 
megvizsgáljuk a gyülekezet ítéletét? „Én nem vétetem fel magamat – mondá 
nekem valaki –egy gyülekezetbe sem, mert nem találok egy tökéleteset sem”. Én 
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pedig azt mondottam néki: ha addig nem véteti fel magát egy gyülekezetbe sem, 
míg tökéleteset nem talál, akkor várnia kell, míg a mennybe érkezik, és azonkívül, 
kedves barátom, ha valaha egy tökéleteset talál, akkor ez önt nem veszi fel, mert 
tudom biztosan azzal, ha ezt tenné, megszűnne tökéletes lenni. Egy beteges juh 
ment volna be akkor az akolba. Ezért hiábavaló, tökéletességet keresni. 
 
„De itt van valaki az úrvacsora vendégei között, aki nagyon ellenkezően cselekedett 
vallomásával”. Ez nagyon bizonyos és lehetséges, hogy a te kabátodat hordja és a te 
szemeiddel néz. Ha tudomásodra jön valamely nyilvános bűnnek esete, akkor 
tudasd a gyülekezet véneivel és ezek barátságosan, de határozottan fognak 
intézkedni. Egy ilyen nagy gyülekezetben, mint ez, lehet a rossz életnek több esete 
is, melyekről a nyáj felvigyázóinak nincsen tudomásuk, de mi kérjük mindannyinak 
a közreműködését, az egész testület tisztaságának fenntartására és reméljük is, 
hogy ezzel bírunk. 
 
De hát, tényleg, mi közötök másnak a hibájához, ha Krisztusról megemlékeztek? 
Bizonyára, ez a kemény itéletekhez legalkalmatlanabb idő, sőt bármiféle 
ítéletekhez. Én ismerek olyan testvért, kivel némely pontokban nem tudnék 
egyetérteni, de a Jézus Krisztus emlékében egyet értünk. 
Minden dologban nem tudnék vele működni, de ha ő az Úr Jézusról akar 
megemlékezni, akkor bizonyára ebben egyesülök vele. Néki jól fog esni és nekem 
jól fog esni Jézusra gondolni. Ez a drága név nekem olyan gyönyörű, hogy a 
halandók közül a legszegényebbnek, legcsekélyebbnek és legtökéletesebbnek a 
társaságában akarok ő róla megemlékezni. 
 
Sohasem vagyok boldogabb, mintha ti közöttetek vagyok, kedves testvéreim, s mi 
mind az asztal körül ülünk, mert minden eszembe jut, amit az Úr tett ti értetek és 
én érettem. Nem érdemes magányosan bemenni a mennyországba. Egy kis 
elveszett gyermek egy előkelő háznak a küszöbén ül és sir, mert olyan egyedül van: 
ez legyen a mi helyzetünk a mennyekben? Ne vigyünk magunkkal oda barátokat? Ki 
szeretne magányos lenni az új Jeruzsálemben? De oh, veletek mindnyájan az Úr 
asztalához jönni és Isten gyermekeinek az arcába nézni és hinni azt, hogy Jézus 
Krisztus minden egyesben benne van! Szegény sereg az, telve hibákkal, 
gyengeségekkel, éppen mint a prédikátorok is. Hanem az Úr szerette őket és 
megváltotta az ő vérével. Krisztus drága minékünk, mert ő nemcsak engemet 
váltott meg, hanem szentjeinek tízezreit mindenfele, mert vannak övéiből 
egynéhányan minden gyülekezetben, még azokban is, melyekben a legtöbb tévedés 
van. Ő mindenek közül megvásárolta megváltottait drága vérével. 
 
Titeket látva, eszembe jut Krisztus és jobban el tudom képzelni magamnak, a ti és 
az én Krisztusomat, de nem csak a mi Krisztusunk, hanem a véren megváltott 
millióknak Krisztusra. Vagy talán én tolakodjam fel bírónak és azt mondjam: „Nem, 
én nem akarok Uramról megemlékezni, mert testvéreim közül valamelyik nem 
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illően viselkedik?” Mit szólnál, ha gyermeked ezt mondaná: „Apám, én 
születésnapodra nem látogatlak meg, nem veszek részt a család többi tagjaivá, a 
szokott ünnepélyen”. Miért nem? „Mert fivérem nem úgy viselkedik, amint kellene, 
s addig, míg ő meg nem változik, nem fogom születésnapodat megünnepelni”. 
Apád azt mondaná: „Kedves fiam, és ez elegendő arra, hogy én rólam meg ne 
emlékezzél? Engemet csak nem lehet megdorgálni a miatt, amit fivéred cselekszik. 
Jöjj az ünnepélyre és gondolj én reám!” Ezt én mondom ti néktek, ha valami 
személyes haragotok vagy harcotok van, ne nyomjátok azt el, hanem vessétek el! 
 
Addig ne közeledjetek az Úr asztalához, míg attól meg nem szabadultatok, mert 
addig nincs jogotok jönni, de legyen rögtön vége, minden csúnya érzelemtől 
szabaduljatok és ne ellenszenveskedjetek senkivel a világon. Szeressetek mindenkit, 
aki Krisztusban hisz, Krisztusért, és úgy jöjjetek ezen asztalhoz s meglátjátok, hogy 
ez használ nektek, s jobban lehet a Mesterre gondolni, ha azokkal egyesülünk, akik 
ő róla megemlékeznek. Azt hiszem, annyit mondhatok, hogy valószínűleg magadnál 
rosszabbat nem fogsz látni az asztalnál. Tehát jöjj csak és a büszkeség ne 
tartóztasson vissza. Istennek véghetetlen kegyelme áldja meg az úrvacsorát az Úr 
népének.  
 
És azok, kik azért nem jöhetnek róla megemlékezni, mert nem ismerik őt, menjenek 
ma haza és keressék őt, ki fog nekik nyilatkozni. Ha kívánjátok Krisztust, akkor 
Krisztus kíván titeket. Ha egy szikra szeretet van bennetek ő iránta, akkor ő benne 
tüzes kemencével teli szeretet van ti hozzátok, és ha ő hozzá akartok jönni és benne 
bízni, hogy titeket megszabaditson, akkor jöjjetek és szívesen látunk. Az Úr áldjon 
meg titeket az ő nevéért. Ámen. 
 

Jöjjön el a te országod 
 
Mily sok a bűn ezen a földön,  
Elég, hogy ártson, rontson, öljön!  
Hogy baj, s nyomor legyen gyümölcse 
Szívekbe mérgét szerte hintse!  
Azért kiáltunk esdve fel:  
Urunk, országod jöjjön el! 
 
Bár milliók azoknak száma,  
A kik Urunk téged imádva,  
Szolgálni vágynak híven néked;  
De sokkal több az ellenséged.  
Azért kiáltunk esdve fel:  
Urunk, országod jöjjön el! 
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Dőzsöl a gazdag kéjnek élve,  
Az árva sír, nincs ki segélje!  
Az özvegyek panasz szavára  
Süket a fül, a szív bezárva.  
Azért kiállunk esdve fel:  
Urunk, országod jöjjön el! 
 
A gyermek sokra lesz nevelve  
De ah! A hit, az Úr félelme  
Nem lép szívébe, meggátolják  
Külső erény, vallási formák.  
Azért kiáltunk esdve fel:  
Urunk, országod jöjjön el! 
 
Oh, jöjjön el a te országod, 
Teljes uralmad, igazságod, 
Szerelmed életkeltő hője, 
Örök világosságod fénye! 
Hozzád kiáltunk esdve fel,  
Urunk, országod jöjjön el! 
 

Az utolsó szétválasztás 
 
„És elébe gyüjtetnek mind a népek is elválasztja őket egymástól, miként a pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktől.” (Máté evang. 25 r. 32 v.) 
 
Jézus Krisztus a názáreti férfiú, aki Istennek Fia is, megfeszíttetett, meghalt és 
eltemettetett, de harmadnapra ismét feltámadott a halálból. Miután negyven napig 

megjelentette magát tanítványainak ‒ néha csak egynek, máskor kettőnek, 

háromnak egy időben ‒ a mennybe ment. Az olajfák hegyén, tanítványai köréből 
emelkedett a levegőbe és azután felhő takará el őt szemeik elől. Ez a Jézus, aki 
mennybe ment, olyanképpen fog eljönni, amint tanítványai őt felmenni látták, 
vagyis személyesen az ő saját feltámadott testében. Ugyanaz a Krisztus, aki 
mennybe ment, az utolsó napokban ismét el fog jönni. Az ő eljövetelének ideje nem 
jelentetett meg nékünk. „De annak napját és annak óráját senki sem tudja, még a 

mennyei angyalok sem” ‒ az idő azonban biztosan jő minden nappal közelebb 
hozzánk és mi nem mondhatjuk, mikor következik be az az óra. Megmondatott 
nékünk, hogy ő hamar eljő. Az a tizennyolc száz esztendő, mely azóta elmúlt, 
hosszú időnek tetszik, de arra kell gondolnunk, hogy azon dolgok, a melyek reánk 
nézve távoliak, az Úr előtt „mi hamarok”, mert egy nap az Úr előtt, mint ezer 
esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem a mi dolgunk az időket és a napokat 
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tudnunk, Istennek bölcs tanácstervében rejtve vannak azok. 
 
Igen jó okokból rejtettek el az idők és az idők folyásai előlünk, hogy szüntelenül az 
őrtoronyban legyünk, mert nem tudjuk melyik órában jelenik meg az Úr Jézus. Az 
istentelen világ számára úgy fog eljönni ő, mint egy tolvaj, éjszakában, meglepvén 
őket, de mi testvérek nem vagyunk a sötétségben, hogy ez a nap úgy jöjjön reánk, 
mint egy tolvaj. Miután mi a nappalnak fiai vagyunk, arra taníttattunk, hogy éberek 
legyünk és tiszta fényben álljunk, derekainkat felövedzve, mindig a mi Mesterünk 
megjelenésére várjunk. Állandóan ébren legyünk és ne aludjunk. 
 
Ami leckénk azt mondja nékünk, hogy eljövetelének következménye gyanánt egy 
általános ítélet fog tartatni. Ma nincsen szándékom az Úr eljövetelének egyéb 
eseményeit elébünk gyűjteni. Nagyon valószínű, hogy eljövetelekor legelőször is az 
Ő szentjeinek feltámadása és megjutalmaztatása fog végbe menni, a tíz városnak és 
az öt városnak elosztása azoknak hűsége szerint, akikre talentumok bízattak, s az 
időszaknak végén fog jönni azon rettenetes nap, amelyről a próféták és apostolok 
beszéltek, a nap, melyről:  
„ Sokan hívének, hogy so’se jön el,  
A gonoszok nem óhajtották ezt,  
Amely napot híveknek várni kell.  
Oly szörnyű nap és még se szörnyű lesz  
Annak, aki e naptól félve élt.” 
 
Egy nap, a félelemnek és haragnak napja, egy nap a gonoszok elvesztésének napja, 
egy nap az egész emberiség megpróbáltatásának napja, egy nap, mely égni fog, 
mint egy kemence. Reszketve kell arról mondanunk: 
 
„Vajon ki viselheti el eme napnak eljövetelét? S kicsoda állhat meg, ha az 
megjelenik? Mert olyan az, mint az aranyműves tüze, és mint a mosónak 
szappana.” Azon a napon, melyen Krisztus eljön, meg fogja ítélni mind a népeket. 
Ekkor összegyűjtetnek elébe nemcsak a zsidók, kiknek a törvény adatott, hanem a 
pogányok is. Nemcsak azok az állomások, amelyek évszázadokon át hallották az 
evangéliumot, hanem azok is, akiknek csak rövid idővel ez előtt hirdettetett ez, 
mert az Isten országának minden népnél hirdettetnie kell ellenök való bizonyosság 
gyanánt. Mindenek előtt Krisztus prédikáltatik mindenütt és azután a világ minden 
tájékáról előköveteltetnek az emberek, hogy előtte megálljanak. Akkor a halottak 
közül feltámadnak azon seregek, kik a vízözön előtt elvesztek, azok is pedig, kik 
annak rettenetes hullámaiban megfúltak. Ekkor megjelennek azoknak milliárdjai, 
kik Nimród szavát követték, Jáfet fiainak rajongói, kik a pogányok szigeteire 
szétterjesztkedtek és azon csapatok, kik Assiria és Babilonia királyainak parancsára 
a harcba mentek. Egyiptom halottainak fel kell támadniok bebalzsamozott 
helyeikről vagy a földből, mellyel az ő poruk összekeveredett. A százezrek, kik felett 
Xerxes sirt, amidőn arra gondolt, hogy milyen hamar el kell múlniok, ottan lesznek. 
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A görögöknek és a perzsáknak fel kell támadniok és a rómaiaknak is, valamint a 
hunok és gótok összes csordáinak, kik, mint a méhek előrajzottak az évszaki 
méhkasukból. Mindnyájan az ismeretlen országba mentek, de nem vesztek el, 
mindenkinek válaszolnia kell, ha majdan felolvastatik a névsor az Úrnak ama nagy 
napján. A földnek, mely mindinkább és inkább temetővé lesz, elő kell adnia 
halottait és a tengernek, mely szilárd területté változik, hordania kell keblén azon 
egyedül valókat, kik most az ő homályos üregeikben alusznak. Mindazoknak, kik 
asszonytól születtettek, elő kel jönniök a sírnak rettenetes öléből. Csontjaiknak 
össze kell jönniök, az élet leheletének újból testökbe kell menniek, és újból élniök 
kell. Akármennyi ideig is aludtak az üregben, mindnyájan felébrednek egy érzettel 
és feljöve egy gondolattal, hogy birájuk előtt kell megjelenniök. 
 
A nagy fehér királyi szék egészen előmutatja magát a magasban tisztán és 
tündökölve, világosan és fényesen, mint egy zafirkő, mint egy óriási tükör, 
amelyben minden ember magát és bűneit letükrözve látja. Ezen a trónon pedig az 
Emberfia fog ülni. Ugyanaz a Jézus, ki az átokfára szögeltetett és a mennybe ment, 
az ítélőszékben fog ülni Istentől arra rendelve, hogy minden időszak embereinek 
sorsát döntse el. Oh, milyen gyülekezet lesz az! Semminemű képzelet nem bírja 
felfogni. Ameddig a szem láthat, igen, ameddig a sas szárnyalni bír, emberekkel lesz 
befedve a föld, mint tavaszkor a mező füvel, s akkor mindnyájan állani fognak és 
látásuknak közös központja lesz az a bíró, aki ama nagy fehér királyi székben ül, 
mert minden szemnek meg kell Őt látnia, még azoknak is, kik Őt felfeszítették és 
jajgatni fognak a földnek minden nemzetségei. Zavaros szorongattatás lesz az, de a 
bíró elválasztja őket. Ez a szétválasztás az ítéletnapnak egyik nagy műve lesz. 
Elválasztja őket oly gyorsan és hibátlanul, mint egy pásztor elválasztja juhait a 
kecskéktől. 
 
Az én feladatom ma az legyen, hogy minden egyesnek figyelmét ezen 
szétválasztásra tereljem, hogy közületek minden egyes azt kérdezze magától, mi 
lesz majdan ő vele. 
 
Magamat tekintve, gondolkodtam felette és még továbbra is gondolkodni óhajtok. 
Akarnám, hogy lelkem a jövőbe lebegjen, hogy pillanatra lássa „a napnak 
megragadó dicsőségét, amikor Krisztus a felhőkben jön”. Én ezen órának 
ítéletkimondását előre akarnám érezni és a mennyről és pokolról való vagy-vagy 
szó felett elmélkedni. Imádkozom, hogy erre mindnyájan gondoljunk és különösen 
ti, akik megtéretlenek vagytok, azonnal ahhoz fussatok, akinek vére és igazsága 
egyedül felemelheti fejeteket ama rettegéssel teljes órában. 
 
Háromféléről akarunk beszélni. Az első a szétválasztás, második a szétválasztottak, 
és a harmadik a szétválasztás mérőpálcája.  
 
Először tehát a szétválasztás. „És elébe gyűjtetnek mind a népek. És Ő elválasztja 
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őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.” 
 
Vagyis két részre kell választatniok: juhai és a kecskék. Két állóhelynek kell lennie: 
juhait jobbja felől állítja, a kecskéket pedig balja felől. Nincs-e hely egy harmadik 
párt részére? Nincs, mégpedig amaz egyszerű okból, hogy azután nem lesz 
semmiféle harmadik osztály, s nem is lesz semmi más azon alapnál fogva, hogy 
sohasem is volt egy harmadik osztály. Tudom, hogy ma olyanok is vannak itten, kik 
nem merik azt állítani, hogy ők Jézusban hisznek, de nem szeretnének az 
istentelenek közé számíttatni. De hát kérlek benneteket, gondoljatok arra, hogy 
csak két könyv van itt és ezek egyikébe vagy másikába kell neveteknek Isten kezétől 
beíratnia, mert nincsen harmadik. Itt van a Bárány életkönyve, s ha a te neved 
benne van, akkor boldog vagy! Ha pedig nincs benne, akkor a te bűneid még azon 
könyvekben vannak feljegyezve, amelyek a kárhoztatásnak ama tanúbizonyságát 
tartalmazzák, amely a hitetlenek halálos ítéletét pecsételi meg. 
 
Hallgassatok reám. Nincs ezen a világon más nép, mint olyan, mely a bűnökben 
halva van és olyan, mely Isten előtt él. Nincs közbeeső más állapot. Vagy él az 
ember, vagy pedig meg van halva, nem találtok más semleges állapotot. Lehet egy 
ember öntudatlan vagy alhat, de életben van, nincs más állapot, mely sem az élet, 
sem a halál határai között nem volna. Nem elég világos ez? Nincs állapot a megtért 
és megtéretlen állapot között, az elevenné teremtett és a bűnben holt állapot 
között. Nincs közbeeső dolog a bűnök megnyert bocsánata és a bűnöknek rajtunk 
való maradása közt. Nincs közbeeső állapot a sötétségben való lakozás és a 
csodálatos világosságra való hívás között. Vagy az egyik vagy a másik állapotnak kell 
mindig bennünk lenni, s minden időben nagy oktalanság az emberektől, amidőn azt 
álmodják, hogy van egy középső állapot és abban megmaradni igyekeznek. Ez volt 
annak oka, amiért az öreg próféta Kármel csúcsán mondotta: „Meddig sántikáltok 
kétfelé?” És ez ennek az oka, hogy miért hívjuk fel az emberek figyelmét 
folytonosan az evangélium ama nagy kinyilatkoztatására: „Aki hiszen és 
megkeresztelkedik, üdvözül, de aki nem hiszen, az elkárhozik.” 
 
Isten két kezet adott a prédikátoroknak, hogy mind a két oldalra helyezheti az 
embereket és az emberek két fajának és nem több, hogy megtöltse pincéjét és 
éleskamaráját, és soha sem folytattatott nyereségben gazdagabb üzlet, mint a 
miseolvasás azon ürügy alatt, hogy azt az állapotot megváltoztatja, mely 
mindenkorra megállapíttatott. „A tisztítótűz zsebmetszése” volt annak neve, 
melyet néki az első reformátorok adtak. Vagy a mennybe vagy a pokolba fogtok 
menni s vagy az egyikben, vagy a másikban maradtok, mert vagy olyanok vagytok, 
kik alkalmatosak vagytok a mennyre, vagy olyanok, kik alkalmatosak vagytok a 

pokolra, s nem lehet gondolni más alkalmatosságra ‒ ha a Szentírást jól értjük ‒, 
mely egy középhelyre vonatkoznék, mert hiszen ilyen közbeeső hely nincsen 
elkészítve. 
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„Ő elválasztja egymástól őket, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől és 
a juhokat jobbja felől állítja, de a kecskéket balja felől”. Az emberi sereg két részre 
lesz osztva. 
 
Jegyezzétek meg, hogy azok gyorsan szét lesznek választva. Nem mindenki tudja a 
juhokat a kecskéktől elkülöníteni. Azt hiszem, hogy a kecskékről való megszokott 
fogalmatok szerint, gyorsan megtudnátok különböztetni azokat a juhoktól, de olyan 
ember, aki keleten volt, vagy pedig Olaszországban, tudja, hogy gyakorlott szem 
kívántatik meg bizonyos fajú kecskéknek, bizonyos fajú juhoktól való 
megkülönböztetéséhez. Rendkívül hasonlítanak egymáshoz, némely juhoknak 
gyapja a meleg égöv alatt, annyira hasonlít a szőrhöz és némely fajú kecskék szőre 
annyira hasonlít a gyapjúhoz, hogy az utazó alig tudja egymástól megválasztani. A 
pásztor azonban, aki közöttük él, jól tudja megkülönböztetni. Úgy van ez ebben a 
világban, némely esetekben elég könnyű a bűnöst megkülönböztetni a szentektől. 
Nem kell hozzá sok ész megismerni a durva módú becstelen embert, az iszákost, a 
züllöttet, a szabbatrontót, a káromkodót. Tudjátok, hogy nincsen részük Isten népe 
közt, mert homlokukon a gonoszság gyermekeinek bélyegét hordozzák magukon. 
Az erkölcstelenek könnyen megkülönböztethetők a tisztaszívűektől. De a 
gyülekezeten belül van bizonyos számban egyén, akiken annyi sok van abból, ami 
jónak látszik és mégis oly sok más, ami szörnyű ellentétben áll azzal, annyira, hogy 
képtelenek vagyunk eldönteni micsoda az ő valódi természetük. Hála Istennek, nem 
vagyunk hivatva, hogy őket ítéljük, ez nékünk egyetlen egyszer sincs megengedve. 
A legtapasztaltabb pásztornak sem szabad ezt megpróbálni! Bizonyárra, ha 
nyughatatlanná lesz e dologban, hogy Ura elé hozza őket és vezérletét kéri arra 
nézve, hogy miként bánjék el ezzel a konkollyal, akkor az mondatik néki majd, hogy 
csak hagyja nőni az aratásig, nehogy a búzát is kiszaggassa, amikor a konkolyt 
gyomlálja. Ma egy kedves emberrel beszéltem, aki London keleti részén igen 
buzgón munkálkodik a szegények között. Ő mondá: „Van sok oly emberünk, aki azt 
állítja, hogy meg van térve, de én nem hiszem, hogy egynél több állhatatos 
maradna, s magát valósággal megtértnek bebizonyítaná. 
 

„Mégis ‒ tevé hozzá ‒ nincs velük bajunk a gyülekezetben, nincs olyan bajunk, mint 
önnek a saját embereivel lenne, mert azon osztálybeli emberek között, kik a 
Tabernakelbe (Spurgeon imaháza) mennek, az az érzet az uralkodó, hogy helyes 
dolog vasárnap legalább egyszer, ha nem kétszer, Isten házába menni és ha ottan 
az emberek a gyülekezet tagjaivá válnak, úgy ők szokásból istenitiszteletre jönnek. 

De ‒ mondá tovább ‒ abban a pillanatban, amikor a legszegényebb sorsú ember 
megszűnik szívben keresztyén lenni, ugyanakkor beszünteti az istenitisztelet 
látogatását, mert reá nézve nincs semmi divat, ami őt amellett tartaná, ezért 
azután követi az ő saját ízlését, otthon marad, kószál, valószínűen lerészegszik vagy 
az ő osztálybeli népének valami más gonosz erkölcsébe esik, s így azután mindjárt ki 
van rostálva”. Ilyen esetekben az osztályok könnyen vannak elkülönödve 
egymástól, De a tisztességesebbrendü embereknél, kik nem isznak, kik a szabbatot 
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(úrnapját) megtartják, egy egész sereg egyént találok, kik a gyülekezetben 
megmaradnak, habár semmi benső jámborsággal sem bírnak, semmi igazi 
szeretettel Krisztushoz, semmi magányos imával, s e miatt annál nagyobb náluk a 
veszély. Nos, kedves barátaim, amit nem tudunk megtenni és megpróbálnunk nem 
szabad, azt Jézus Krisztus könnyen megteszi. A pásztor, ha majdan eljön, gyorsan 
fogja elválasztani a juhokat a kecskéktől. Az ő szűzszeme minden szívben olvasni 
fog. A gyülekezetben lévő képmutatók azon pillanatban remegni fognak és az ő 
pillantásának gondolatját ösztönszerűleg olvasni fogják, mely Krisztus ezt mondja 
nékik: „Mit akartok ti itten az én népem között?” 
 
Gondoljátok meg, hogy amilyen gyorsan véghez fog menni a szétválasztás, olyan 
csalhatatlan is lesz az. Vagyis egyetlen remegő juhocskát sem hágy meg a kecskék 
között, hogy a tisztátalan nyájjal tovahajtassák. Ha Krisztus mondja: „Távozzatok 
tőlem átkozottak!”, akkor ő ezt egyetlen egy őszinte vagy gyenge léleknek sem 
fogja mondani. Oh, nem, ha magad elkárhoztathatod magadat, de ha valóban élő 
hittel bírsz, az Úr el nem kárhoztat téged. Sokszor félhetsz attól, hogy ő távozni 
hagy téged, de ő ezt nem fogja tenni. Az Ő megváltottad egész tömege biztosan 
behozatik az örökkévaló hajlékokba: 
 
„Ha el fog jönni az a szörnyű nap,  
Akkor azok állhatnak meg csupán,  
Kik benned bíztak híven, igazán,  
S takarva vannak érdemed alatt.  
Gyönyörrel fognak nézni tégedet,  
Bár elmúlnak a föld és az egek”. 
  
De a kard vág a másik irányba is, s azért biztosak legyetek a felől, hogy egyetlen 
kecskének sem engedtetik meg az üdvözültek legelőjére együtt menni a juhokkal. 
Egy megtéretlen sem, egy isteni kegyelem nélküli sem fogja követni a nagy pásztort 
ama élő forrásokhoz odafent, melyek a megváltottak nyájának örökkévaló 
áldásitalokkal szolgálnak. Folytathatott bár a bűnös ember külsőképpen 
tisztességes életet negyven vagy ötven esztendeig, hirdethette bár az evangéliumot 
és sok csoda dolgot vihetett is végbe, mégis ezt fogja Krisztus néki mondani: „Soha 
nem ismertelek tégedet!” Nem lesz képes ottan megtartani bárányöltözékét vagy 
még tovább is a juhok módjára bégetni, Krisztus meg fogja őt ismerni, akármilyen 
ruhát hordjon, kikeresi és az ő saját helyére hajtja, úgy az átúszottak közül egy sem 
fog az üdvözültekkel bemenni a városba. Csalhatatlan ítélet lesz az, azért nagy 
okunk van arra, hogy miért legyünk elkészülve. A bírót nem lehet lesz elámítani 
vagy megtéveszteni s nem lehet lesz kikerülni ítélkezését. Oh, legyetek készen abba 
a szembe nézni, mely titeket át és átlát. 
 
Továbbá figyelmeztetlek titeket, hogy az a szétválasztás, amely létesül, nagyon éles 
és átható lesz. Gondoljatok, gondoljatok arra, mert némelyeknek szenvedniük kell 
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alatta. Két férfiú lesz a mezőn, az egyik felvétetik, a másik elhagyattatik. Ők együtt 
voltak, mint munkások, ugyanazt az ekét vezették és ugyanazon ökröket hajtották, 
de az egyik jobbfelől, a másik balfelől fog állani. Két ács kezelte ugyanabban a 
mühelyben ugyanazt a fejszét és ugyanazt a gyalut, de az egyik felvétetik, a másik 
elhagyattatik. Ketten voltak ugyanazon üzletben, ugyanazon áruasztalnál és 
ugyanazon cikkekkel foglalkozva és az egyik felvétetik, a másik elhagyattatik. 
Bizalmas ismerősök és régi cimborák voltak, de az egyik örülni fog, hogy a „jövel” 
köszöntést hallja, a másik pedig reszketni fog, amikor a rettenetes szót kimondani 
hallja: „Távozzatok tőlem!” Ah, ez a szétválasztás még mélyebbre hatol. Két asszony 
lesz egy házban, az egyik felvétetik, a másik elhagyattatik. Két asszony fog őrölni a 
malomban, azaz foglalkozni fog a háztartás kötelességeiben, a gabonának 
őrlésében a reggelihez, az egyik felvétetik, a másik elhagyattatik. Mint két szolgáló 
szolgálhattak ugyanazon házban, mint szakácsné és mint házi leány, az egyik 
megmentetik, a másik pedig elvesz. Két nővér élhet ugyanazon ház alatt, az egyik 
be fog vezettetni a dicsőségbe, a másik a gyalázatba vitetik. Közületek ketten 
élhetnek ugyanazon fedél alatt, ugyanazon asztalról ehettek kenyeret, ugyanabból 
a korsóból itattok és mégis egyiteknek része lehet az örök menyegzőn, a másiknak 
pedig kiáltani kell egy csöpp vízért, hogy égő nyelvét meghivesitse. Nem szívesen 
akartok szétválasztatni, de kell, hogy szétválasztassatok. De ah, még sokkal 
fájdalmasabb szétválasztás is lesz. Ketten fognak egy ágyban feküdni, az egyik 
felvétetik, a másik elhagyattatik. A férj elragadtatik a feleségtől és a nő elválasztatik 
férjétől. Oh, milyen válás lesz az! S ennek következtében lesz sirás, sírás lesz 
Krisztus itélőszéke előtt, nem az istenfélők fognak sírni, mert őbennök az Úrnak 
dicsősége minden más gondolatot elnyel, hanem a Krisztusnélküliek, az 
imanélküliek, a kegyelemnélküliek fognak sírni. Oh, a gyermekek sikoltása, a nők 
sikoltása, a férjek sikoltása, a szülők sikoltása, ha gyermekeik üdvözülnek, vagy ha 
szüleik üdvözülnek, vagy ha férje vagy nejeik üdvözülnek, ők pedig örökre 
kitaszíttatnak: 
 
„Örökös lét, örökös lét, 
Mily hosszú vagy örökös lét!” 
 
Ez a szétválasztás az elveszettekre nézve kín lesz. Nem volna bátorságom egy 
embernek „élj boldogul!” mondani, ha tudnám, hogy soha többé őt nem láthatom. 
A legrosszabb kívánságom, mellyel legnagyobb ellenségem iránt lehetnék, ha 
ellenségem volna – bár nem tudom, hogy a világon egy ellenséggel is bírnék – nem 
menne annyira néki azt mondanom, hogy soha őt újból látni nem akarom, mert 
miután reményem van ott lenni, ahol Jézus van, szívesen látnám őt is, bárki is 
legyen az, az üdvözültek között. De ennek nem szabad meg történnie, ha a bűnösök 
nem akarják megbánni bűneiket, ha megmaradnak Jézus Krisztusnak 
megvetésében. 
 
Ha nem hisztek Jézusban, akkor a szétválás éles és metsző lesz, velőt és csontot 
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metsző, a házassági köteléket és a gyermeki vagy szülei szeretetnek kötelékét 
megszakító, minden hiú reményt megölő. Oh, ti bűnbánatra nem kész lelkek, 
sírhatnék felettetek! Ha ti a vérnek kötelékével vagytok összekötve a szentekkel, 
úgy az mitsem használ néktek, ha újjászületés nélkül haltok meg. Bár ti csont 
egymásnak csontjából és hús, egymásnak húsából voltatok, mégis elválasztatnotok 
kell, ha nem vagytok egyek a Krisztussal. Állhatatosan kérlek benneteket ti újjá nem 
születettek, vegyétek szívetekre azonnal ezt és ne játszódjatok tovább vele. 
 
Kedves barátaim, gondoljátok meg, hogy ez a válás olyan távoli lesz éppen, mint 
aminő éles, mert az elválás olyan lesz, amilyen a távolság a menny és a pokol között 
és oh, milyen távolság az! A távolság Isten és az ördög között! A boldogság és a 
nyomor között! A dicsőség és az örök gyalázat között! A végtelen öröm és a 
határtalan fájdalom között! A győzelem él a siralom között! A diadal és jajgatás 
között! Örömünnep és fogcsikorgatás! Ha az elválás csupán az volna, amiből az 
üdvösségnek különböző foka áll, (ha van ilyen) akkor mégis csak kívánkoznánk 
szeretetteinknek társasága után, de a különbség az, ami a menny és a pokol közt 
van, Krisztus pedig azt mondja efelöl hogy „egy nagy közbenvetés van”, hogy akik 
innét oda akarnának menni, nem mehetnek és onnét viszont ide hozzánk nem 
jöhetnek. A távolság olyan nagy lesz, mint az örökkévalóság, a közbevetés oly mély, 
mint az űr és áthághatatlan, mint a pokol. 
  
És gondoljátok meg, hogy az elválás végletes lesz. A széles mélységen át semmiféle 
hidat nem lehet készíteni. Az elkárhozott lelkek betekinthetnek a szörnyű űrbe, 
sötétségüknek leírhatatlan feketeségébe, de soha reményt nem fognak látni, hogy 
az üdvözültek országába átjöhessenek. A kulcs elveszett, s ők a kétségbeesés 
tömlöcéből soha ki nem szabadulhatnak. „Örökre, örökre, örökre”, ez áll a láncon 
írva, amely az elveszetteket köti. A helyreállításnak semmi reménye sem volt, 
amely az elveszetteket köti. A helyreállításnak semmi reménye sem volt egy 
embertől sem a pokolban felélesztve, most pedig hiábavaló dolog arról álmodozni. 
Az emberi agy minden találmányát a legkevésbé sem támogatja a Szentírás. Az 
elveszett bűnös örökre el van szakítva Jézustól és Jézus tanítványaitól, bármily 
közeli testi rokonságban is voltak vele ezek a tanítványok. 
 

Kedveseim, ezek olyan súlyos dolgok, hogy én ‒ mialatt azoknál időzöm – inkább 
arra volnék hajlandó, hogy leüljek és sírjak, mintsem itt álljak és beszéljek. A tárgy 
érezteti velem a szavak gyengeségét, s részben elveszítem tehetségemet, hogy 
magamat kifejezzem. Hogyan is, ha közületek valakinek örökre elvesznie kellene? 
Megható volt reánk nézve tegnap, amidőn egy a Krisztusban való nővéremet 
láttam, ki sok éven át az én hallgatóm volt, s azt mondá nekem, hogy a Krisztus 
számára határozta el magát, mert én az én utolsó távozásom alkalmával 
mondottam, hogy talán többé soha hozzátok beszélni nem fogok, hanem idegen 
országban találom síromat. Olyan érzetem volt, mintha az úgy lenne, midőn ama 
szavakat mondottam, bár örvendek rajta, hogy be nem teljesedtek. Ő ezt gondolá: 
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„íme, én őt annyi sok éven át prédikálni hallottam, és ha én megtéretlenül halok 
meg, úgy őt többé soha viszont nem láthatom”, s azután ez átnyilalt lelkén: 
„Mennyivel rosszabb érezni még azt, hogy a Királyt az ő szépségében soha nem 
láthatom, soha az Üdvözitőt nem láthatom”, s erre oda vezérelte őt a Szentlélek, 
hogy Jézusnak adta szívét. Talán az Úr használja az elválás gondolatát, hogy 
közöletek egyeseket arra inditson, miszerint mondják: „Jézushoz akarok jönni és 
benne megnyugodni!” Oh, Uram, én Istenem, adjad, hogy ez úgy legyen a Jézusért! 
 
Beszéltünk a szétválasztásról, s íme néhány szót akarunk mondani a 
szétválasztottakról. „És Ő elválasztja azokat egymástól.” Krisztus Jézus lesz az, aki az 
emberiséget két részre osztja. Örülök pedig, hogy ezt tudom, mert ez az összes 
szenteknek tartós, igen örökös alapjául fog szolgálni. Az Isten gyermekei közül 
egynek sem lesz kételye a mennyben, de szükséges, hogy üdvösségük az isteni 
szeretetnek igen erős bizonyítékával kezdődjék, mert úgy látszik nekem, 
kételkedhetnének. Ha Isten nem ezt a módot rendelte volna el, melyet a teksztus 
(tárgyunk) mutat, akkor azt gondolhatnám, hogy miután egy ideig a mennyben 
voltam, önnönmagamnak mondanám:  
 
„Oh, lehetséges-e ez, lehetséges-e ez, hogy én itt vagyok? Ama napnak bűnére 
gondolok és ama órának hibáira, az én zúgolódásomra és az én hitetlenségemre, s 
Istentől való minden távozásomra, s íme, itt vagyok mindazok után?” Magamnak 
beképzelhetném, ha semmi eszköz nem vétetett volna használatba, hogy olyan 
lehetőség létezhetik, miszerint mondhatnám: „Bizonyára nékem mindezt csak egy 
pillanatig kell élveznem, hogy azután elűzettessem abba, amit megérdemeltem, 
hogy így az én poklom még rettenetesebb legyen, miután láttam azt, mi a menny, s 
hogy így az én éhségem még elviselhetetlenebb legyen, mert angyali kenyeret 
ettem.” Ha lehetséges volna ilyen félelem, akkor az erre való feleletet lássátok: Ő a 
bíró, a bíró maga mondotta: „Jöjjetek Atyámnak áldottai!” Ez a bíró nem tévedhet, 
mert ő Jézus, Istennek hibanélküli Fia. Isten maga megáldotta az ő választottait és 
Jézus ezt nékik a legvilágosabb kifejezésekben mondja. „Jöjjetek Atyámnak áldottai, 
bírjátok az országot, mely készíttetett néktek e világ fundamentumainak 
felvettetése előtt!” Miután Jézus neki az örök üdvösséget kinyilvánította, az Isten 
gyermeke az egész örökkévalóságon át nem kételkedhetik benne. Ez a hang 
mindenkorra füleiben fog csengni, édesebben, mint a flóták és hárfák zenéje. 
 
„Jöjjetek, Atyámnak áldottai!” Igen, ez a gondolat lesz a mennyei üdvösségnek 
alapvetője: „Jézus mondotta, hogy jöjjek. Ki kérdezhet engem: Hogyan jöttél te be? 
Nem mondja ő: „Jöjjetek, Atyámnak áldottai!”? 
 
„ Nem látjátok-e, hogy ez egy szeretetreméltó és vigasztaló tény, hogy az utolsó 
végítéletkor nem magunknak kell szétválnunk, s hogy még egy angyal se tegye ezt, 
aki tévedhetne, hanem Jézus, Istennek Fia maga lesz a szétválasztó, s azért a 
dicsőség, melyet nékünk kinyilvánít, biztosan a miénk lesz és mi félelem nélkül 
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örvendhetünk neki. 
 
De figyeljetek a másik oldalra; az elveszetteknek rémületét megnagyobbítja az, 
hogy Jézus őket elválasztja. 
 
Krisztus, aki telve van végtelen szeretettel, elveszítene-e egy bűnöst is, ha annak 
meg nem kellene történnie? Ő, aki oly szívesen megmentette volna Jeruzsálemet és 
sírt, hogy annak romba dőlnie kellett! A vétkes város el volt arra határozva, hogy a 
romlásba dobja magát, de mikor Ura kimondotta ítéletét, akkor sírt Ő. Mikor én egy 
bíróról olvasok, hogy ő fekete köntöst ölt magára, (* Angol szokás) hogy egy bűnöst 
elitéljen akkor én ezt szívesen olvasom az újságban: „A bíró szava rezgett és 
szemmel láthatóan nem volt képes elnyomni meghatottságát, amidőn a halálos 
ítéletet kimondotta.” Melyik igazán érző ember tudna másképpen, mint 
megindulással lenni, ha kényszerítve van teremtménytársát az akasztófára 
szállítani? De egy földi embernek sincs annyi könyörülete embertársai iránt, mint 
Jézusnak a bűnösök iránt, s ha oda jön a dolog, hogy mondja: „Kénytelen vagyok ezt 
megtenni, kénytelen vagyok téged elkárhoztatni”, akkor bűnös, tényleg úgy kell 
annak lenni. Ha az emberré lett szeretet mondja: „Távozzatok tőlem átkozottak!”, 
akkor ti a szó teljes értelmében átkozottak vagytok. Valóságban gyalázatos 
lényeknek kell lennetek, ha ő, akinek ajkáról áldások fakadnak, mint a liliomok, 
„melyek csepegő mirhától folynak”, ha Ő titeket így nevez! Valami rettenetesnek 
kell rajtatok lenni, ha Ő távozni rendel titeket, valóságban pedig útálatra méltó van 
bennetek, mert a hitetlenség a legszörnyűbb dolog még a pokolban is. Nem hinni 
azt, hogy Isten a szeretet, megérdemli a legszélsőbb elkárhoztatást. Ha majd 
elveszve lesztek, kénytelenek lesztek mondani: „Én a legszeretetteljesebb bírótól, 
aki valaha a bírói székben ült, kárhoztattam el. Az a Krisztus, aki meghalt felemelte 
általszegezett kezét abban a pillanatban, amidőn monda: „Távozzatok tőlem ti 
átkozottak!” 
 

De még több is az, habár már elég lehetne. Ha el kell vesznetek ‒ Isten őrizzen 

attól, hogy elvesszetek ‒, akkor a ti rettegéstek még végtelenül megnagyobbodik, 
azt tudván, hogy attól lettetek elkárhoztatva, aki végtelenül igazságos. Érezni 
fogjátok, hogy az a Krisztus, aki titeket elkárhoztatott, az embereknek 
legszentebbike volt, akiben semmi bűn nem volt, s hogy Ő ezen kívül igaz és 
tökéletes Isten, úgy, hogy ti nem lesztek képesek az ítélet kimondásában hibát 
találni. Épen olyan kevéssé lesz szó az újbóli vizsgálatról. Saját lelkiismeretetek 
érezteti veletek, hogy a határozat végérvényes, mert igazságos, és ti ennek 
valódiságáról és bizonyosságáról meg lesztek győződve, mert az, aki azt a szót 
kimondja, az igazságnak Istene. Ő mondá: „Én vagyok az út és az igazság”, nem 
akartátok őt, hogy nektek út legyen, de azt fogjátok találni, hogy Ő az igazság, s ha 
Ő titeket elátkozottaknak nyilvánít, akkor ti elátkozottak lesztek, minden kétséget 
kizárólag. 
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Még egyet. Ha Ő, aki titeket elátkoz, Istennek Krisztusa, akkor tudni fogjátok, hogy 
néki hatalma van, beszédjét végrehajtani, mert néki adatott minden hatalom a 
mennyben és a földön, az uralom pedig vállain nyugszik, s azért mikor mondja: 
„Távozzatok az örök tűzre!”, akkor ti kénytelenek vagytok ama tűzre menni. Ha ő 
kijelenti, hogy ez a tűz soha el nem oltatik, akkor győződjetek meg, hogy az örökké 
fog égni, és ha ő kimondotta, hogy a féreg meg nem hal, akkor ez a féreg élni is 
folyvást rágni fog az örökkévalóságban, mert Ő, aki szavát kimondotta, hatalommal 
bír annak végrehajtására. Gondoljatok arra, hogyan mondja: „Bizony, bizony 
mondom néktek, az ég és a föld elmúlik de az én szavaim semmiképpen el nem 
múlnak.” 
 
A sziklánál szilárdabban áll ez a megváltozhatatlan határozat; „Ők az örök 
gyötrelemre mennek és az igazak az örök életre.” Reszket az én lelkem, mialatt én 
Jézust így, mint bírót hirdetem, akinek rettenetes szava elválasztja a bűnösöket a 
szentektől. 
 
Kölcsönözzétek ide füleiteket még egy vagy két percre tovább, amidőn harmadszor 
a szétválasztás mérő pálcájáról beszélek. Megfigyeltétek azt, hogy hol lesz az 
elválasztás? Ez nekem valami csodálatos, a valóságban csodálatos! A nagy 
szétválasztó vonal az emberek között Krisztus. Itt vannak a juhok, amott vannak a 
kecskék. Mi választja el őket? Krisztus! Ő a középpont. Azon az utolsó rettenetes 

napon nem lesz ‒ úgy szólván ‒ egy nagy korlát felállítva, hanem Ő maga képezi a 
választófalat. A juhokat jobbja felől állítja és a kecskéket balja felől. Az, ami ma 
minket két részre választ, ami viszonyunk Jézus Krisztushoz. 
 
Krisztusnak melyik oldalán vagytok ti? Szeretném, ha feltennétek magatoknak a 
kérdést. Ha az Ő jobbján vagytok, akkor az Ő népéhez tartoztok. Ha nem vagytok 
mellette, akkor ellene vagytok és akkor az Ő balján vagytok. Az, ami a szenteket és 
a bűnösöket elválasztja egymástól, az Krisztus s azon pillanatban, amidőn a bűnös 
Krisztushoz jön, a másik oldalra általmegy és a szentekhez számoltatik. Ez a valódi 
szakadási pont. Krisztus a hívők és a hitetlenek között áll és minden osztálynak 
határmesgyéje. Mikor Áron az élők és holtak között állott és az illatos szerrel való 
tömjénző lebegett, mi választotta el a holtakat az élőktől? Állítsátok magatok elé a 
jelenetet, mielőtt a kérdésre megadnám a feleletet. Ott fekszenek, ott fekszenek, 
mondom a dögvésztől leverve. A láthatatlan bosszúálló rakásra verte őket. De itt 
vannak az élők vidámságban és biztonságban. Mi választja el őket? A pap, aki a 
tömjénezővel ott áll. Éppen úgy áll a mi Főpapunk ebben a pillanatban az élők és 
holtak között, mialatt az Ő érdemének jó illatja Isten elé száll és igen lényeges 
választófalat képez a holt bűnösök és azok között, akik Jézus Krisztus által Isten 
előtt élnek. 
 
De melyik az a mérőpálca, amely szerint Ő az embereket elválasztja? A 
szétválasztás mérőpálcája először: cselekedetek. Cselekedetek! Megfigyelitek ti 
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ezt? Ő nem beszél szavakról. Ő az irgalmasság cselekedeteinél időzik: „Éheztem és 
ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, mezítelen voltam és 
felruháztatok engem.” Ezek mind cselekedetek. Talán jobban szerettétek volna, ha 
a bíró ezt mondja: „Ti nektek szokásotok volt énekeket énekelni a: „Our own 
hymbook”-ból. (* Ez azon énekeskönyvnek a címe, melyet Spurgeon imaházában 
használnak)  
 
Ti néktek szokásotok volt felőlem olyan szépen beszélni és engemet Mesternek és 
Úrnak nevezni. Ti mindig résztvettetek az úrvacsorában. Mindezekről a dolgokról 
egy szó sem mondatik. Nem mondja Ő: „Tinéktek szokásotok volt a szentségtartó 
(monstrancia) előtt meghajolni, ti az isteni tisztelet egyik részénél tiszteletteljesen 
álltatok és a másiknál letérdepeltetek, ti körüljártátok a templomot és processio-
énekeket zengtetek.” 
 
Ezekről a műveletekről semmi sem mondatik, csupán csak a szokásos cselekedetek 
neveztetnek meg: „Éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok”, 
ezek mindennapi dolgok. Az utolsó ítélet mérőpálcája a cselekedetek lesznek. Én 
most semmi evangélium-ellenest nem prédikálok, hanem csak ismétlem más 
szavakban azt, amit maga a mi Urunk mondott. „Mindenkinek számot kell adni, 
amint cselekedett testi életében, jót vagy gonoszt”, ez nem a törvény szava, hanem 
a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztusunk újtestamentomának szava. Azoknak, 
akik gonoszt cselekedtek, az örök gyötrelemre kell menniök. 
 
Hát a mi cselekedeteink által leszünk mi megmentve? Semmiképpen. De a mi 
cselekedeteink tesznek tanúbizonyságot arról, hogy meg vagyunk mentve és ezt a 
bizonyságot a kegyelem hozza elő, ha bírunk azzal. A bíró a cselekedetekből ítél, 
melyek tanúbizonyságok által igazoltatnak. Igaz, hogy ő a cselekedetek alapjára 
tekintettel lehet és lesz, de mindenekelőtt a cselekedeteknek kell előtte lenniük, s 
így nevezi itt a király a cselekedeteket, melyek megtétettek. 
 
Jegyezzük meg jól, hogy azon cselekedetek, melyek az ítélet mérőpálcáját képezték, 
mind a Krisztus iránti cselekedetek voltak. Kivánnám, hogy ti ezt gondosan 
figyelembe vegyétek. Az Úr mondja: „Éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és 
innom adtatok, beteg voltam és meglátogattatok.” Itt csupa olyan cselekedetek 
vannak előszámlálva, melyek Krisztusra vonatkoznak. Azért nagyon komolyan 
kérdezni akarlak titeket: Milyen cselekedeteket vittetek ti véghez Jézusra 
vonatkozólag? „Én a gyülekezet tagja vagyok”, mondja az egyik. Erről én most 
mitsem akarok mondani. Örülök, hogy tanítványnak vallod magad, ha őszintén az 
vagy, de vajon cselekedeteid azt bizonyítják-e, hogy valóban az vagy? Ez a kérdés. 
 
Tettél-e valamikor valamit Krisztusért? Adtál valamikor valamit Krisztusnak? 
Mondhatná néked Krisztus: „Éhes voltam és enni adtál, szomjas voltam és inni 
adtál?” Én ismerek olyan névleges keresztyéneket, kikhez félek, ezt nem 
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mondhatná, mert ő nem mondhat olyant, ami nem igaz. Azoknak zsebei 
légmentesen vannak elzárva, mint az ausztráliai konzervált húsnemű-dobozok. 
Pénzüknek még szaga sem hatol Krisztus szegényeihez. Egy éhesnek enni adni? Ők 
nem. Hadd menjen a szegények-gondozási intézethez. Egy mezítelent felöltöztetni? 
Ők nem! Miért fizetünk a szegény-pénztárba? Az a gondolat nagyon különösnek 
tűnik fel előttük, hogy valakinek valamit adni, vagy valamit valakiért megtenni, 
anélkül, hogy megfizettessenek vagy megdicsértessenek érte. Az önzés éppen 
annyira ellenére van az evangélium szellemének, mint az éjszaka hidege a nap 
melegének. Ha Krisztus szeretetének napja szívedet átmelegítette, akkor másokat 
fogsz szeretni és ezt a szeretetet azáltal mutatod be, hogy mindenképpen igyekszel 
jól tenni velük és ezt a Krisztusért fogod tenni, a Krisztusért úgy, hogy ő mondhassa, 
ha eljön: „éheztem és ennem adtál, szomjúhoztam és innom adtál, beteg voltam és 
meglátogattál, fogoly voltam és eljöttél hozzám”. 
 
Testvéreim az Úrban, kérlek titeket, kik velem egyek vagytok abban a vallomásban, 
hogy Krisztuséi vagyunk, Ő érette tegyetek mindent, amit tesztek, miként én is 
igyekszem tenni. 
Továbbá figyeljétek meg abból, amit Krisztus mond, azt következtethetjük, hogy 
azon cselekedetek, melyek az ítélet napján felemlíttetnek annak bizonyítékául, 
hogy az Úrtól megáldattunk, eredetüket Isten kegyelmében veszik, mert Ő így szól: 
„Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra 
készíttetett a világ megalapítása óta!”. Ők táplálták az éhezőket, de a mindenható 
kegyelem először őket táplálta. Ők felruházták a mezíteleneket, de a végtelen 
szeretet először őket ruházta fel. Ók bementek a börtönökbe, de a szabad 
kegyelem először őket szabadította meg egy sokkal rosszabb börtönből. Ők 
meglátogatták a betegeket, de a jó orvos az ő határtalan kegyelmességében először 
jött és őket látogatta meg. Valószínű, hogy még gondolatjukba sem támadt, hogy 
valami érdemes rejlik abban, amit tesznek. Meg sem álmodták, hogy azért 
megjutalmaztatnak. Ha majd az ítélőszék előtt állanak a szentek, új lesz előttük, 
hogy tetteikben valami rendkívüli találtatik, mert ők saját tetteiket igen kevésre 
becsülik és sokkal hibásabbnak látják, minthogy azt dicsérni lehetne. A szentek 
táplálták az éhezőket és felruházták a mezíteleneket, mert gyönyörűségük telt 
benne. Azért tették, mert örömük telt a jónak gyakorlásában és éppen annyira 
ellenünk volt, mint a víz a halnak vagy a levegő a madárnak. 
 
Jót cselekedtek Krisztusért, mert valamit tenni Jézusért, a legédesebb volt ezen a 
világon. Miért olyan nyájas egy asszony az ő férje iránt? Mert kötelessége, azt 
mondjátok. Jól van, de tulajdonképpeni oka az, hogy szereti. Miért viseli annyira 
gondját egy anya gyermekének? Létezik-e valami rendszabály, vagy országgyűlési 
rendelet, mely megparancsolja az anyáknak, hogy kicsinyeiket szeressék? Nem, 
nem létezik országgyűlési rendelet. Létezik valami Isten törvénye, valahol a 
kebelben, mely egyhangúlag elfogadtatott a szív kamrájában és az anya nem lehet 
más mint nyájas. Ha tehát az Úr minket újjáteremt és eggyé alkot Krisztussal, akkor 
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másképp nem tehetünk, minthogy népét szeressük és embertársaink javát keressük 
és az Úr Jézus Krisztus majd ítéletnapkor ezt annak bizonyítékul fogja elismerni, 
hogy szeretet lakott a szívben, mert a kéz ez bebizonyította. Adja Isten, hogyha a 
világnak bírája eljön, mi a szívben megújulva és a Szentlélek ereje által teljes 
szeretetben találtassunk. 
 
„Oh”, mondja valaki, „óhajtom, hogy megújult szívem legyen, mely ilyen 
cselekedeteket hoz elő!” Jézus ezt megadhatja néked. Egy vagy más értelemben 
mindig magadnak fogsz élni addig, míg megmentettél. Még azok is, akik vallás 
nélkül legjobban szerették embertársaikat, rendesen azoknak tiszteletük után 
igyekeztek és igazságot tartalmaz a következő mondás, embertársaink kegyét 
illetve: 
 
Mindent megtesz a gőg,  
Hogy elérje azt,  
S aki nem keresi  
Épp eléri azt. 
 
De ha egy új szívet nyertek, nem élhettek embertársaitok tetszésére. Akkor az 
alamizsnák titokban adatnak és a bal kéz nem fogja tudni, hogy a jobb kéz mit tesz. 
Akkor nem azért lesztek barátságosak, hogy mások azt nyilván hirdessék, hogy a 
betegeket látogatjátok és a mezíteleneket felruházzátok, hanem jótéteményeitek 
az ajtó megett és a sarokban fognak megtörténni, hol senki nem fog róla tudni, csak 
az Isten és a hálás átvevő. Nyugodtan beteszitek a két fillért a gyűjtő szekrénybe, 
azt vélvén, hogy nem látja senki, de egy, aki szembe ül a persellyel és ismeri 
szíveiteket, jól megfigyeli. Uratok elfogadja, amit tesztek, mert Ő hozzá való 
szeretetből teszitek, s utoljára, midőn ti pirulással hallgatjátok, kihirdeti az 
angyaloknak és a menny és föld figyelő sokaságnak, és a muúhatatlan 
boldogságnak kapui megnyílnak és kegyelmének ígérete szerint be fog engedni. 
 
Isten áldjon meg titeket, szerelmeseim, a Jézus Krisztusért. Ámen!  
 

Ő számol helyettem 
 
Ha jő a végső óra,  
Ha véget ér az út  
És életem számlája Isten elébe jut:  
Akkor a tetteimről  
Felelni kell nekem,  
Mihez vevém igénybe  
Erőm és érzetem? 
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Rövid e földi pálya,  
Letelik csakhamar:  
Téged testem a sírnak  
Göröngye eltakar;  
De néked lelkem menned  
Kell örök létbe át,  
Hol tetteidhez mérten  
A díjad vár rád.. 
 
Hagyatva önmagamra, 
 Kétségbeesni kész,  
De ím, a Golgotára,  
Jézusra nézek én.  
Te adj helyettem számot,  
Szent véred, érdemed  
Megment tudom a vésztől  
S nyújt üdvöt, életet. 
 

Minőnek kellene lennie a gyülekezetnek 
 
„Szép vagy én Mátkám, mint Tirsa városa, ékes vagy, mint Jeruzsálem, rettenetes, 
mint a zászlós tábor. (Énekek éneke, 6, 1.) 
 
A keresztyén gyülekezet értékének becslése nagyon különböző. Sokan mindeneknél 
feljebb becsülik, mások semmire sem becsülik, valószínű pedig, hogy mind a két 
vélemény helytelen. Sem azok, akik gyülekezeteiket istenítik, sem azok, akik 
minden egyházat lenéznek, nem bírnak a Jézus Krisztus valódi lelki gyülekezetének 
igaz ismeretével, hogy jogosult bírálatot hozhatnának. A király leánya „teljes belső 
gyönyörűséggel” bír és oly szépséggel, melynek megbecsülésére teljesen 
képtelenek. Ki által nyerünk legbiztosabb bizonyítványt egy asszony felől? Hagyjuk 
magunkat vezettetni a szomszédok dicséretétől, kik jól vannak vele, vagy azoknak 
szidalmazása által, akik rosszakaró pletykaság tárgyául tűzték ki őt? Nem! Valószínű 
az a legigazabb ítélet, melyet férje által nyerünk. Bölcs Salamon példabeszédeiben 
azt mondja egy derék asszonyról: „Az ő férje dicséri őt”. 
 
Az asszonyok legszebbjéről, Krisztus gyülekezetéről ugyanezt a megjegyzést lehet 
tenni. Az emberek ítéletére nem ad semmit, hanem tiszteletére és örömére válik, 
királyi vőlegényének, Immánuelnek szeretetében és tiszteletében való létével. Bár 
az idézett szavak képletes beszédűek és az egész ének csupa képek és 
példabeszédekből áll, mégis nagyon világos a tanúság, mely ezen szavakban rejlik. 
Világos, hogy az isteni vőlegény nagy rangú helyet emel szívében menyasszonyának 
és ő neki (másnak bármi legyen is) szép, kedves, egyetlenegye és szerelmének 
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szemeiben makula nélküli. Azonkívül, nemcsak szende és nyájas modorának 
szépsége van benne, hanem szentségében, komolyságában, felkentségében oly 
fenség és méltóság rejlik, mely azon mondásra készteti őt, hogy: „rettenetes, mint 
a zászlós tábor”. Minden egyes párán, része a királyné méltóságával bír, barátja 
szemében fenséges kinézete van. Alapigénk szavait vegyétek tehát Krisztus 
gyülekezetéről szóló dicsérő beszédképpen, azáltal tartva, ki legjobban ismeri őt és 
leginkább képes megítélésére és azt fogjátok tanulni belőle, hogy éles szemébe 
nem gyenge, tiszteletre nem méltó és megvetni való, hanem úgy viselkedik, mint 
aki magas rangú, azon örömteljes tudatban, hogy az Urának erejében erős. 
 
Ezen alkalommal jegyezzük meg először is, miért mondatik Isten gyülekezetéről, 
hogy rettenetes, mint a zászlós tábor. Az igaz, hogy egy tábor, mert egy gyülekezet, 
és mégis sok gyülekezetből áll, és olyan emberekből, kik egy közös vezér alatt 
rendben vonulnak egy célt szem előtt tartva és ezen egy cél egy küzdelemben, egy 
győzelemben végződik. Ő a hadakozó gyülekezet ezen a földön és szenvedéseiben 
úgymint szolgálatában be kell bizonyítania, hogy az ellenség országában van. Ő az 
igazságért harcol a tévedés ellenében, a világosságért a sötétség ellenében. 
Felállítja strázsáit és meggyújtja őrtüzeit míg megvirrad és elenyésznek az árnyékok, 
mert köröskörül van elég ok arra, hogy az ellenségtől óvakodjék és az evangéliumi 
igazság királyi kincsét halálos ellenségei elől megvédje. De mire való a zászlós 
tábor? Nem mindenekelőtt a megkülönböztetésre-e? Miről tudjuk meg, hogy 
melyik királyé a hadsereg, ha nem látjuk a királyi lovagzászlót? Háború idejében 
könnyű felismerni a csoportok nemzetiségét azoknak egyenruhájukról. Az oroszok 
szürke kabátjukat jól ismerték Krímben, a múlt időkben pedig a lombardok 
szemében nagy szálka volt az osztrákok fehér egyenruhája. Senki sem cserélte 
össze a fekete braunschweigiakat a francia gárdával, vagy a mi huszárjainkat a 
garibaldiánusokkal. Egy hadsereget zászlóiról is meg lehet ismerni. Amint az ős 
leventékét a sisakról, tollbokrétáról és pajzsról meg lehetett ismerni, úgy ismertetik 
fel egy hadsereg zászlóiról és nemzeti színeiről. A franciák tricolorumja hamar 
megjelölte a csoportokat, mikor a német hadsereg rettenetes fekete-fehérje elől 
menekültek. Krisztus gyülekezete megkülönböztetés végett lobogtatja zászlóit. 
Nem óhajt más hadseregekkel összetársaskodni vagy összecseréltetni, mert ő nem 
e világból való és fegyverei, hadvezérletei egészen különbözők a nemzedékétől. 
Isten őrizzen, hogy Jézus követői politikai pártütőknek vagy kérkedő kalandoroknak 
mondattassanak. A gyülekezet lobogtatja zászlóját, hogy mindenki tudja meg, hogy 
kicsoda és kinek szolgál. Ez nagy fontossággal bír e jelen időben, mikor ravasz 
emberek be akarnak csalni találmányaikkal. Minden keresztyén gyülekezetnek 
kellene tudnia, hogy mit hisz, s nyíltan vallani, amit tanképen felállít. Kötelességünk 
alapelveinkről tiszta és határozott magyarázatot adni, hogy gyülekezeti tagjaink 
tudják, milyen célra állottak össze és hogy a világ is tudja, mi a szándékunk. Távol 
legyen tőlünk a szabadelvű egyház kiáltásával megegyezni és a zászlókat feltűzni, 
melyeken a mi különböző színeink mutatkoznak. Minden oldalról nagy kiáltásokat 
hallunk hitvallomások ellen. Igazolható ez? Azt hiszem a legtöbb ellenmondás, ha 
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kellően feltagolják, nem a hitvallomás ellen van, hanem az igazság ellen mert 
minden ember hitének kell hogy legyen hitvallomása is, akár leírja és nyomtatja 
vagy nem s ha van ember, ki semmit sem hisz, vagy mindent vagy egyet-mást 
felváltva, akkor az az ember nem alkalmas, hogy mintaképül szolgáljon. Gyakran 
azért támadják meg a hitvallomásokat, mert ezek rövid, könnyen alkalmazható 
alakba vannak foglalva, melyben a keresztyén kedély hitének kifejezését találja és 
azok, akik a hitvallomásokat gyűlölik, azért teszik ezt, mert azt találják, hogy éppen 
olyan kényelmetlen fegyver, mint angol katona kezében a szurony ellenségeinkkel 
szemben. Ezek olyan fegyverek, melyek tönkreteszik a nyelvújítást annyira, hogy ez 
vádat emel ellene. Ezért legyünk óvatosak azoknak felhagyásával. Ragadják meg 
Isten igazságát vasfogóval és soha többet el ne eresszék azt. Alapjában véve mégis 
létezik még egy protestantismus, melyért érdemes küzdeni, létezik még egy 
kalvinismus, melyet érdemes hirdetni és egy evangélium, melyért érdemes 
meghalni. Létezik egy keresztyénség, mely különbözik az egyházi szertartásoktól, az 
ésszerüségtől és törvényességtől, tegyük tehát közhírré, hogy hiszünk benne. 
Tartsátok fel magasra a zászlókat, kereszt vitézei! Most nem olyan időben élünk, 
hogy magunkat elijeszteni engedjük lelkiismeretes meggyőződések ellen való 
kiabálások által, melyeket gúnyosan szektáknak és túlbuzgóknak mondanak. 
Higgyétek szívben azt, mit hinni vallatok, hirdessétek nyíltan és buzgósággal, mit 
igazságnak elismertetek. Ne szégyelljétek megmondani, hogy ezek és azok a dolgok 
igazságok és hadd vonják az emberek le a következtetést, hogy az ellenkezője 
tévedés. Bármi legyen az evangélium tana más embereknek, legyen a ti 
dicsőségetek és becsületetek. Bontsátok fel a zászlókat és legyenek ezek olyanok, 
aminőket viselt a gyülekezet régen. Bontsátok fel a régi eredeti vaszászlót, Krisztus 
keresztjének mindeneket legyőző lovas zászlaját Tényleg és valóban a kibékülésről 
szóló tan a meggyőző igazság. Mások higgyenek, amint nékik tetszik, vagy 
tagadjanak, amint akarnak, tenéked az igazság, amint Jézusban van, az az egyedüli, 
ami téged megnyert és a kereszt bajnokává tett. 
 
Zászlók nemcsak megkülönböztetésül hordattak, hanem hogy a hadifegyelem 
céljainak is megfeleljenek. Ezért volt egy hadseregnek egy főlovas zászlója és azután 
volt minden ezrednek vagy csoportnak külön maga zászlója. Isten hadseregeinek, 
kik oly dicsően haladtak a pusztán keresztül, voltak fő zászlói. Fölteszem, hogy 
ugyanaz a rúd volt, melyen Mózes az érckígyót felmagasztalta, (bizonyára a mi 
érckígyónk a gyülekezet főzászlója); és azonkívül, volt a tizenkét törzsnek, 
mindegyiknek külön a maga zászlója, melyet elől vittek, úgy hogy a törzsök rendben 
vonultak és bonyolódás nem támadt a gyalogolás alatt és az ütközetnek idején nem 
volt nehéz a fegyvereseket összehozni. A későbbi zsidók azt hitték, hogy a Júda 
táborának zászlója oroszlánt jelképezett, a Rubené egy embert, a Józsefé egy bikát 
és a Dáné egy sast. A targumisták azonban azt hitték, hogy a zászlók színekben 
különböztek egymástól, úgy, hogy minden törzsnek a színe egyenlő volt ugyanazon 
törzsnek drágakövével, mely a főpap mellpajzsába volt foglalva és hogy a négy 
tábornak a nagy zászlója magában foglalta a három törzsnek a színeit, melyekből 
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összetétetett. Így testvéreim, kell, hogy Isten gyülekezetében legyen fegyelem! 
Fegyelem nemcsak a felfogadásban és elbocsátásban, a megtértek felvételében és 
a képmutatók kizárásában, hanem fegyelem a Krisztus szolgálatában álló csoportok 
rendezésében, a szent csatában, melyben közremüködünk. 
 
Minden katonának legyen kiadva a parancs, minden tisztnek legyen a maga 
csoportja, minden csoportnak legyen kitűzött helye a hadseregben és az egész 
hadsereg legyen olyan rendszeres, miként elő van írva a parancsban: „Mindenek 
pedig ékesen és jó renddel legyenek ti köztetek”. Miként a sorokban minden 
katonának meg van a maga helye az ezredben, úgy minden rendesen szervezett 
gyülekezetben meglesz minden férfinek és minden nőnek a maga tulajdon 
szolgálata, és a szolgálatnak minden egyes alakja megint egy másikhoz fűződik és az 
egész egy egyesült erőt fog képezni, melyet meg nem lehet törni. Egy gyülekezet 
nem egy szekér tégla, azt jegyezzétek meg magatoknak, hanem ház, mely fel van 
építve. Egy gyülekezet nem egy csomó dugvány a kertész kezében, hanem egy 
szőlőtő, melynek vesszői mi vagyunk. Az igazi gyülekezet egy szervezett egység és 
élet, igazi lelki élet, bárhol uralkodjék ez egy gyülekezetben, szabályok és 
paragrafusok nélkül, biztosan rendet és beosztást fog létrehozni. Rend, élet nélkül 
az egymás mellett elterülő sírhalmokra emlékeztet a temetőben, mind meg van 
számolva és be van vezetve. Rend és élet a hosszú sorokban álló gyümölcsfákra 
emlékeztet Olaszországban, termő szőlőtőkékkel körülfonva. Vasárnapi iskolai 
tanítók, viseljétek az ölben hordozott báránynak zászlóját, beteglátogatók, 
kövessétek a tárt kezeknek zászlóját, prédikátorok, gyülekezzetek a felmagasztalt 
kígyó jele körül, és ti mindnyájan, szent hivatásotok szerint, gyülekezzetek a Jézus 
neve körül felfegyverkezve a csatára. 
 
Egy zászlós tábor még a tevékenység jelképéül is szolgálhat. 
 
Ha egy hadsereg felgöngyöli zászlóit, akkor vége van az ütközetnek. Katonai 
körökben keveset tesznek, ha a zászlók félre vannak téve, a csoportok vagy 
szabadságra mentek, vagy a laktanyákban pihennek. Egy zászlós tábor vagy 
gyakorol, vagy gyalogol, vagy harcol. Valószínű egy táborjárásban van, támadásra 
vagy védelemre készül és nemsokára megkezdődik a kemény munka. Attól kell 
félni, hogy némely gyülekezet felfüggesztette zászlóit, hogy pompásan 
megavuljanak, vagy tisztességesen egy tokba tették. Nem várják, hogy valami 
nagyot tegyenek, vagy nagyot lássanak. Nem várják a gyakori megtéréseket, 
megijednének és gyanúskodnának, ha sokszor előfordulna. Nem várják, hogy 
prédikátoruk teljes erejével végezze tisztjét, s ha nyilvánvaló jó eredmény kísérné 
munkájokat, nyugtalanság fogná el őket és panaszkodnának, hogy nagyon sok 
izgatottságot idézett elő. Az a legrosszabb, hogy a henyélő gyülekezetek többnyire 
féltékenyek és félnek, hogy valaki az ő területükön belül fog működni. 
 
A mi gyülekezeteink sokszor azt képzelik be maguknak, hogy egy túl népes 
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nagyvárosnak egy része az övék, hogy azt ápolják vagy elhanyagolják, miként 
kizárólagos tulajdonjoguknál fogva maguk között elhatározták. Ha valaki 
megkísérlené ott egy új dolognak létrehozatalát, vagy csak egy prédikálásra szánt 
terem építését, akkor mindjárt veszedelmes vadorzásnak tekintenék azt az ő 
területükön. Ők maguk nem tettek semmit s nagyon féltek, hogy valaki kitúrja őket 
helyükből. Mint a régi írástudók, kik elvették az ismeret kulcsát, ők maguk nem 
mentek be s azokat sem engedték, kik be akartak menni. Remélhető, hogy ez az idő 
egyszerre s mindenkorra véget ért, de azért van még nagyon sok némely helyen a 
régi szellemből. Ideje volna már, hogy minden gyülekezet érezze azt, hogy ha nem 
dolgozik, létezésének egyedüli alapja letűnt. Az ok, hogy miért gyülekezet a 
gyülekezet, a kölcsönös épületességben rejlik és a bűnöktől való megtérésben és ha 
egy gyülekezet nem felel meg e kettős célnak, akkor csupán név az, egy akadály, 
egy baj, valami káros, mint a só, mely elveszítette erejét, nem jó sem a földre, sem 
a szemétdombra. Legyünk mindnyájan tevékenyek a mi gyülekezetünkben az Isten 
szellemének erejében. Ne legyen senki közülünk holt tagja az élő testnek, csupán 
akadálya a királyi seregnek, poggyász, melyet vonszolni kell, jobban mint a 
harcosokat, kik a csatába mennek. 
 
Legyünk mindannyian harcosok, kiknek egész lényük meg van telve a Szentlélek 
örök hatalmával, és legyünk elhatározva abban, hogy a gyülekezetnek az a tagja, aki 
szolgálatának zászlóját nem emeli fel, sokáig ne számíttassák közénk. Határozzuk el 
magunkat arra, hogy bár mások szolgálják Istent és az ő szerelmes Fiának országát 
terjesztik vagy nem, mi az ő nevében s az ő erejében akarunk harcolni, sőt a halálig 
is. Vonjátok ki a kardot, ti kereszt vitézei, ébredjetek fel álmaitokból ti 
gondnélküliek, kössétek fel a kardot s készüljetek a csatára! 
 
Az Úr vérével váltott meg titeket, nem azért, hogy aludjatok, hanem hogy neve 
tiszteletéért harcoljatok. 
Ez a körülírás: „egy zászlós tábor”, nem foglal-e magában egy bizonyos fokú 
bizalmat? Nem olyan hadsereg, mely visszavonul az ellenség elől és még hajlandó is 
volna arra, hogy zászlóját elrejtse és futásnak eredjen. Egy sereg, mely fél a nyílt 
mezőre kimenni, nem viszi napfényre zászlóit. Magasra felemelt zászló, félelem 
nélküli bátorságnál, a jele, mely inkább óhajtja az ütközetet, minthogy féljen tőle. 
Nosza! Kereszt vitézei, hadd lobogjon az evangélium régi zászlója a szélben: 
megtanítjuk mi az ellenséget, hogy milyen erő van a kezekben és a szívben, kik Isten 
Krisztusa körül sorakoznak. Fel magasra a zászlót, ti hős vitézek, hadd lássa minden 
szem, s ha az ellenség mint az oroszlán úgy reánk mereszti szemeit, akkor hívjuk 
segítségül az oroszlánt a Júda nemzetségből, hogy vezesse az elősereget, s mi 
követjük őt szavával kétélű tőrként kezeinkben. 
 
Nem helyezhetjük eléggé bizalmunkat az evangéliumban, ami legnagyobb 
gyengeségünk, hogy olyan bátortalanok vagyunk s hajlandók máshol keresni erőt. 
Mi nem hiszünk az evangélium erejében az emberek felett, a mennyiben kellene. 
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Nagyon gyakran a gyávaság hangjával hirdetjük. Hallottam prédikációkat nyomorult 
mentegetőzésekkel bekezdeni, hogy a prédikátor merészeli száját megnyitni. 
Mentegette magát fiatal volta miatt, állításai miatt s a miatt, hogy merészel az 
emberek lelkiismeretébe betolakodni, s nem tudom még mi miatt. 
 
Elismerhet-e az Isten ilyen gyáva, kúszó ivadékokat, mint hírnököket, kik 
emberfélelmet alázatnak tartanak? Tisztelhet-e a mi hadvezérünk ilyen puhákat, kik 
bocsánatot kérnek, a miért fegyvert viselnek? Hallottam, hogy régente 
Hollandiának küldöttei és más államoknak küldöttei, ha bemutatkoztak (a nap 
bátyjának és a hold nagybátyjának) Kína császárjának, kézen-lábon kellett 
trónusához mászni, de mikor a mi (angol) küldötteink látogatták meg ezen virágdús 
országot, nem voltak hajlandók arra, hogy az impertinens felségnek ilyen megalázó 
hódolatot hozzanak és kijelentették, hogy egyenest állnak az ő jelenlétében, mert 
ez szabad emberekhez így illik, különben az ő vele való minden tárgyalással 
felhagynak. Ugyancsak, ha mint emberek meg is alázkodunk, de mint Isten 
küldöttei nem csúszhatunk emberek előtt és nem kérdezhetjük meg, hogy melyik 
hirdetés tetszenek nékik legjobban. Nem kell, hogy legyen, és ne legyen, hogy 
nyelveinket finomítsuk és tanainkat az időszak ízlése szerint formáljuk. Az 
evangélium, melyet hirdetünk, bár a világi bölcs ezt megveti, azért Isten 
evangéliuma. 
 
„Oh – azt mondja –, nincs benne semmi, a tudomány tönkretette.” „És – mondja 
egy másik – ez az evangélium csupa laposság újra és újra hallottuk.” Oh, ember, és 
habár ez néked laposság és megvetni valónak mondod, mégis ezt kell néked 
hallanod és semmi mást, mert ez Istennek ereje és Isten bölcsessége. 
Egyszerűségében rejlik fensége és hatalma. Mi nem szégyelljük Krisztus 
evangéliumát. De távol legyen mitőlünk, hogy magunkat dicsőítsük, csupán Urunk 
Jézus Krisztusunknak keresztjében. Hirdessük megint bizalommal, ismételjük az 
előbbi igazságot és miként az árpakenyér megverte a midiáiniták sátorait, úgy hogy 
elterült a földön, úgy teperje le az evangélium elleneit. Az összetört korsó, a lángoló 
fáklya és a régi csatakiáltás: „Az Úrnak és Gedeonnak fegyvere!”, még ijedelemmel 
fogja eltölteni az ellenséget. Legyünk csak bátrak Jézusért, majd meglátjuk, hogy 
karja mit mível. Az evangélium az örökkévaló Istennek hangja és ugyanazon erő van 
benne, amely erő a világot előhívta semmiből, és amely az ember fiának 
eljövetelekor a halottakat a sírokból ki fogja hívni. Az evangélium, Istennek szava 
éppen úgy nem mehet vissza őhozzá üresen, mint ahogy a hó nem mehet vissza az 
égre, vagy az esőcseppek sem tehetik meg azt az utat megint felfelé, amelyen a 
felhőkből lejöttek. Higgyetek Isten igéjében, higgyetek a Szentlélek jelenlétében, 
higgyetek az uralkodó Megváltóban, higgyetek az örökkévaló végzet teljesülésében, 
akkor teljesek lesztek bizalommal és olyanok, mint egy zászlós tábor. 
 
Még egyet. Egy zászlós tábor jelentheti az igazság megragadásában való 
állandóságot és tántoríthatatlanságot. Mi nem látunk egy tábort előttünk, amely 
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zászlóit elveszítette, amely elraboltatta zászlóit, hanem egy tábort, mely régi 
zászlóját magasan feltartja és még mindig mellette esküszik. Vegyük nagyon 
komolyan a dolgot, tartsuk erősen a hitet, mely egyszer a szenteknek 
hagyományoztatott. Ne hagyjunk fel ezen vagy azon tannal a politika vagy divat 
előírásai szerint, hanem bármit mondjon nékünk Jézus, azt fogadjuk el, mint az 
életnek szavát. Nagy kárt lehet tenni egy gyülekezetben, még mielőtt észrevenné, 
ha itt és ott megtűri a tévedést, mert a tévtan egy kis kovászként csakhamar 
megposhasztja az egész tésztát. Ha a gyülekezet a Lélek által taníttatik, a jó pásztor 
hangjának ismeretére, akkor idegent nem fog követni, mert az idegennek hangját 
nem ismeri. Ez egy része a nevelésnek, melyet Krisztus nyújt az ő népének: „Mind a 
te fiaid lesznek az Úrtól taníttattak.” Ők meg fogják ismerni az igazságot és az 
igazság megszabadítja őket. Mi mint egy gyülekezet ragaszkodjunk ahhoz, amit 
tanultunk és mire Isten által taníttattunk és maradjunk megóvva eme utolsó napok 
bölcselkedéseitől és finomításaitól. Ha azt feladjuk, mit valóban közöttünk hisznek, 
akkor elveszítjük hatalmunkat és az ellenség fog azon örülni legjobban. De ha 
ragaszkodunk ahhoz, akkor a régi hithez való ragaszkodás Isten lelke által erősekké 
fog tenni az ő erősségeik hatalmában. Csavarjátok a zászlót magatok körül ti 
zászlótartók a veszélynek napján és inkább haljatok meg, minthogy általadjátok. Az 
élet kevés Isten szeretetéhez képest és ez biztos öröksége a hit bátor 
Védelmezőjének. Ha ilyen határozottan az igazság mellett van, akkor a gyülekezet 
egy zászlós tábor lesz.  
  
Másodszor, a gyülekezet rettenetesnek mondatik. Mikor rettenetes? Kellene, hogy 
szeretetre méltó legyen és ő tényleg az. Adja az Isten, hogy a gyülekezet sohasem 
legyen rettenetes fiatal megtértekre nézve, mogorva és szeretetnélküli 
magaviselete által. Ha hallom, hogy vannak olyanok, akik nem mernek a 
prédikátorhoz eljönni egy bizalmas társalgásra, vagy hitüket bevallani a gyülekezet 
előtt, akkor szeretném megmondani nékik: „Csak ne féljetek semmit, szeretteim, 
örülni fogunk, ha eljöttök, velünk való társalgásotok örömet, nem bánatot fog hozni 
néktek”. Távol legyen tőlünk, hogy titeket elutasítsunk, nagyon szívesen fogadunk 
titeket, ha tényleg szeretitek a Megváltót. Ha nem látjuk meg bennetek a nagy 
változást, akkor barátságosan közöljük veletek aggodalmainkat s háromszor 
boldognak érezzük magunkat, hogy alkalmunk volt titeket a Megváltóhoz vezetni, 
de biztosak lehettek benne, ha tényleg hisztek Jézusban, akkor a gyülekezet nem 
lesz rettenetes a ti számotokra. A kemény ítéletek Krisztus szellemének és az 
evangélium természetének ellenére vannak, hol ezek napirenden vannak, ott 
inkább megvetni való a gyülekezet, mint rettenetes. Bigottság és szeretetlenség 
inkább a gyengeségnek, mint az erőnek a jele. 
 
Miért és kinek rettenetes a gyülekezet? Én azt felelem, először is bizonyos 
értelemben rettenetes minden istennélkülire nézve. Egy igaz gyülekezet 
szentségében és bizonyságtételében nagyon rettenetes a bűnösökre nézve. Az 
istennélküliek nem törődnek egy ál-gyülekezettel vagy tettetett keresztyénekkel, de 
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egy igazi, komoly keresztyén megszégyeníté az istennélkülieket. Mi ismertünk 
olyanokat, kik a megszokott tisztátlan beszédet nem használhatták istenfélő 
asszonyok és férfiak jelenlétében, habár azok nem bírtak sem tekintéllyel sem 
ranggal vagy állással. A társaságban is, ha egy keresztyén, kinek élete egybevág 
vallomásával, bölcsen mondott ki egy dorgáló szót, a megszégyenülésnek komoly 
érzete fogja el a legtöbb jelenlevőket; lelkiismeretük felszólal ellenük és érzik a 
jónak rettenetességét. Nem mintha megakarnánk kisérleni, hogy mások féljenek 
tőlünk. Ilyen kísérletet kinevetnének és megérdemelt csalatkozással végződnék, de 
az a benyomás, melyet mi körül akarnánk írni, szabad kifolyása az istenfélő életnek. 
A jellemnek méltósága soha sem rejlik egy tettetett magaviseletben, hanem igazi 
erényben, Ha valódi jóság van bennünk, ha tényleg melegen, buzgóan szeretjük az 
igazságot és gyűlöljük a gonoszságot, akkor a mi életünk majdnem szó nélkül elítéli 
az istennélkülieket és szívük mélyén fogják érezni, hogy el vannak ítélve. Egy szent 
élet legbiztosabb elitélője a bűnnek. Hallottunk egy gonosz fiúról, ki nem tudott 
abban a házban élni, ahol elhunyt atyja életében olyan buzgón imádkozott. Minden 
szoba, minden bútordarab szemére hányta, hogy atyjának Istenét elhagyta. 
Olvastunk másokról, kik bizonyos istenfélő emberek tekintetétől féltek, kiknek 
szent életük jobban megzabolázta őket, mint az ország törvényei. Az itt a 
legrosszabb, hogy az istennélküliek félelme viszontvádolásra készteti azok ellen, 
akik megdorgálták őket é? Ebből a gyökérből fejlődik azután az üldöztetetés. Az 
istentelenek igyekeznek azoknak megsemmisítésére, kiket ők félnek, mert ezeknek 
életük elítéli őket vagy pedig rágalommal illetik őket, ha a kegyetlenség karjával 
meg nem verhetik őket. A szenteknek vértanúsága a gyűlölet következménye, 
mellyel volt a sötétség a világossággal szemben, mert a világosság napfényre hozta 
gonosz tetteit. Egy gyülekezet valódi szentségében, igazi komolyságában és valódi 
krisztusi hasonlatosságában mindig valami borzasztót rejt a fordított nemzetségre 
nézve, kinek közepette kell néki élnie. Félnek tőle, mint az ítélet napjától, mely 
mindent felderít. 
 
Egy élő gyülekezet rettenetes még a tévtanok hirdetőire nézve is. Most is két tábor 
telepedett le Isten seregével szemben, egymás közt ellenségesek, de szövetségesek 
Isten gyülekezetével szemben. Egyik oldalán a ritualizmus babonájával, papságával, 
szentséges működésével, a kegyelemtanok gyűlöletével, és a másik oldalon a 
rationalismus gúnyolódó hitetlenségével és ízléstelen nyerészkedéseivel. 
 
Ezek mint Herodes és Pilátus semmiben sem értenek egyet, csak a Krisztus elleni 
álláspontban. Közös félelmük van, bár bevallani nem akarják azt. Nem félnek a 
szószékről elhangzott beszédektől, melyeken nyilvános összejövetelek alkalmával 
olyan dühösen vádolják, sem azon bölcsészeti magyarázatoktól, melyeken 
bizonyítékok által meggyőzettetnek, hanem gyűlölnek, félnek, s ezért szitkozódnak 
és lenézik, amint futják, az igazságnak ama imádkozó, buzgó, világos és egyszerű 
predikálását. 
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Ez egy fegyver, mely előtt nem képesek megállani: a régi evangélium fegyvere. 
Luther idejében csodákat mívelt, ugyanúgy a Anitfild és Wesley napjaiban, sokszor 
helyreállította országunkban az inak szövetséges ládáját és ismét meg fogja azt 
tenni. Nem veszített semmit régi erejéből és ezért Krisztus ellenségeinek rettegése. 
 
De még a sátánnak is rettenetes Isten gyülekezete. Egyesekkel, úgymond könnyen 
végezne, de ha ezek az egyesek ima és közösség által erősítik egymást, ha szent 
szeretet által össze vannak kötve és egy templomot képeznek, amelyben Krisztus 
lakik, akkor a sátánnak nehéz munkája van. Oh, testvéreim, nem minden gyülekezet 
olyan rettenetes, hanem csak Isten gyülekezete, melyben isteni élet és Isten 
szeretet van. Egy gyülekezet melyben a felemelt zászló van, a keresztnek zászlója 
ezt magasra feltartva, az igazi tan és szellemi kegyelemnek különféle kisebb zászlói 
között, amelyekről az előbb beszéltem. 
 
Vegyünk egy harmadik pontot, ez volna: Miért rettenetes mint egy zászlós tábor 
Krisztus gyülekezete? Miért borzasztó zászlói miatt? Ez a vers azt látszik mondani, 
hogy a gyülekezet rettenetes, mint egy tábor, de hogy rettenetességét teljesen 
zászlóinak köszönheti. „Rettenetes mintegy zászlós tábor.” Én azt hiszem, a 
keresztyén gyülekezet nagy zászlója a felmagasztalt Megváltó. „És én mikor 
felemeltetem e földről, mindeneket én hozzám vonzok.” Ő körülötte 
csoportosulunk. „Sok nép gyűlik ő hozzá.” Mint az érckígyó a tábor közepette a 
pusztában, úgy magasztaltatott fel a Megváltó, és lett zászlónk, Krisztusnak 
kibékülési áldozata, minden újjászülött embernek a nagy zászlója, és ez Izrael 
ellenségei bátortalanságának fő forrása. 
 
De vegyük a gondolatokat sorrendben. A gyülekezet maga rettenetes, és azután 
zászlói miatt rettenetes. Testvérek, a tábor maga rettenetes. Miért? Először is 
azért, mert kiválasztott emberekből áll. Emlékezzetek arra, hogy a Hámán felesége 
tudakozódott Mardokeus után, hogy váljon zsidó-e? Mert előre megmondotta, ha 
az, akkor férjének terve megsemmisül. „Ha a zsidók nemzetségéből való 
Mardokeus, aki előtt megaláztattál, nem érsz vele, hanem meggyőzettetel tőle.” 
Nos, Isten gyülekezete, mely asszonyokból és férfiakból áll, nem több mint bármely 
más szervezet. Tekintsétek kívülről, akkor kevés művelt egyént fogtok látni, és 
sokat műveltség nélkül. Itt-ott egy gazdag vagy hatalmas, de százak, kik szegények 
és megvetettek.  
A közönséges számítás szerint nem foglal magában nagy elemeket. Tényleg, saját 
vallomása az, hogy saját magában csak gyenge, egy juhnyáj a farkasok között, de 
ebben rejlik erőssége, hogy a gyülekezetnek minden igazi tagja királyi sarjadék. 
Mind Istennek választattot, az asszony magva, mely elrendeltetett örök időktől 
fogva, hogy a sátán fejét és kígyó magvát eltapossa. Ők Istennek gyengéi, de 
erősebbek, mint az emberek. Ő elhatározta, hogy azzal ami nincs, eltöröli azt ami 
valami akar lenni. Mint a kananiták féltek a megválasztott Izrael néptől az ítélet 
miatt, mely megelőzte őket. És a Jehovától való félelem reájok jött, úgy van ez a 
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gonosz seregeivel. Álmokat láttak, mint a midiánita, és hősök, mint Gedeon 
elbeszéli azokat, az árpakenyér reá esik a midiánitak királyi sátorára, és össze fogja 
törni egész le a földig. Az Úr és Gedeon fegyvere elűzi az ellenséget. A 
kiválasztottak győzedelmeskednek a Bárány vére által és senki sem fogja őket 
megszégyeníteni. Ti királyi papság vagytok, örökségnek népe, egy kiválasztott 
nemzetség, és ti rajtatok fogja megmutatni az élő Isten határtalan kegyelmét. 
 
Továbbá a gyülekezet áll imádkozó emberekből. Az ima az, ami a gyengeséget 
összeköti a végtelen erővel. Emberek, kik imádkozni tudnak, nem győzettetnek 
meg, mert póterejük sohasem fogy el. Eredj a csatába, kedves testvérem, s ha a te 
magad erejével legyőzettetel, akkor az ima egy légió angyalt fog előhívni, s az 
ellenség csodálkozni fog, hogy a le nem győzött ellenfél még mindig nem tagit. Ha 
holnap tízezer szentet megégetnének, akkor a haldoklók imái phönise madárként 
szállítatnák fel hamvaikból a gyülekezetet. Ezért tehát, ki állhat ellen olyan 
embereknek, kik imáikkal Istenhez fordulnak a harcban? „A seregeknek Ura velünk 
van, a Jákobnak Istene ami menedékünk.” Mi kiáltunk az Úrhoz és Ő meghallgat 
minket. Ő tör keresztül az ellenség sorain, Ő ad diadalt az ütközetnek napján. Ezért 
azok, kik az imádság fegyverét használják, rettenetesek mint a zászlós tábor. 
  
Ismét: az igaz gyülekezet örök igazságon alapszik. Nem idézem nektek a régi latin 
közmondást, mely azt mondja, hogy az igazság hatalmas és neki győznie kell. Az 
igazság van és az igazság lesz. Ő egyedül lényeges és kell, hogy a korszakokat 
túlélje. Tévedések csakhamar fejlődésük tökéletességükig duzzadnak, mint a 
szappanbuborék szivárvány színekkel, melyet a gyermekek csinálnak, de épp olyan 
hamar eloszlik, mint ahogy képződött. Ők az idő gyermekei, míg ellenben az igazság 
az örökkévalóság sarja és örököse. Az álnokság meghal, az idő nyilai 
keresztülszúrják szívét, de az igazság keresztül nem hatható páncéljában minden 
ellenségeivel szemben dacol. Emberek, akik az igazságot szeretik, aranyat, ezüstöt 
és drágaköveket építenek, és habár lassan halad előre az épület, az mégis az 
örökkévalóságé. Az igazság gátait sokszor megtámadják, de az ellenség azt soha be 
nem veszi. Állítsatok fel az emberek között egy pompás és látszólag erős 
hatalmasságot, de legyetek biztosak, ha a gyökeren valótlanság van, akkor előbb 
utóbb el kell neki vesznie. Csak az igazság meggyőzhetetlen, örök és a legmagasabb. 
Félelem és ijedtség szállja meg az ellenséget, az igaz gyülekezet előtt, mert elég 
okosak és tudják, hogy az igazságnak maradandó és elpusztíthatatlan hatalma van. 
A múltkor érdekkel olvastam egy előkelő világi ember bírálatát, kinek nevét jól 
ismernétek, ha megnevezném. Ebben dicsérőleg emlékezett meg a nagy 
ügyességről, bölcsességről és a józan észről, melyek a római egyház rendeleteiben 
és a hitetlenség ellen való felszólalásaiban mutatkoznak, és a keresztyén 
prédikátorok gyengeségeiről és gyermekek lényéről, melyet tanúsítanak, mikor a 
rationalizmust dogmatismusával megtámadták. Én örültem az értékes tanításnak és 
gondoltam magamban: „Látom barátom, hogy milyen nemét a hadvezérletnek 
szereted legjobban. Te megcsodálod a római kath. hadakozásnak módját, de te 
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nem csodálod meg az, prédikátorokét. Nem az a törekvésünk, hogy hadakozásunk 
módjában igyekezzünk tetszeni az ellenségnek, hanem ellenkezőleg, s ha 
felfedeztünk egy fegyvert, mely téged bosszant, akkor ezt annál gyakrabban 
használjuk.” Van egy tisztről szóló adoma, ki kissé ügyetlen volt modorában és egy 
nagy ünnepély alkalmával sietségében majdnem elesett a kardjában. Ő Felsége erre 
ezt a megjegyzést tette: „Úgy látszik kardja önnek nagyon útjába van.” „Ő Felsége 
ellenségei ezt gyakran megérezték” – volt a válasz. Így mi is, ha az igazság ellenségei 
eljárásunkat nem helyeselik, elfogadjuk ítéletüket, miután ezt megfordítottuk. Ha 
nem csodálják meg hadi módszerünket, akkor azt gondoljuk, hogy ez bizonyára a 
legjobb, s jobbat nem is használhatnánk. De Isten segítségével még szeretnénk az 
evangélium „balgatagságát” hirdetni és újból és újból a régi igazságot hirdetni, hogy 
Isten Krisztusban volt és a világot saját magával kibékítette és bűneiket nem 
tulajdonította nékik. 
 
Ahelyett hogy új zászlót emelnénk (ami persze jobban tetszene ellenségeinknek) 
maradjon meg még mindig a régi zászló: „Senki más, csak Krisztus!” „Mert 
kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem ti tőletek vagyon, Isten ajándéka 
ez”. Az üdvösség szabad kegyelemből van, a mi Urunk Jézus Krisztusnak bűnbocsátó 
áldozata által. 
 
Most figyeljük meg, hogy a gyülekezet fődicsősége és fensége különösen a 
zászlóban rejlik, melyet hord. Mi megijedni való van a zászlóban? Mi azt feleljük, 
hogy Krisztus ellenségei félnek a kereszttől, mert tudják, hogy mit tett a kereszt. 
Bárhol hirdettetett a megfeszíttetett Jézus, ott a hamis szervezetek megrendültek. 
Dágon mindig leesett az Úrnak ládája előtt. A kibékülésnek tana által idéztetik elő a 
legnagyobb düh, olyan düh, melyben a félelem a méregnek első oka. 
 
A gyülekezet rettenetessége zászlóiban rejlik, mert ezek a zászlók erőt 
kölcsönöznek néki. A leggyengébb harcos erős lesz, ha a kereszt zászlójához 
közeledik. Aki talán gyáva módjára viselkedett volna, vitézzé lesz, ha Jézus drága 
vérét hatalommal érzi lelkében. Vértanúk a kereszt mellett születnek meg és 
tápláltatnak. Jézus vére az önmegtagadásnak éltető ereje. Mi meg tudunk halni, 
mert Megváltónk meghalt. Sándor jelenléte óriásokká változtatta a görögöket; 
Megváltónk jelenléte a sasnál gyorsabbakká és az oroszlánnál erősebekké teszi a 
hívőket. Istennél elvégeztetett és előre meghatározott végzésében 
megállapittatott, hogy minden test lássa meg Isten üdvösségét. Jézusnak kell 
uralkodnia, a Felfeszittetettnek győznie kell! A kéz, mely a fára volt szegezve, kell, 
hogy az összes birodalmaknak uralkodó pálcáját forgassa. Azon embereknek 
minden dicsősége, kik Krisztus országának koronája és uralkodó pálcája ellen 
szegülnek, olyanok mint a fazekasnak összezúzódott edénye. Krisztusban rejlik a 
hadiszerszám, melyek által az Úr örök végzéseit keresztül akarja vinni. A gyülekezet, 
zászlóján az Immánuel nevével, melyet kötelessége szerint kibontania és magasra 
tartania kell, bizonyára kell hogy a sötétség uralmainak borzasztó legyen. 
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Befejezzük még egy néhány hasonlattal. Akarja-e itt mindenki a terheket hordozni? 
Vagy csak puha, lustálkodó katona vagyok, egyik azok közül, kik szeretik az 
egyenruhát hordani, hogy valami vallomással dicsekedjenek, de harcba soha sem 
mennek? 
 
„A kereszt vitéze vagyok-e, követem-e a Bárányt?” Hadd járja körül ez a kérdés a 
sorokat, kedves testvéreim, valóban olyan vitézek vagytok-e, kik tényleg harcolnak 
Jézusért az ő zászlója alatt? Sorakoztok körülötte? Ismeritek a zászlót? Szeretitek? 
Meg is tudnátok halni az ő védelmére? Mindeneknél drágább-e néked a Jézus 
személye? Becsülöd-é a kibékítő helyettesítőnek tanát? Érezed-e, hogy a te saját 
erélyed és erőd felköltetett annak védelmében és a hozzá való szeretetben? Bár ne 
menne el senki, anélkül, hogy vizsgáló kérdést intézett volna saját magához. 
 
Végül „rettenetes”. Miért vagyok én rettenetes? Mert keresztyén vagyok? Van az 
én életemben valami hatalom, amely elítél egy bűnöst? Van bennem valami 
szentség, amely nyugtalanítana egy istentelent, ha nálam volna? Van az én 
életemben elég Krisztusból, hogy én világosságképpen fénylenék a sötétségben? 
Vagy pedig nagyon valószínű, hogy ha egy házban laknék, annak lakói soha sem 
látnának valami különbséget közöttem és a világiak között. Oh, de sok keresztyén 
jól tenné, ha egy feliratot hordana a nyakán, mert e nélkül soha nem tudnák meg, 
hogy ők keresztyének! Hosszú imákat mondanak, de semmiben sem keresztyének, 
csak névleg azok. Soha ne legyen a ti életetek és az enyém olyan megvetni való, 
hanem győzzük meg az ellenmondókat arról, hogy van a Jézus Krisztus 
evangéliumában egy hatalom, úgy hogy be kelljen vallaniok, hogy ők, mivel azt nem 
bírják, nagy áldást veszítenek. 
 
Még egy gondolat. Ha nem vagyok harcos, ha nem vagyok tényleg a Krisztus 
szolgája és mégis Isten házához jövök, ahol keresztyének gyülekeznek és ahol 
Krisztus prédikáltatik, akkor el fog jönni az a nap, amikor Isten gyülekezete igen 
rettenetes lesz nékem. Vegyük, hogy valaki hallja ezt a prédikációt, aki már évek óta 
hallja e helyen az igét hirdetni. Képzeld, hogy eljött az utolsó nap. A nagy ítélőszék 
elé hozattatol, s ez a kérdés: „Hallotta ez a bűnös híven prédikálni az 
evangéliumot? Ő istennélküli, ő megvetette Krisztust, megérdemli, hogy 
megvettessék? Tényleg hallotta az evangéliumot és megvetette?” Ha engem 
felszólítanak, hogy adjam bizonyságtételemet, akkor azt kell mondanom: „Legjobb 
tehetségem szerint igyekeztem néki a Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni”. 
„Imádkoztak ezért a bűnösért a gyülekezet előtt?” Sok tagja a gyülekezetnek, akkor 
mondhatná: „Igen, Uram, mi imádkoztunk ő érette.” Igen, és mindnyájan azt 
mondanánk: „Ha nem is név szerint imádkoztunk ő érette, de befoglaltuk őt is azok 
sorába kik az istentiszteletet látogatják, akikért folyton könyörögtünk.” Nem 
létezne akkor egy gyülekezeti tag sem, aki képes volna valami mentséget hozni 
azért, aki Krisztust megvetette. Ő saját akaratából vetette meg Krisztust, ő tudva 
maradt meg a bűnben. Ki akar védő ügyvéde lenni? Egy nyelv nem volna képes 
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téged az ítélet előtt kimenteni vagy Istennek igazságos ítéletét megtámadni. Ha a 
nagy bíró elítéli a bűnöst, hogy elvitessék és szenvedje büntetését, akkor az egész 
gyülekezet, melynek istentiszteletén részt vett a bűnös és melynek jelenlétében 
megvetette Krisztust, az ő számára „rettenetes” lesz, „mint a zászlós tábor”, mert 
mind azt fogja mondani: „Ámen, Ámen, Ámen! Igazságos vagy, oh, Isten!” 
 
Ez nem a képzeletből merített festmény. Nem tudjátok, hogy a szentek fogják 
megítélni a világot? Az utolsó nagy ítéletnapon az Isten Fia mellett fognak ülni és 
Ámennel fogják megerősíteni az ő ítéletét. Oh, hogy Isten szelleme megáldaná az 
erre való gondolkozást, hogy még sokan oda lennének vezetve, hogy kibéküljenek 
Istennel. Jézus még mindig a szeretetteljes, közbenjáró, és az ő iránta való teljes 
odaadás, biztosan megment titeket. Ki ő benne hiszen, nem lesz ítélve és benne 
hinni, annyit tesz, ő benne bízni és tudni, hogy Isten adta mi nékünk az örök életet 
és ez az élet az ő Fiában van, ki a bűnösök helyett szenvedett, hogy azok, mind, akik 
hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életet vegyenek. Az Isten áldjon meg 
titeket, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 
 

Spurgeon műhelyéből 
 
Isten előbbi végzése, s nem a mi választásunk határoz a fölött, mint tisztítson és 
neveljen minket. Ha mi ellenkeznénk, és balgatagságunkban így szólnánk is: „inkább 
azt véljük, hogy fájdalmaink testiek”, vagy: „inkább egészségesek akarunk lenni és a 
szegénységet elviselni”, vagy: „inkább elviselnénk a száműzetést, javaink 
elvesztését és egyéb bajokat, mint a betegséget”, vagy: „inkább elviseljük az 
istentelen világ dorgálását, mint hiányt szenvedjünk”. De bármit beszéljünk is, 
sorsunkat ő határozta meg, ezen a mi szeszélyeink nem változtathatnak. Atyánk 
házában nem mi vagyunk a háztartás fejei, hanem mindegyikünk egy gyermek, 
kinek helye az engedelmességben rejlik. Az Úr kormányoz és határoz meg mindent. 
Mi elgondolhatjuk, amint akarjuk, de ő intézkedik. Mi leülhetünk tervezni, de a 
végzet kerekei nem térnek le pályájukról azért, hogy a mi kívánságainkkal 
találkozhassanak. Kezeinket az élet evezőjére tesszük, s talán azt képzeljük, hogy a 
hajót saját értelmünk szerint irányíthatjuk, de vannak oly áramlatok, melyek a mi 
törekvéseinket kigúnyolják és oda hajtanak bennünket, ahova nem akarunk jutni. 
Sőt vannak oly szelek, melyek körülöttünk tombolnak, s minket a megsemmisítéssel 
fenyegetnek. Ezt mondhatnátok szívetekben: „ez és az legyen”, de azért az Úr 
tanácsa megáll és örökvégezésének kell beteljesülni. Amiben ma választást 
tehetünk, jó lesz, ha bölcsen választunk, de szenvedéseinkre nézve nem mi 
határozhatjuk azt meg, hogy mily nemű, mily alakú legyen az. 
 
Vegyétek egy pillanatig szemügyre, hogy ránk lenne hagyva ez a megválasztás. El 
van rendelve, hogy mindegyikünknek kell keresztet viselni, de képzeljétek, ha ezt 
mindenki maga választhatná. Mi lenne akkor? A választás biztosan rettenetes és 
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fájdalmas feladat lenne. Dávid három közül válaszhatott, de eléggé tudatában volt 
annak, hogy mindegyiktől félhet. Először választhatta volna a hét éves ínséget, 
pusztult mezőket, elszáradt fákat, üres magtárakat, feleség és gyermekeket a kíntól 
gyötörtetve, százakat elhullani látni az úton éhség miatt, eltemetetlen heverni látni 
a holtakat, mert az élők el vannak gyengülve azokat elföldelni. A farkasok vonítását 
hallgatni, az egész ország elpusztulását látni. Ily irtóztatót nem választhatott Dávid, 
el sem viselhetett, hogy ilyen csapás jöjjön népére. Ámde a második sem volt jobb: 
három hónapig fusson ellensége előtt. Tapasztalta ő már egykor, mi az, mint egy 
fogolymadár a hegyen idestova űzetni. Ismerte azt a nyomorúságot, mint bujdosó 
éjjel-nappal az ellenségtől nyugtalanságban lenni, az őr-lámpást égve hagyni és a 
kezet folytonosan a kivont fegyveren tartani, mielőtt a győző ellen „pardon”-t nem 
adva, kegyetlenségét az asszonyok és gyermekeken kitöltötte. Ő irtózott a vérontás 
gondolatától, mert már nagyon sokat látott abból. De nem kevésbé lett volna 
rettenetes, ha pestis és döghalál jött volna láthatatlan öldöklő fegyverével 
lekaszálni, míg a sírok zsúfolásig meg nem teltek volna. Ez nagyon-nagyon nehéz 
választás volt, ugyan soká habozhatott az ember e három kínzó közt: éhség, háború 
és pestis. Ezért kiáltott fel végre szívből megindulva: „inkább essem én magam az 
Úr kezébe!”  
 
Testvérek, nagy okunk van örvendezni e fölött, hogy nem ránk lett bízva a választás, 
mint az Izrael királyára bízva volt. Nem irigylendő Dávid, hanem inkább sajnálandó, 
mert valóban fájdalmas a bosszú közt választást tenni. Mily kellemes azt 
meggondolni, hogy Istenünk akkor, mikor keresztet oszt, nagy gonddal van 
irányunkban s a leggyengédebb módon vesz tekintetbe. Egy atya sem képes oly 
bölcs és gyengéd lenni, mint az Úr. Ha keresztyén felebarátink életét áttekintjük és 
a saját történetünket megvizsgáljuk, akkor sokszor fogunk csodálkozni azon, hogy a 
szomorúság alakja mily nagyon van alkalmaztatva ahhoz, kinek azt viselnie kell. Jó 
volt, hogy egy bizonyos szenvedés nem érte Melanchtont, mert különben megtört 
volna szíve, de Luthernek javára szolgált az. 
 
Azt is láthatjuk, hogy Bunyánra nézve üdvös volt a börtönben ülni, Jó volt 
Miltonnak, hogy vak, Baxternek, hogy beteg volt. Ezek a keresztek az illető 
embereket érték, senki sem mondhatja, hogy jobb lett volna cserélniök. A kertész 
megnyes minden fát, s minden növényt a maga neme szerint nevel. Azt akarjátok, 
hogy kését a liliomnál éppen úgy használja, mint a rózsánál? Az igazság kellemetes 
gyümölcse egyiknél egyféle bánásmódon, másiknál másképpen áll elő. Ami 
egyiknek tápszer, a másiknak méreg, így van ez a nyomorúság idején is. Ha egykor a 
mennybe érünk, foglalkozásunk egyike talán az lesz, hogy vizsgálhatjuk, mily 
bölcsen lett kirendelve nékünk nemcsak a tápszer, hanem az orvosság is. Annyit 
tudok, mielőtt a mennybe jutunk, némileg már most is, ha a középkort elértük és 
egy visszapillantást vetünk a múltakra, beláthatjuk eléggé, még hitetlenségünknek 
és tudatlanságunknak gőze és homálya között is, mily szükséges teljes szívből 
megköszönni és dicsérni az Urat a nyomorúság tisztító tüzéért, a kalapácsa 
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veréséért és ráspolya csikorgásáért. Ezek által lehettünk fényes nyilak az ő 
tegzében. A kereszt keserű fája bimbókat hajtott, virágzott és gyümölcsöt termett 
nékünk. Igen, éppen az a kereszt, melytől leginkább féltünk, volt a legüdvösebb 
számunkra. Legyen tehát ezután jó barátunk a nyomorúság, fogadjuk el úgy, a mint 
jön! Örvendjünk azon szeretetnek, mely azt ránk küldte, a kegyelemnek, mely azt 
kíséri és ama nevekedésnek, mely az által előmozdítva lesz. Ne kívánjuk sohse, hogy 
az ügyek másként menjenek, mint azok rendelteltek, a mennyiben azok az Urunktól 
függtek. Ne akarjunk magunk választani, de ha valamikor ez mégis ránk lenne bízva, 
kövessük abban a megszomorodott zsoltárost és így szóljunk vele: „igen félek, de 
inkább essek az Úrnak kezébe.” Jó helyen van mindaz, mi az Úrra van bízva. 
 
Az Úr legjobban tudja az áldás idejét, 
Mély bánat után adja az öröm reményét; 

Kegyelme esőjével szívünket üdíti, ‒ 
És sötétből fényével vezérel menny felé. 
 

Istennek ítélőszéke 
 
,,Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te 
atyádfiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Mert meg 
van írva: Élek én mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden 
nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számol magáról az 

Istennek.” (Pál lev. a róm. 14, 10‒12 v.) 
 
Az örök ítéletnek tana, melyről most akarok beszélni, bizonyos okok miatt adatik 
elő nékünk. Pál látta a keresztyének között az ítélet tételnek igen gyakori szokását. 
Sejtem, ha Pál most közénk jönne, nem találna erre vonatkozólag nagy 
különbséget. Akkor a megtérteknek többsége zsidó volt és előbbi vallásos 
szokásaikat behozták a keresztyén gyülekezetbe. Azok, akik buzgósággal 
megtartották a szertartási törvényt, azt vélték, hogy lelkiismeretük ellen tesznek, 
ha a törvénynek főpontjait továbbra is nem töltik be, s habár bizonyos szokásokat 
felhagytak, melyek látszólag eltörülettek, mégis másokat megőriztek, mint például 
bizonyos böjti napokat és ünnepeket. Némely őszinte, de gyenge hívők félve 
fordítottak nagy figyelmet arra, amit esznek és a tiszta és tisztátlan ételek 
törvényes különbségét akarták fenntartani. Egyidejűleg voltak az egyháznak olyan 
emberei, kik nagyon helyesen ezt mondták: „Krisztus eljövetelével eltöröltetett a 
régi szövetség, azok az ünnepnapok mind előképei és árnyékai a Krisztusban rejlő 

valóságnak. Nem mutatta-e meg Péternek az Úr ‒ a körülmetélkedés 

prédikátorának ‒, hogy immár semmi sem utálatos vagy tisztátalan!” Az erős hittel 
bíró férfiak dorgálták gyengébb hitű testvéreiket, hogy babonásak és ezáltal a 
rabszolgaságnak igáját veszik fel magukra. Nem viszonzák-e a gyengébbek, „mi nem 
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vagyunk babonásak, mi lelkiismeretesek vagyunk, míg azonban ti nagyon is tág tért 
hagytok magatoknak és azáltal megbotránkoztattok minket.” Így elítélték a gyengék 
az erőseket és szabadságukat majdnem zabolátlanságnak mondták, míglen az 
erősek lenézték a gyengéket és szinte kételkedtek benne, hogy a Krisztus 
szabadságába volnának. Mind a kettő tévedett, mert elítélték egymást. Pál, ki 
határozottan ellene volt a zsidóskodó pártnak és minden tekintetben tisztán és 
egyesen a keresztyén szabadságnak nemes ösvényére lépett, mégis annyira át volt 
hatva mesterének lelkétől, hogy kész volt mindenkinek mindene lenni, s mivel látta 
a viszálykodásnak komoly veszélyét, holott a szeretettől kellett volna áradni 
mindennek, a pártoskodók közé állott és azt mondta: „ne ítéljétek egymást! Mi 
közötök az ítélkezéshez? Van egy jövendő ítélet.” A jövendő ítéletet azzal a 
szándékkal említette, hogy annak hatalmas befolyása által ama könnyelmű 
mulatságtól, mellyel magukat egymás ítélgetésébe ártják, miután ez egyébre nem is 
vonatkozhat, elvonja, mert hiszen a bíró már az ajtó előtt van. 
 
Maradjunk egy pillanatra ezen gyakorlati pontnál és lássuk, hogyan kárhoztatja Pál 
az ítélet lelkét. Először az értelemre nézve természetellenesnek mondja azt. „Te 
pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? Miért utálod meg a te testvéredet? Hiszen 
ő, akit te megítélsz és megutálsz, a te testvéred! Te tévhitünek nevezted a gyengét, 
pedig ő a te testvéred. Az erőst zabolátlannak nevezted, mert élvezi szabadságát, 
de hát ő a te testvéred.” Ha mi ítélni akarunk, akkor ítéletünknek tárgyai bizonyára 
ne azok legyenek, akik velünk a szellemi rokonság kötelékeivel vannak összekötve. 
Vajon nem egy családot képeznek-e a hívők mindnyájan a Krisztusban? Bárhol is 
találjuk a baj gyökerét, mindig ezen van a fennlévő egységet meggyőző alap. Miért 
akarod te torkon ragadni testvéredet, őt ítélőszéked elé cipelni és azt tenni, hogy ő 
előtted, testvér előtt, feleljen és hogy azután elítéljed? Vajon egyik testvér elítélje-e 
a másikat? Hogy oda kint a világ ítéli a keresztyéneket, azt érjük, mert a világ 
gyülölte ami Mesterünket és gyűlölni fog minket is, de a keresztyéni társaság 
megszentelt körén belül legyen kölcsönös tisztelet, s egyik a másikat védje; azon 
fáradozzunk inkább, hogy a gyengeségeket mentegessük, nem pedig, hogy a 
tökéletlenségeket felfedezzük. Legyen tőlük távol a hibáknak feltalálása ott, ahol 
azok nem léteznek. Adná Isten, hogy a tökéletes szeretet elűzné az összes egymás 
ellenes rosszindulatot, és hogy egymás iránt bizodalmunk lenne, mert Krisztus ami 
Urunk ami testvéreinket éppúgy meg akarja tartani, amint minket is meg akar 
tartani. 
 
Ez a keresztyének közötti ítélettétel tehát első sorban természetellenes, azután az 
ítéletnapnak idő előtti volta. Eljő majd egy nap, amikor az emberek megítéltetni 
fognak, egy jobb módszer szerint, mint az a módszer, amely szerint ti ítélni tudtok 
vagy én ítélni tudok. Hogy merészelünk mi Istennek nagy ítélőszékét helytelenül 
utánozni, amikor önmagunk lépünk a trónra és ama rettenetes órának ünnepélyes 
cselekményének egy próbáját adjuk elő? Az ítélet elég gyorsan fog eljönni, legyen 
az Úr nékünk kegyelmes ama napon. Testvérem, miért kell néked ravaszkodnod az 
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által, hogy magad állsz fel a trónra? Nem tudja-e Isten maga véghezvinni munkáját? 

„Enyém a bosszúállás: én megfizetek kinek-kinek.” ‒ mondja az Úr. Nem kell azzal 
tölteni el időnket, hogy állandóan a konkoly és búza közötti válogatást keressük. A 
konkoly, melyről az Üdvözítő ama hasonlatban beszélt, oly annyira hasonlított a 
búzához, hogy az emberek nem bírták egymástól megkülönböztetni, s azért így 
hangzott parancsa: „Hagyjátok mind a kettőt egymás mellett nőni egészen az 
aratásig.” Aratáskor majd megadja az utasítást az aratóknak, hogy a valódi búzát 
attól, ami annak csupán utánzata volt, elválasszák. Ami minket illet, úgy áll az, hogy 
a szenteknek kell megítélni a világot, de a jelenvaló időre ez a parancsolat: „Ne 
ítéljetek idő előtt.” Mi tudunk választást tenni a külsőleg gonosz és külsőleg tiszta 
között azon jelek szerint, melyeket Isten adott, mint például ezek: „Gyümölcseikről 
ismeritek meg őket;” és „Valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, az átkozott.” 
 
Mint a gyülekezet becsületének őrei kötelesek vagyunk ezeket a szabályokat 
megtartani, de testvér és testvér között, kik lényegtelen dolgok felett 
különbözőképen gondolkodnak, keresztyén és keresztyén között, amidőn mindenki 
a maga lelkiismeretének engedelmeskedik, nem kellene egymást megítélni. Jöjjetek 
ide, testvérek! Van itt elég munka mindenitek számára, hogy a nagy hálót a partra 
vonjátok. Mit cselekesztek ti? Arra igyekesztek, hogy a jókat a hajóba hozzátok és a 
rosszakat eldobjátok? Ezt a munkát később lehet lesz megtenni, de most 
engedjétek, hogy a hálót a partra hurcoljuk. Húzzátok testvérek teljes erőtökkel! 
Nemsokára el fog jönni az idő, amikor halászkodásunk eredményével számolhatunk 
és a hamisakat az igazaktól elszakasztjuk. 
 
De nemcsak megelőzzük az ítéletet, hanem Krisztus hivatalába és jogaiba 
tolakodunk, amikor a szenteket elítéljük. „Nékünk mindnyájunknak meg kell 
jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt!” – ez az igazi itélőszék. Milyen gyakran kellett 
nékem az én embertársaim ítélőszéke előtt megjelennem. Néha megtámadják a mi 
mozgalmunk alapjait, máskor ami cselekedeteinket, vagy beszédmodorunkat, vagy 
módszerünket a gyülekezet ügyeinek gondozására vonatkozólag. Jól van, hiszen 
csekély dolog az az emberek ítélőszéke előtt megjelenni. Tartózkodhatnánk is a 
megjelenéstől, mert az ember nem a mi Urunk és mi nem vagyunk kötelezve 
meghívását követni. 
 
Honnan jön az hát, hogy annyi testvér azt véli hinni, hogy ő az úr és Isten szolgáit 
elítélheti? Én ismerek néhány keresztyén embert, kik nemcsak ítéletet és pedig igen 
kemény ítéletet tesznek mindenki ellen a tények szerint, melyek tudomásukra 
jutnak, de minden tények nélkül olyanokat tételeznek fel emberekről, melyeket 
sohasem láttak, és telve vannak keménnyakúsággal azok iránt. Némelyek 
elcsavarják a szavakat olyan véleményekké, melyeket az, aki a szavakat használta, 
soha magáénak nem vallott, mások ismét a szó téves értelmének mentése nélkül, 
leülnek és gonoszt gondolnak testvéreik felől. Álmodoznak, hogy kevésre való 
becsüléssel bántak velük és azután kemény ítéleteket tesznek. Képzeljétek be 
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magatoknak, hogy rosszul bántak veletek és akkor azután azt fogjátok gondolni, 
hogy minden bosszúból lett ellenetek téve, mire aztán magatok fogtok gonoszt 
gondolni másokról. Vannak emberek, akiknek nagy tehetségük van pletykálkodni, s 
ezek beszédeik által elhitetnek titeket, hogy Sodomában és Gomorában éltek vagy 
talán magában Tófetben. Azt a félelmet idézik fel bennetek, hogy mindenki, akinek 
bizalmat ajándékoztok, egy nyomorult csaló, hogy mindenki, aki buzgó, az 
jutalomra vágyó, hogy minden prédikátor nyilvánosan azt prédikálja, amit titokban 
nem hisz, hogy minden szabadelvű adakozó csak kevélységből adakozik, hogy ti 
valósággal egy olyan helyen éltek, ahol Iskariotes Judásnak nemzetsége 
tízezerszeresen megnagyítva látható. Ágyba megy az ember, de nem tud aludni, 
miután ilyen fülbesúgóval beszélt. Vigaszul szolgálhat az, hogy az ő csudálatos 
felfedezésükben semmi igaz nincsen. Ezek a rágalmi állítások nem egyebek, mint az 
ítéletnek alacsony fokú bohózatjai. Miért csinálnak belőlük olyan sokat? Miután ti 
és én megtettük azt, amit tudtunk, hogy majmolt ítélőszéki ülést tartsunk és ezt 
meg azt a férfit előhívtuk, micsoda egy dolog ez? Legjobb esetben gyermekjáték, és 
ha gonosz dolog ez, akkor ez erőszakos átvétele Krisztus Jézus jogainak, ki egyháza 
középpontján egyedül uralkodik, mint törvénytevő, s aki bizonyos idő múlva mint 
bíró az égnek felhőin fog ülni, s a világot igazságban megítéli. 
 
Az apostol keményen szól a keresztyéni gyülekezetben lévő dorgálás keresésnek 
gonosz lelke ellen, s hogy halálos csapást mérjen ellene, ezt mondja: „Minden 
szükségtelen, nem kell egymást ítélnetek, mert mindketten, testvéred és te magad, 
az Isten ítélőszéke előtt fogtok állani. Nincs szükség a te ítéletedre, mert ha egy 
némely ember értéktelen, akkor a bíró majd el fogja őt ítélni, nem kell bele 
avatkoznotok a Mindenható dolgaiba, jobban fogja rendezni az emberek ügyeit, 
mint ti ezt tudjátok.” 
 
De még többet! A ti ítéletetek haszontalan. Sokkal jobbra fogjátok fordítani 
időtöket, ha meggondoljátok, hogy ti, kik oly pontosak és szigorúak tudtok lenni, 
miután itten egy hibára, amott meg egy másikra mutattok, magatok is egy nem 
tévedhető szem által megvizsgáltatni fogtok. A ti saját számadó könyveiteket be 
kell küldeni és ezek pontról-pontra meg fognak vizsgáltatni s azért jól nézzétek meg 
saját magatok dolgait. Ha ti saját szívetek felett őrködtök, „amelyből az élet jő”, ha 
ti saját nyelvetek felett vigyáztok és megzabolázzátok azt, és így egész testeteket 
uraljátok, ha a jó cselekedetre való alkalmakat felhasználjátok, ha ti Uratok 
szemére tekintetek, miként a szolgáló az ő asszonyára tekint, akkor valami olyat 
cselekesztek, ami jobban fogja kifizetni magát, mint másoknak bírálgatása, és 
inkább fog szolgálni az Isten dicsőségére, a gyülekezet nyereségére és a ti saját 

lelketeknek vigasztalására. Igy zár az apostol miután ‒ az eredeti szövegnek 
legteljesebb fordítása szerint mondja: „Minden egyeseknek közülünk Önmagának 
kell számot adni Istennek.” 
 
Fivéreim, nővéreim, elétek hozom ezeket az igazságokat, mert ezek a Krisztusban 
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való testvérek részére vannak meghatározva és nem annyira a külső világ számára. 
Ezek azok, akiknek hitük van és a szeretet háztartásában élnek, kiknek az óvó szó 
adatott, hogy ne ítéljenek, és alap gyanánt elénk adatik az, hogy közülünk minden 
egyesnek magáról számot kell adnia Istennek. Nem tudom, hogy különös 
szükségtek volna a barátságtalan ítélgetéstől való óvásra, de tudom, hogy 
szükségtek lehet, mint más gyülekezeteknél is szükségük volt. Nagyon háládatos 
vagyok, hogy nékünk nem sokat kellett szenvednünk ettől a nagy bajtól, de mégis 
előfordul ez kisebb-nagyobb mennyiségben minden keresztyénnél. A múltkor 
olvastam egy érdekes iratot, a János jelenések könyve feletti megjegyzést, mely 
képet szolgáltat kezembe. A szerző megpróbálja magyarázni, hogy miért nincs Dán 
nemzetsége megnevezve a jelenésekben azok között, akikből tizenkétezer van 
kiválasztva. Minden más nemzetség ott van, de Dán hiányzik és helyébe Manasse 
van téve. A szerző azt mondja, hogy azért, mert ,,Dán” annyit jelent, mint „ítélet” 

vagy „egy, aki ítél.” „A gonosz gondolatok (Jakab 2‒4.) eme bírái” sok bajt okoztak 
Izráelnek minden időben. Nem féltek attól, hogy testvérüket megítéljék és 
megvessék, minden-mindent megítéltek, önmagukat kivéve. Mindazokat, kik nem 
mondták ki az ő sibboletjüket és nem láttak mindent hasonló világításban, mint ők, 
eretnekek gyanánt ítéltek el, kiket nem lehetett tűrni, hanem amennyire erejökben 
állott, megvetni kellett. Hiába van megírva, hogy: „Ne ítéljetek idő előtt, míglen eljő 
az Úr, aki világosságra hozza azt, ami el van rejtve a sötétben, hogy a szívek 
gondolatját felfedje.” 
 
Ezen nemzetségbeli elődeikhez hasonlóan rókákat és tűzcsóvákat használtak ezek 
és igen gyakran meggyújtották szomszédaiknak álló gabonáját, tehát oly 
cselekedetet követtek el, melyet mi még egy Sámsonnál sem dicsérhetünk. A 
rókákhoz és tűzcsóvákhoz való ezen előszeretet még a mai napig is szerencsétlen 
módon tovább fejlődött Dán magvában. Így azután mi Dán az ítélő helyet Manassét 
kaptuk, aki elfelejt egyet, aki bár elvettetett testvéreitől, az ő sértegetéseiket 
megbocsátja és elfelejti, mi pedig ezt igen jó cserének tartjuk és az új jeruzsálemi 
hazában, ahol többé nem lesznek semmi hibák, Dán „az útban tévő kígyó” vagy „a 
fiatal oroszlán” sem munkát, sem helyet nem fog találni. Ha valaki a Dán 
nemzetségbeliek közül valók ezt hallják vagy olvassák, kérjenek kegyelmet, hogy 
szokásaikat és természetüket megváltoztassák.  
 
De most magához a tanításhoz jövök, a jövendő ítélet komoly tanához. Bár nyomná 
ezt be Isten szíveinkbe! A mi gondolataink most a jövendő ítéletre lesznek terelve 
és mi figyelembe vesszük először, hogy ez az ítélet általános lesz. Mert mi 
mindnyájan Isten ítélőszéke előtt fogunk állani. Egy ítélet fog tehát jönni az 
emberek minden osztálya ellen, ama erős testvér ellen is, aki az ő keresztyéni 
szabadságának ismeretében oly messze ment, amennyire csak tudott, talán tovább 
annál, amint mennie kellett volna. Ő azt ítélte, hogy igaza van, de azért Krisztus 
ítélőszéke előtt kell állania. De a gyenge testvér ellen is jön ítélet. Ő néki, aki oly 
aggályos és gondos volt, nem kellett volna a másikat megrónia, aki magát 
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szabadnak érezte lelkiismeretében, mert ő maga is Isten ítélőszéke előtt fog állni. A 
jámborságnak semminemű magas volta sem fog minket ama utolsó komoly vizsga 
elől elrekeszteni és semmi gyengeség sem fog mentségül szolgálni. A tíz 
talentummal bíró férfiúnak épp úgy mint az egy talentummal bírónak számot kell 
tennie. A gyenge keresztyének Istennek kegyessége folytán megóvatnak némely 
próbáktól, de nem ez az utolsó próba, mert nékünk mindnyájan önmagunk által kell 
számot adni Isten előtt, az erősnek és a gyengének egyaránt. Azok a férfiak, kik a 
gyülekezetben hivatalt viselnek, felelősök lesznek ezért, amint Pál apostol a 
zsidókhoz írott levele 3. rész, 17-dik versében mondja: „Mert vigyáznak ők a ti 
lelkeitekért, úgy mint számadók”. És ismét: „Mert íme, más nem kerestetik a 
sáfárokon, hanem hogy híveknek találtassanak. De az Úr az, aki engem ítél”. 
Meghajlított térdekkel kellene nékem részvét iránt könyörögnöm nálatok, miután 
oly nagy gyülekezetnek kell prédikálnom és annál nagyobbnak is oda kint, amelynek 
hetenkint a sajtó útján prédikálok. Jaj, nekem, „kicsoda itten alkalmas?” Ki fog ilyen 
állásban hűnek találtatni? Én azt gondolom, hogy minden prédikátor könnyes 
szemekkel kiálthatna hozzátok „Testvérek imádkozzatok értünk!” Az én legfőbb 
óhajom, hogy az emberek vérétől tisztán maradjak. Ha haldoklásomkor mondanom 
lehet, mint Foksz György mondotta: „Tiszta vagyok, tiszta vagyok”, ez volna 
úgyszólván az egész mennyország, amit én kívánhatnék. Oh, bár tudhatnánk 
prédikátori hivatalunkat helyesen teljesíteni és képesek lehetnénk számot adni 
arról, mint Pál mondta: „A nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam”. Ez 
az én lelkemnek vágya. 
 
Igen, de nemcsak a prédikátorok, diakonusok, vének és olyanok, kik magas állást 
foglaltak el a gyülekezetben, fognak megjelenni Krisztus ítélőszéke előtt, hanem a 
gyülekezet legkisebb tagja is, s még azon titkosak is, kik soha sem próbálták meg, 
hogy csupán tagokká váljanak. 
  
Nem lesztek képesek magatokat mindenkorra eltitkolni. Az egy talentummal bíró 
embernek az ő ura elé kell idéztetnie éppen olyan biztosan, mint a másiknak, aki 
tízzel bír, s mindegyiktől számadás fog kivántatni. A mi Urunknak példázatában a 
királynak saját szolgái azok, akik eléje hívatnak. „Ezen szolgáknak ura számot kért 
tőlük.” A mi Urunk minden egyes szolgájához ezt fogja mondani: „Adj számot 
sáfárságodról!” „Isten megítéli az igazat és az istentelent”, „Mi nékünk 
mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélőszéke előtt”. Nincs időm, sem 
helyem ezen ítélet különbözőségeibe belemenni az igazak és istentelenekre 
vonatkozólag, csupán egy tényre szorítkozom, hogy az egész emberi nemzetség 

meg fog ítéltetni az Úr szava szerint (Rómabeliekhez írt levél 2. r., 5‒11. vers): „A 
haragnak napjára és az Isten igaz ítélete megjelenésének napjára. Ki megfizet 
mindennek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való 
állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, megfizet 
örök élettel. Azoknak pedig, akik versenyesek és akik nem engednek az igazságnak, 
hanem engednek a hamisságnak, megfizet hirtelen búsulással és haraggal. 
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Nyomorúság és szorongató veszedelem lészen minden gonoszcselekedő ember 
lelkének; zsidónak először, azután görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség 
minden jó cselekedőnek, zsidónak először, azután görögnek. Mert nincsen Isten 
előtt személyválogatás”. 
 
Oh, minő sűrű tömeg fog az ítéletre összegyülekezni minden nemzetségből, népből 
és nyelvből! Minden korú személyek. Ti fiúk és leányok és ti, kik hosszú életet éltek 
keresztül. Királyok és fejedelmek ott lesznek, hogy az ő fontos számadásaikat 
átadják; tanácsosok és bírák, hogy bírájuknak megfeleljenek, azután pedig a 
szegények és szomjazók sokasága, s azok, kik Istent elfelejtették és lelkeiket 
elhanyagolták, mindnyájunknak ott kell lenni. Általános ítélet az, János mondja: 
„Látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt”. Mindnyájának, a 
juhoknak és a bakoknak a nagy, őket szétválasztó Pásztor előtt össze kell 
gyülekezniük. Mind a ketten, az okos és a bolond szüzek hallják meg az éjféli 
kiáltást. A kősziklán lévő háznak és a fövényen lévő háznak egyugyanazon módon 
kell az utolsó rettenetes vihar által kipróbáltatnia, a konkolynak és a búzának érnie 
kell, a rossz és a jó halaknak ki kell olvastatniok a hálóból, mialatt a kint lévő 
tömegek, a népek, akik Istent nem ismerték, mindnyájan kivétel nélkül remegéssel 
fogják hallani a rettenetes ítélőszék elé való rendelésüket. 
 

Úgy a szenteknek, mint a bűnösöknek ‒ de persze igen különböző módon ‒ meg 
kell ítéltetniök a könyvek szerint. Így szól az Úr szava: „Mindnyájunknak meg kell 
jelenni a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy minden egyes elvegye, amint a testben 
cselekedett, ahhoz képest, amit cselekedett, vagy jót vagy gonoszt”. Az igazakra 
nézve, az ítélet, amit tettek, teljes igazság lesz, mert tetteiket bizonyítvány gyanánt 
kell tekinteni, hogy ők valóban Istennel kibékülve voltak. A bíró ezt fogja mondani: 
„Jöjjetek, Atyámnak áldottai, bírjátok az országot, mely készíttetett néktek a világ 
fundamentumainak felvettetése előtt”. És azután követi ezt a bizonyság: „Mert 
éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok”. Ezek a gyümölcsök 
bizonyságul szolgáljanak arra nézve, hogy ők Krisztusban voltak. Bizonyság, hogy a 
hit által megigazultak, ellenben a másik oldalon az istentelenségnek savanyú és 
keserű gyümölcsei bizonyságai lesznek annak, hogy nem Istentől voltak azok 
plántálva. „Éheztem és nem adtatok ennem, szomjúhoztam és nem adtatok innom, 
beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engemet”. Nem kell félnünk a 
jövendő ítélettől, ha tudjuk, hogy Krisztusban vagyunk, mert: kicsoda fél az 
ítélőszék korlátai elé lépni, ha tudja, hogy a legmagasabb tekintélytől készséggel 
felmentettnek van nyilvánítva? A krisztusi biztonság tökéletes; mert nem lesz vádló 
ott. Egy-egy szentnek hitbeli igazsága oly tündöklő lesz, hogy egyetlen vádló sem 
fog jelentkezni. Halld! A hírnök hallatja a kihívó szót: „Kicsoda kárhoztatja Istennek 
választottit?” Az egész ítélőszéki udvaron át hangzik ez, Isten pedig jelen van, a hű 
és mindenlátó Isten. Kárhoztatja-e őket? Távol legyen. „Ő Isten, aki megigazít.” Az 
udvaron kívül felhangzik a szó: „Kicsoda akarja kárhoztatni Istennek választottát?” 
Halljátok ezt a mennyben és az angyaloknak, kik minden egyes hívő pályafutása 
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felett őrködtek és látták, hogyan futott az célja felé, nincs panaszuk. A kihívás 
meghallatszik a pokolban, hol az ördögök gyűlölik az istenfélőket, de nem 
merészkednek ellenök egy hazugságot kovácsolni. Boldog az, aki mondhatja: 
„Eltétetett nékem az igazságnak koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, 
amaz igaz bíró”. Figyeljétek meg: Ő azt, mint bíró akarja megadni és pedig ama 
napon. Kicsoda féljen tehát az ítélet elé lépni, ha az a vád elhallgattatik és jutalmat 
lehet várni? 
 
De ti még azt is mondjátok, hogy a hívő ember vétkezett. Igen, de ez a bűn 
megbocsáttatott, s néki igazsága van, amellyel a törvényre válaszolni tud. Mielőtt 
én bezárnám beszédemet, megmutatom néktek, hogy miként ítéltetett el már a 
keresztyén ember, s dolga hogyan lett eldöntve és az ítélet, a lényegesebb rajta 
már végrehajtatott úgy, hogy az elkárhoztatás már többé nem lehetséges. Azért 
van ez a második kihívás: „Ki akarja elkárhoztatni?” A bíró az az egyedüli, aki 
elkárhoztathat, mi pedig biztosak vagyunk abban, hogy Ő ezt nem akarja, mert 
Krisztus itt van, aki meghalt, sőt még több, aki feltámasztatott, aki Istennek jobbján 
van és közbenjár miérettünk”. Ne remegjetek tehát azon tan mellett, hogy 
mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, hanem imádkozzatok, 
hogy mi nékünk miként János mondja: „Az Úr Jézus titeket megtarthat ártatlanul és 
állathat az ő dicsőségének eleibe fedhetetlenségben, nagy örömmel”. 
 
Egy sem kerüli el az ítéletet. Nem lesz a naptárban elhagyva semmi, Ádám 
nemzetségének minden lénye önmagáért köteles felelni. 
  
„A földnek királyai és a nagyok, a főemberek, az erősek, minden szabados és 
minden szolga” kénytelen lesz annak arcát látni, aki a trónon ül. Kénytelenek 
leszünk megjelenni, miként az emberek a törvény előtt megjelenni kötelesek, ha 
büntetés terhe alatt meghagyatik nékik a megjelenés. Az Úr Jézus szava az: „Íme, 
én eljövök hamar és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek az ő 
cselekedetei szerint”. Oh, milyen kedvetlenül fognak megjelenni ezen trón előtt a 
lázadók! Fáraó, te néked Mózesnél nagyobbat kell meglátnod! Herodes, te neked 
azt az ifjú gyermeket a trónon kell meglátnod. Júdás, te felakasztottad magad, hogy 
a lelkiismeretednek ítélete elől megszabadulj, de Istenednek ítélete elől semmi 
módon meg nem menekedhetel. Habár hatezer esztendő múlt el, amióta az 
emberek meghaltak és testeik már egészen elenyészhettek, mégis, mikor a kürt a 
tiszta és éles hangot adni fogja, újból meg kell elevenedni testeiknek és 
mindnyájoknak elő kell állaniok, hogy minden egyes önönmagáért feleljen ama 
nagy törvényszéki ülésen a minden világok birája előtt, aki mindenkivel az 
igazságnak megfelelően fog bánni. Hajoljunk meg ama komoly igazság előtt, hogy 
Isten egy napot meghatározott, amelyen igazságban megítéli a világot azon férfiú 
által, akit erre rendelt. 
 

A második igazság ‒ melyet akként kell előtérbe hoznunk, a mennyire csak bírjuk ‒ 
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az, hogy ez egy személyes ítélet lesz mindenki számára. Ez annak magva, amit az 
apostol mond: „Mindegyik önnönmaga ad számot Istennek.” Az ítélet nem 
összegezett, választatlan módon fog véghez menni, nem egy nemzetség vagy egy 
törzs ellen, de minden egyesnek külön állania kell, és a letett számadás nem egy 
családtól vagy egy egylet részéről fog megtörténni, hanem minden egyes ember 
részéről önnön magáért. Figyeld meg ezt gondosan, óh, ember! Minden egyesnek 
közülünk számot kell adnia az ő saját eljárásáért, az ő saját gondolataiért, az ő saját 
szavaiért, az ő saját véleményeiért, de nemcsak ezekért, hanem önönmagáért is. 
Mindenkinek számot kell adnia az ő szívének állapotáról, az ő kedélyének 
érzületéről Isten előtt, vajon tartott-e bűnbánatot, vajon hitt-e, vajon szerette-e 
Istent, vajon buzgó volt-e, vajon igaz, vajon hű volt-e? Ha a számadás csak az 
eljárásokra, szavakra és gondolatokra vonatkoznék, már akkor is elég komoly volna, 
de minden egyes embernek önmagáról kell számot adnia, arról éppen úgy, ami ő 
volt és arról, amit tett; arról, ami az ő szívében volt éppen úgy, mint arról, ami 
abból kijött az ő cselekedeteiben. Oh, minő kihallgattatás lesz ez!  
 
Azután számot kellett adnunk mások felett való ítélkezésünkről. Nem arról kell 
nékünk majd felelnünk, amit ők cselekedtek, hanem, hogy mi merészeltük őket 
bírálgatni és elítélni. Gondoltatok-e valamikor ti erre, ti, akik másokat ítéltek, hogy 
ez által felállítjátok a mértéket, amely szerint ti magatok lesztek elítélve? Azt 
találom rendesen, hogy azoknak, akik mások iránt a legszigorúbbak, maguk iránt 
nagy engedékenységre van szükségük és elvárják azt, de nem úgy lesz az utolsó 
napon, mert így áll ez megírva: „Amily ítélettel ítéltek, olyannal fogtok ítéltetni.” Mi 
könnyű lesz a dorgálókat az utolsó napon megítélni! A bírónak csupán azt kell 
mondania: „Ők már maguk ítélték el magukat: saját hibáikat ítéltek el, ha azokat 
másokban meglátták, saját hibáiknál kisebbeket a legélesebb ítélettel illették. Az ő 
saját szájukból vegyétek az ítéletet és tova menjetek.” Néktek más emberekért 
nem kell majd semmi számot adni, de magatokért kell ezt tenni, még pedig arról, 
amiképpen ti másokat ítéltetek. Az utolsó számonkérés egészen egyéni lesz. 
 
Az én leckém szerint a számadás teljes alárendeléssel lesz összekötve. „Oly igaz, 

amint én élek ‒ mondja az Úr – nékem hajoljon meg minden térd.” Te ma 
mondhatod: „Nem érdeklődöm Isten iránt”, de majd érdeklődnöd kell. Amint igaz, 
hogy Isten él, néked meghajolnod kell! Te mondhatod: „Mi közöm ahhoz, amit a 
Biblia mond?” De közöd lesz ahhoz, oly igaz, mint Isten él, és ez a legerősebb 
bizonyosság mindennél, ami csak lehet. Isten megesküdt és kijelentette, hogy 
uralmát el kell fogadnod. Jobban tennéd, ha azonnal meghajolnál, mert vagy 
meghajolnod vagy megtörnöd kell. Isten azt akarja, hogy uralma az egész 
emberiségtől elismertessék. Nem ő készített-e minket? Nem néki köszönünk-e 
mindent? Ő nem akarja, hogy trónjának jogai általunk mindenkor tagadtassanak. Ő 
mindenek Ura s maga magára esküszik, hogy minden térdnek meghajolnia és Őt 
elismernie kell. Oda kell jönnöd barátom. Be kell akkor ismerned, azt mondja a 
lecke. Ez alatt értem, hogy be kell majd ismerned, hogy Isten a te Urad és Mestered 
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és joga van szolgálatodra. Törvényeit meg kellett volna tartanod, s hogy te, miután 
vétkeztél, igazságtalanságot követtél el és úgy tettél, amiként tenned nem kellett 
volna. Ettől a beismeréstől nem lész te képes magadat visszatartani. Oh, hogyan 
fognak az istentelenek nyelvökbe harapni, ha kényszerittetni fognak oktalanságukat 
és igazságtalanságukat beismerni! De minden egyes ember szájából kell annak 
kijönnie. Ha Isten a maga ítéletét kimondja és az istentelenek a pokolba küldetnek, 
akkor saját maguk bizonyságot tesznek arról, hogy Isten igazságos, ha elítéli és 
megbünteti őket. A pokolban lévő elveszetteknek szava az, hogy ők a poklot 
megérdemlik és ez valósággal a poklok pokla, hogy ezen kínnak igazságos voltát, 
mely mint engedetlenségüknek következményei reájuk jő, nem tagadhatják. Isten 
azt célozza, hogy mi Őt, vagy ebben az életben, vagy a halálban igaznak 
nyilvánítsuk, még pedig azáltal, hogy beismerjük igazságos voltát. 
  
Hozzátok fordulok, szeretett hallgatóim, azon kérdéssel: készen van-e számadástok, 
melyet Isten előtt le kell majd tennetek, vezettetek-e egyáltalában számadást? 
Néha, ha az emberek a törvény előtt megjelennek, kimondják, hogy nincsenek 
könyveik, és ez mindig rossz jel. Tudjátok, hogy mit tart e felől a bíró. Van-e 
merészségtek magatokat megvizsgálni és a kérdésekre feleleteket adni? Tudtok-e 
számot adni a ti háztartástokról? Jól vezettétek azt, vagy talán nagy dolgokat 
vezettetek be a bevételi oldalra, melyet a kiadási oldalra kellett volna írni? 
Csalástok majd fel fog fedeztetni, mert a nagy számadásvezető mindent át fog 
olvasni, a tévedést egy pillanat alatt észreveszi. Helyesen van-e vezetve 
számadástok és készen vagytok-e azt ebben a pillanatban benyújtani? A keresztyén 

testvérek ‒ te és én ‒ némileg habozhatnak, mielőtt igent mondanának erre, s 
mégis azt reménylem, hogy megtehetjük, hogy Isten elfogad minket. Azok azonban, 
akik alig gondoltak Istenre, az ő teremtőjükre, mit fognak tenni? Mit tudhatnak 
tenni? Ha mindegyiknek közülük számot kell letenni Isten előtt és nékik nincs 
számadásuk, egy kivételével, amely elítéli őket, mert eltékozolták Mesterüknek 
javait és megcsalták Istent az által, hogy élvezeteikre pazarolták azt, ami őt illette, 
amit Istenüknek kellett volna szentelni. Ez az ítélet tehát személyes lesz, s azért te 
nem veheted magaddal egyben istenfélő anyádat egy mérlegserpenyőbe, s a te 
kedves öreg atyáddal egy társaságba nem léphetsz az ítéletben. Oh, gyermekek, ti 
nem sejtelmeitek szerint lesztek ítélve, hanem cselekedeteitek szerint. Mert írva 
van: „Az embernek fia eljő Atyjának dicsőségében az ő angyalaival és akkor 
megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint.” Oh, készüljetek fel erre. Isten 
segítsen hozzá, hogy ezt tehessétek! 
 
Harmadszor: Ez az ítélet isteni lesz. „Mi Isten ítélőszéke előtt fogunk állani.” Az 
ítélet általános, személyes és isteni lesz és mivel Istennek ítélőszéke, igazság 
szerinti ítélet lesz. Isten nem csinál tévedéseket. Méltatlanul nem fog vádolni 
valami bűnnel, és nem fog jónak tartani azért, mert jónak látszunk. Ő a dolgokat a 
legmélyebbre fogja kutatni. Készen vagytok a tűzpróba kiállására? A tűzpróba csak 
halavány képmása a Mindenható fürkésző szemének próbájáról. Ő a tökéletes 
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igazságnak nagy mértéke szerint fog megítélni. Mi egymás szerint ítéljük meg 
magunkat, ha ugyanolyan bőkezűek, vagy imával és kegyelem-ajándékokkal 
teljesek vagyunk, mint mások, akkor minden jól van. De a szentségnek mérlege 
sokkal pontosabb. Ott nem én leszek az egyik serpenyőben és te a másikban, s nem 
akkor fogadtatom el, ha én éppen olyan jámbor vagyok mint te. Oh, nem! Ott más 
zsinórmérték lesz, az igazságnak és kegyelemnek mértéke a szívben, Isten iránti 
igazi szeretet és Krisztus ábrázatának képmása. Ítéljétek meg, hogy e vizsgálatot 
kiálljátok-e? Az ítélet nagyon alapos lesz. „Az Úr megvizsgálja a szíveket.” Nem 
aszerint fog ítélni, ami szem előtt van, hanem titkainkat fogja megvizsgálni. Azután 
megvizsgáltatnak az alapok és minden, amire az ember támaszkodott és amiben 
bízott, hogy vajon az üdvnek kősziklája volt-e az, vagy csak az elbizakodottságnak 
homokja. Több ilyen ítéletnapja nem lesz sem előbb, sem utóbb, mint ez az Isten 
ítéletnapja. „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos 
dolgot, akár jó, akár gonosz legyen az.” 
 
Ez az ítélet személyválogatás nélküli lesz. Ti és én, mi mindig részrehajlók vagyunk, 
ha mi magunkat mérlegeljük. Többnyire a legenyhébb ítéletet mondjuk ki, kivéve 
ha éppen bús kedélyhangulatban vagyunk és akkor is beteges érzékenység 
uralkodik felettünk. De Isten, részrehajlás nélkül fog ítélni. Te gazdag barátom, 
gyémántgyűrűd nem fog neked használni semmit ama napon. Hölgyeim, eme szép 
ruhák nem fognak ott hatni ama törvényszék előtt. Tudományos barátom, ama 
horgocska neved előtt nem gyarapít számodra semmit sem, és te nagy úr, lovagi 
méltóságoddal, grófi koronáddal vagy hercegi címeddel semmivel sem leszel jobb, 
mert címerek, sőt királyi koronák mind nem érnek semmit Isten trónusa előtt, aki a 
személyt nem nézi. 
 
Ez az ítélet végérvényű lesz. A legfelsőbb bírónak ítéletszava fog eldönteni mindent. 
Ha azt mondja: „Menjetek előlem, ti átkozottak!” Nem tehetnek másképp. Ha 
mondja: „Jertek ide, Atyámnak áldottai!” Oh, mily boldogító, az örök hazába 
bevonulni! Ne hallaná egyik is közületek, hogy azt mondja: „Menjetek tőlem!”, 
mert sohasem másítja meg ítéletét, el kell onnan néktek menni tovább, tovább és 
mindig távolabb tőle, ő ki reménység, élet és öröm. Nem adatik reménység, hogy 
valamikor azt mondaná: „Térjetek megint vissza, ti átkozottak!” Nem, hanem: 
„Menjetek az örök tűzre, a pokolra!” Őrizzen meg minket az Isten ilyen végítélettől. 
 
Az utolsó ítéletnél bizonyos bűnök súlyos volta fog bebizonyosodni. Egy néhányat 
felemlítek. Egy nagy vétek, mellyel szemben soha egy bíró elnézéssel nem volt: a 
bíróságnak megvetése. Az Isten már nemsokára elítéli azokat, akik tekintélyét 
megvetették. Vannak itt olyanok, akik az Úr Istent megvetették és az ő tanácsát 
semmibe sem vették? Ritkán vagy sohasem gondolnak Istenre és az ő törvényére és 
még az ő napját sem szentelik meg, hanem azt mondják: „Ki az Úr, hogy engedjek 
az ő beszédének?” „Vigyázzatok ti csúfolók, csodálkozzatok és jertek, mert az Úr a 
mi Istenünk féltékeny az ő nevére és hallja azoknak szavát, kik őt csúfolják.” 
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A kegyelemnek megvetése szintén nagy vétek és tévedés. A bíró, aki ül ítélőszékén, 
már kínált ti néktek kegyelmet, de a megtéretlenek azt elutasították. Bizonyára 
azok érdemlik meg a legmélyebb poklot, kik az örök szeretetet semmibe vették. Ha 
a bíró azt mondhatja: „Ez a fogoly megkínáltatott a bűnbocsánat örömhírével, de 
nem akarta azt meghallgatni, vagy amikor azt meghallgatta és már majdnem 
meggyőzetett, mégis valami alkalmasabb időre halasztotta, s íme, itt áll, mint aki 
Krisztus vérét lábaival taposta”. Ez lesz az örökös tűznek legnagyobb hévsége. 
 
Ti elutasítottátok a kegyelmet, az örök életet eldobtátok és nem tartottátok 
magatokat a megmentésre méltónak. Ez a vétek malomkő lesz a lelken örökre. Itt 
van továbbá a tudva elkövetett, tervszerinti szándékos vétek. Vannak olyanok, kik 
ebben vétkesek voltak és nem menekültek Krisztushoz? A bűnt választották annak 
tudatában, hogy bűn? Még most is a bűnt választjátok és a lelkiismeret szava ellen 
éltek? Oh, higgyétek, ismételt bűn, továbbra is elkövetett bűn, gyors és biztos 
veszedelmet fog hozni. Ezek a vétkek hatnak fel az ítélőszék elé és komoly vádakká 
lesznek a vádlottak ellen. 
 
Ilyen felhők alatt be nem fejezhetem beszédemet. Törj elő, oh, nap! Keressük fel a 
Pál apostol által idézett helyet és beszédem kellően be lesz fejezve. Pál Ézs. próf. 
45, 23. versére gondolt. Nem idézte szó szerint, de értelem szerint. Olvassuk: „Én 
magamra megesküdtem, kiment az én számból az igazságnak beszéde, és meg nem 
változik, minden térd nékem hajol meg, minden nyelv reám esküszik”. Nos, mit 
gondoltok, milyen szavak előzik meg ezeket? Nézzük meg. Várok, míg megnyitjátok 
bibliátokat. Látjátok ama áldott sorokat? 
 
Isten kijelentette, hogy mindenki hajoljon meg előtte és ismerje el hatalmát; de 
eme esküje előtt melyik figyelmeztetés áll? Szeretném, ha ebben a pillanatban 
ragyogó betűkkel villámsugarakként cikáztathatnám végig az egész épületen: 
„Nézzetek én reám, hogy megtartassatok földnek lakói, mert én vagyok az Isten és 
nincsen több.” A kegyelemnek eme hirdetése az ítélet megjövendölése mellett áll. 
Jöjjetek ide, kedves lelkek, ti kik bűnösök vagytok, jöjjetek és hajoljatok meg Isten 
előtt, minek előtte felmenne az ítélőszékbe. Tegyétek meg szívesen, amit 
máskülönben később akartatok ellenére megtenni. Jöjjetek és valljátok be, hogy Ő 
bíró, akit tisztelni kell, valljátok be, hogy Ő király és néki engedelmeskedni kell. 
Valljátok be, hogy ti az Ő alattvalói vagytok és kötelesek vagytok néki szolgálni! 
Valljátok be, hogy hamisságot követtetek el, súlyos igazságtalanságot azzal, hogy 
megszegtétek törvényét! Jöjjetek és írjátok meg magatok vádját, jöjjetek és 
legyetek önmagatok elleni panasztevők, jöjjetek és ítéljétek el önmagatokat, 
jöjjetek és hajtsátok meg fejeteket, ha Isten törvénye elitéi benneteket, jöjjetek és 
ismerjétek be, hogy megérdemeltétek az isteni haragot és vessétek alá magatokat 
az Úr igazságának! Azután még egyszer pillantsatok fel a ti Istentekre és 
Üdvözítőtökre és mondjátok: „Uram, én tudom, hogy te az én bírám vagy, de te 
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vagy az én Megváltóm is, az elítélteknek helyét foglalom el, látom azonban, hogy te 
itten én érettem álltál, az igaz az igaztalanért, az én helyettesem, aki bűnömet és 
büntetésemet hordozta. Drága Uram, én helyettesemnek fogadlak téged el, 
átadom magam néked. Íme, én kihallgatva, elítélve, megbüntetve, meghalva állok, 
de Te benned újból feltámadtam s ez okból megkegyelmezett, felmentett, 
megigazult, szeretett, elfogadott vagyok Jézusodért.” Oh, vajon nem áldott vége-e 
ez egy komoly prédikációnak? 
 
„Krisztusnak vére, érdeme, 
Ez lelkem ékes öltönye. 
Istennél ezzel állok meg, 
Ha egykor mennybe felmegyek.” 
 
Isten áldjon titeket! Ámen. 
 

Mint lett Spurgeon baptistává 
(Egy beszélgetés, melyet mint fiú egy pappal folytatott. ) 
 
Tizennégy éves koromban az angol államegyház egy iskolájában jártam, hol 
egymást fölváltva három pap tanított bennünket a hittanra. De ugy látszott, 
mintha az ifjak nem sokat tanultak volna tőlük. Egyik pap kérdésére, hogy hány 
szentség van, ezt felelé egyikünk: „hét.” 
 

A papok közül az egyik ‒ úgy gondolom ‒ jámbor ember volt, s éppen ennek 
köszönhettem azt a fénysugarat, mely elegendő volt arra, hogy a hívők keresztségét 
nekem megmutassa. Közönségesen az első voltam az osztályban, s mikor egyszer a 
katekizmust felmondottam, a következő beszélgetés fejlődött ki. 
 
Pap: Hogy hivnak? 
Spurgeon: Spurgeon! Tisztelendő uram. 
P.: Nem, nem, mint neveznek? 
Sp.: Spurgeon Károly, 
P.: No, ne légy rendetlen, hiszen jól tudod, hogy keresztnevedet akarom tudni. 
Sp.: Kérem, attól tartok, hogy nincs. 
P.: Nos, mint lehetne az? 
Sp.: Mert nem hiszem, hogy én keresztyén vagyok. 
P.: Hát mi lennél, talán pogány? 
Sp.: Nem kell pogánynak lenni, azért még sem lehet valaki az Isten kegyelme nélkül 
keresztyén. 
P.: No jól van. Melyik az első neved? 
Sp.: Károly. 
P.: Ki adta neked ezt a nevet? 
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Sp.: Valóban én nem tudom, nem tudok keresztszülőkről, kik érettem valamit 
tettek volna, mert nekem nem is volt. Nagyon lehetséges, hogy szüleimtől kaptam. 
P.: Vigyázz ne nevettesd ki magad e fiúktól. Természetesen nem valami közönséges 
feleletet vártam tőled. 
Éreztem, hogy különös kegyében vagyok. Egyszer megjutalmazott a hittanba való jó 
előmenetelemért egy borjúbőrbe kötött szép keresztyén szellemű könyvvel. 
Majd a hitelemzést folytatva, egyszerre ismét felém fordult s ezt mondá: 
„Spurgeon, te sohasem lettél illően megkeresztelve!” 
Sp.: Dehogynem, nagyapám keresztelt meg lakásunk kis szobájában, ő lelkész, ő azt 
jól végezte. 
P.: Ej, hiszen te akkor sem bánatot nem tettél, sem nem hittél, azért nem kellett 
volna téged megkeresztelni. 
Sp.: Az nem tartozik ahhoz. Hiszen minden csecsemőt meg kell keresztelni. 
P.: Honnan tudod azt? Nem úgy áll-e az imakönyvben, hogy a keresztség előtt a 
bánat és hit kívánandó meg? Ez oly Szentírás szerinti tan, melyet senkinek sem 
kellene tagadni. (Azután kimutatta, hogy mindazok, kiket a Biblia, mint 
megkeresztelteket említ, már hívők voltak. Ezt könnyen bizonyíthatta.) No, most 
pedig a jövő heti föladatod az legyen, hogy a Biblia nem azt mondja-e, hogy 
bűnbánat és hit szükséges a keresztség előtt? 
Azon meggyőződésben, hogy nagyatyám és atyám eljárása, melyeket hitszónoki 
hivatalukban gyakoroltak, helyes, már előre örültem győzelmemen. Oh, de! Sehogy 
sem találhattam azt, amit kerestem; egy út és mód felől gondolkodtam, hogy 
kikerüljek ebből a kelepcéből. 
P.: No, Károly, mint gondolkozol most? 
Sp.: Azt gondolom, hogy önnek igaza van, de az akkor úgy én rám, mint önre, 
tisztelendő Úr egyenlően vonatkozik. 
P.: Éppen ezt akartam neked megmutatni: ezért vannak a komák vagy 
keresztszülék. Az is igaz, hogy hit nélkül nekem sem volt több jogom a 
keresztséghez, mint neked, de a keresztszülék fogadalmát az egyház kielégítőnek 
ismeri. Talán láttad már, hogy pénz hiányában atyád vagy utalványt adott, s mert őt 
becsületes embernek ismerik, azt tételezték felőle, hogy tartozását meg fogja 
fizetni és az utalványt majd beváltja. A komák is rendesen jó népek, s így igéretöket 
a gyermekre nézve bizalommal fogadjuk. Mert a gyermek, megkereszteltetése 
alkalmával még nem hihet, így elfogadják azt az ígérvényt, hogy majd hinni fog. A 
bérmálás vagy konfirmáció alkalmával visszaadják a komák ígéretét, melyet azok 
helyette tettek, az ígérvényt úgyszólva saját kezükbe tartják. 
Sp.: De én azt gondolom, az nagyon rossz ígérvény. 
P.: Nem érek rá most veled versengeni, de én ezt a dolgot jónak látom, Még ezt az 
egy kérdést intézem hozzád: Ki keresztel véleményed szerint egészen a Szentírás 
szerint? Én e, mint az egyház embere, vagy nagyatyád, ki nem tartozik ez 
egyházhoz? Ő keresztel, lehetne mondani, Szentírás ellen, míg én, az én 
véleményem szerint nem úgy teszek, mert én ígéretet követelek, melyet én bánat 
és hit gyanánt tekintek a későbbi években. 
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Sp.: Valóban, azt gondolom már, hogy önnek igaza lehet, s mert ez nekem 
igazságnak látszik, hogy csak a hívőket kellene megkeresztelni, eszerint talán 

egyiköjöknek ‒ önnek és nagyatyámnak ‒ sincsen igazuk, habár, amint látszik, 
mindketten nagy buzgalommal foglalkoznak is a Szentírással. 
P.: Tehát beláttad, hogy nem vagy helyesen megkeresztelve, s ha tetszésedtől 
függne, akkor kötelességednek tartanád, hozzánk csatlakozni, hogy keresztszüléid 
lennénk, kik helyetted kezeskednének. 

Sp.: Oh, nem ‒ felelé Spurgeon ‒,én már meg lettem keresztelve, mielőtt, ezt 
tennem kellett volna, másodszorra már megvárom, míg arra alkalmatos leszek. 
P: (nevetve) Te tévedsz. De azon örülök, hogy a Szentíráshoz tartod magad. Kérj az 
Istentől egy új szívet és isteni vezérletet, akkor az egyik igazságot a másik után meg 
fogod ismerni, s nagyon valószínűleg nagy változás fog történni véleményedben, 
melyek már eddig is mély gyökeret vertek benned. 
 
E pillanattól fogva elhatároztam magam, ha az Isten kegyelme ily nagy változást 
idézett elő bennem, meg fogok keresztelkedni. Később kinyilvánítottam ezt 
barátom, a pap előtt: „Én azért nem vagyok okozható elégtelen keresztségem 
miatt. Ha ebben valami tévedés lenne, az szüleimet terhelné.” 
 
Amint reménylem, Jézus szerelmét megérezhettem szívemben. Majd egy jó 
baptista hitszónok által a keresztség körüli eljárásról tisztába jöttem, úgy a 
keresztség módozatairól is, azután pedig az Islaham folyóban az 1850. év május 3-
án megkeresztelkedtem. 
 
Gyakran vetik azt szemünkre, hogy mi a keresztségből oly nagy dolgot csinálunk, 
abban a jó reményben, hogy véleményeink változatosak, azt mondják nékünk, hogy 
várnunk kellene, míg együtt az Úr asztalához járulhatunk. De mi nem csinálunk 
valami nagyot a keresztségből. Én azt csak polyvának tekintem, ha bizodalmunk 
csak önmagunk iránt van. Krisztus minden! El azzal a szövetséggel, amely azt 
tanítja, hogy újjászületés nélkül is lehet az ember valaki. 
 
„Az egyszeri királynak palotáján egy törött ablak volt, mely néki sok 
kellemetlenséget okozott. Két üveges levén szolgálatában elrendelte, hogy az 
említett ablakot kijavítsák, de az egyik egyenesen megtagadta az engedelmességet 
a felségnek, míg a másik egy pókhálót akasztott arra az ablakra. Ezért a fejedelem 
megharagudott, az egyiket hat, a másikat fél tucat hónapra elzáratta.” 
 
Azon örülök, hogy mindkettőtől szabad vagyok, habár örömest nyújtok kezet 
mindazoknak, kik a Szentírás alaptanát hitben elfogadják: „Kegyelem által tartattak 
meg hit által, ez nem titőletek van, Isten ajándéka ez. (Efez. 2., 8.). 
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Mária dicséneke 
(Karácsonyi prédikáció.)  
 
„Akkor mondá Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat. És örvend az én lelkem az 

én megtartó Istenemben.” (Luk. 1, 46‒47.) 
 
Mária éppen látogatóban volt Erzsébet barátnőjénél, mikor örömének e 
dicsénekben adott kifejezést. Szép volna, ha minden társalgásunk ilyen áldására 
szolgálna szíveinknek, miként e látogatás Máriának. „Miképpen egy vassal a 
másikat élesíti az ember, akképpen az embert élesíti az ő barátjával való 
nyájassága.” (Példb. 27, 17.). Mária hittel megtelten meglátogatta Erzsébetet, ki 
éppúgy teljes volt isteni bizalommal, miként ő, és e kettő nem is soká volt együtt, 
már hitük a teljes biztonságig emelkedett, melynek szent dicsénekben adtak 
kifejezést. Ezen dicsének felkölt szunnyadó erejéből és két egyszerű falusi asszony 
helyett látunk két próféta és éneklő asszonyt előttünk, kikben az Istennek lelke 
gazdagon nyugodott meg. Ha mi barátainkkal vagy szomszédainkkal társalgunk, 
kérjük az Istent, hogy társalgásunkat ne csak kellemessé tegye, hanem minket is 
tegyen áldásul, hogy ne csak időzésünk és kellemes óránk legyen, hanem azzal is 
közelebb érjünk a mennyhez egy napi úttal és még inkább felszereltessünk az örök 
életre és a mennyei nyugalomra. 
 
Figyeljétek meg Mária szent örömét, hogy aztán őt utánozhassátok. Ma az a nap, 
melyen az egész világ elvárja, hogy örvendezzünk. Egymásnak szerencsét kívánjunk 
és fejezzük ki azon óhajunkat, miszerint kívánunk „egy örvendetes karácsonyt” 
ünnepelni. Némely komoly keresztyén nem igen szereti ez „örvendetes” szót. Pedig 
ez egy igen jó és barátságos szó, teljes ifjú üdeséggel és víg erővel. Ez 
visszaemlékeztet minket az angyalok és a pásztorok énekére és a mai gyermekek 
örömére. Oly öröm olvasnom a tékozló fiú legszebb példázatából, hogy mikor a rég 
távol levő fiú megérkezett az atyai házhoz „kezdének vígan lenni”. Ez azon idő, 
amelyben elvárják, hogy vígan legyünk, és szívemnek legfőbb vágya, hogy ti is, kik 
hívőkké lettetek, a legmagasabb és nemesebb értelemben vígan legyetek. Mária víg 
volt szívében, de örömének pecséte abban állt, hogy öröme szent öröm volt, öröm, 
melynek minden cseppje áthatva volt mennyei gyönyörrel. Ez nem oly öröm, 
milyent a világnak fia ez ünnepen élvez, hanem öröm, milyent a mennyei angyalok 
a trón előtt nyilvánítanak, mikor éneklik: „Dicsőség a magasságban az 
Istennek”,mialatt mi eme szavakkal hozzájuk csatlakozunk: „És e földön békesség és 
az emberekhez jóakarat”. Ilyen víg szívek aztán egy végnélküli ünnepet ünnepelnek. 
Azt kívánom néktek, hogy ti is, kik a menyasszony-gyülekezetnek gyermekei 
vagytok, ne csak ma és holnap, hanem mindennapon élvezzétek Mária megszentelt 
üdvét, hogy így szavát ne csak halljátok, hanem ti is zengjétek és értelmét 
mindenkor tapasztaljátok: „Magasztalja az én lelkem az Urat. És örvendez az én 
lelkem az én megtartó Istenemben”. 
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Figyeljétek meg első pontban is, hogy Mária énekel, a másodikban, hogy kedvesen 
énekel, és a harmadikban csak egyedül énekeljen-e? 
 
Mária énekel. 
 
Dicsérő énekének tárgya egy Megváltó, dicséri az emberré lett Istent. A rég óhajtott 
Messiás nemsoká meg fog jelenni. Az, akire próféták és fejedelmek vártak, már 
nemsokára itt lesz, megszületik a názáreti szűz Máriától. Igazán még soha nem 
létezett a dicséretnek és hálának kedvesebb tárgya, mint ez: az Istenségnek 
alászállása az emberi gyengeséghez. Mikor Isten az ő mindenhatóságát kezeinek 
munkájában kinyilvánította, „a fényes csillagok egyenlőképpen dicsérték őt és az 
Istennel minden fiai örvendeznének” (Jób 38, 7.). De mikor Isten maga magát 
megjelentette, mely dicshangok elegendők e bámulatos imádás és csudálkozás 
zsoltárához. Ha Istennek bölcsessége és mindenhatósága nyilvánvaló; de az 
emberré létben az isteni személy van, mely szegény porsátorunkban öltözve 
nyilváníttatott. Méltó is hasonlíthatatlan dicsének az, hogy „az ige testté lőn és 
lakozott mi közöttünk”. Nincs többé üreg Isten és az ő népe közt; Krisztus emberré 
léte áthidalta azt. Nem szabad hát többé képzelnünk, hogy Isten a magasságban 
ülvén, nem törődik az emberek szüksége és szenvedésével, mert meglátogatott 
bennünket és alászállott állapotunk alacsonyságába. 
 
Nem panaszkodhatunk többé, hogy sohasem lehetünk az isteni tisztaságnak és 
dicsőségnek részesei, mert ha a dicsőségnek Istene aláhajolhat e bűnös 
teremtményhez, bizonyosan könnyebb e teremtményt az engesztelésnek vérében 
megmosva, önmagához fölemelni, hogy aki iránt megengesztelődött, örökre 
nyugodjék a mennyei trónnál. Nem adjuk át többé magunkat puszta 
álmodozásoknak, hogy Istenhez nem közeledhetnénk, mert ő valóban meghallgatja 
sóhajunkat és részvéttel van gyengeségeinkben irántunk, mert Jézus testünkből 
való test és csontunkból való csont, mivel olyan gyermek lett, mint mi, nyomort és 
szükséget tűrt, mint mi és fejét lehajtotta a halálba, mint mi. Nem örömmel 
léphetünk hát erre az új és elő útra, amelyben menetelt találtunk az Atyához, ha 
rajta Jézussal, mint Immánuellel találkozunk, mely azt teszi: „Mi velünk Isten”? 
 
Angyalok dicséretet hangoztattak és alig tudták miért. Fel tudták ők azt fogni, hogy 
miért lett Isten emberré? Félniök és elismerniük kelletett, hogy abban az Isten 
kegyelmes leereszkedésének titka van, de mindazon kedves következmények, 
melyeket az emberélet magában foglal, az ő szellemképességük előtt csak 
homályos maradt. Mi azonban értjük Isten kedves szándékát teljesen. 
 
A bethlehemi jászol sugárzott a dicsőségtől. Az emberéletben rejtetett el az egész 
üdvösség, mely által a bűnben elmerült lélek a dicsőség-halmára vitetik. Nem 
vinne-e hát a mi világos ismeretünk bennünket a dicséneklés azon hegyére, melyre 
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az angyalok nagy kívánságuk mellett sem érhettek fel? A Kérubimnak ajkai 
mozognak a tüzes hymnusztól és mi, kik az emberré lett Istennek vérén 
megváltattunk, hallgatnánk-e hűtlenül és háládatlanul? 
 
De mégis nem csak ez volt mind, mit Mária dicséneke magába foglalt. Nem abban 
állott különös öröme, hogy egy Megváltónak kellett születnie, hanem hogy ő tőle 
volt születendő. Áldott volt ő az asszonyok között és kegyelemben az Úrnál, de mi 
részesülhetünk hasonló kegyelemben? Igen, nékünk is kegyelemben kell lennünk, 
különben semmi értéke nincs egy Megváltó eljövetelének. 
Tudom, hogy Krisztus a Golgotán népe bűnét törölte el, de soha senki nem 
tapasztalta Krisztus érdemét a kereszten önmagán, ha benne Krisztus meg nem 
született a dicsőség reménységére. A súlypont, szűz Mária énekében, a különös 
kegyelemben fekszik, amelyben Isten őt részesítette. Ama kis szócska, a személyes 
névmás, mondja nékünk, hogy teljes volt az ő személyes körülményétől. 
„Magasztalja az én lelkem az Urat. És örvendez az én lelkem az én megtartó 
Istenemben”. A Megváltó különösen és egész sajátságos értelemben az övé volt. 
Nem így énekel: „Krisztus mindenkié”, hanem öröme az volt, hogy: „Krisztus az 
enyém!” 
 
Oh, szeretteim, él az Úr Jézus a ti szíveitekben? Egykor távolból néztétek őt és e 
pillanat meggyógyított titeket minden lelki gyarlóságból, de éltek-e most ő tőle, 
beveszitek őt mint igazi ételt és igaz italt? Gyakorta ettétek szent közösségben az ő 
testét és ittátok megerősítéstekül az ő vérét? Vele eltemettettetek a keresztség 
által a halálba, néki adtátok magatokat áldozatul: ti is énekelhettek róla, mint a 
vőlegény: „Az ő balkeze az én fejem alatt vagyon, és jobb kezével megölelt 
engemet”. (Ének én. 2, 6.) „Az én szerelmesem enyém, én is övé vagyok, ki a 
liliomok között legeltet”. (2, 16.) Ez a dicső élet, mely ment minden szolgaságtól. 
Addig nem tudjátok Mária örömét és gyönyörét érezni, míg Krisztus valóban a 
tietek nem lesz. Hanem aztán, ha belsőleg a tietek, ha szíveitekben uralkodik, 
természeteteket megváltoztatja, romlástokat kiírtja, benneteket szent 
gondolatokkal eltölt: ha tietek lesz, a ti kibeszélhetetlen örömetekre. Igen, majd 
akkor tudtok énekelni, akkor kell dicséneket zengnetek, és ki tudná nyelveteket 
meggátolni? És ha a világnak összes csúfolója és szitkozódója tilalmat parancsolna 
is, kellene mégis énekelnetek, mert lelkeiteknek kell a ti lelkeitek megtartó 
Istenében örvendezni. 
 
Sok tanulságot elmulasztanánk, ha tekintetbe nem vennők, hogy az előttünk levő 
dicsének a hitnek éneke. Még nem született meg a Megváltó és a mennyire 
megítélhetjük, nem volt Máriának semmiféle bizonyítéka, mint a milyent a földi 
értelem követel, a felől, hogy ő tőle születnék a Megváltó. A „mi módon lészen ez?” 
egy kérdés, mely a dicséneklést mindaddig feltarthatta volna, míg rá egy test és vér 
általi megcáfolhatatlan felelet nem jött volna, de néki nem jött ilyen felelet. Mária 
tudta, hogy Istennél nincs lehetetlenség. Istennek egy szolgája által ő ígéretet 
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kapott, az néki elég. Bízott a szó igazságában, amely Istentől jött és szíve repdesett 
az örömtől, s nyelve dicsőítette az ő nevét. Ha meggondolom azt, amit Mária hitt, 
ha elgondolom, hogy a szót minden vonakodás nélkül elfogadta, akkor szeretnék 
néki az asszonyok között éppen oly magas állást csinálni, mint Ábrahám a férfiak 
közt elfoglalt, és ha nem is szabad őt a hívők anyjának neveznem, mindazáltal 
méltó a tiszteletre, hogy az Izrael jelesebb anyái közé számíttassék. Mária valóban 
megérdemelte Erzsébet dicső köszöntését: „Boldog vagy te, ki hittél”. Nála a hit 
bizonyos mutatója volt annak, amit nem látott. Ő isteni kijelentés útján tudta, hogy 
megszüli ama magot, ki megtöri a kígyónak fejét, de egyéb bizonyság néki nem 
adatott. Vannak ma köztünk olyanok, kiknek kevés, vagy semmi reményük sincs 
afelől, hogy a Megváltó jelen van. Ők a sötétben járnak és semmi világosságot nem 
látnak, nyögnek az öröklött bűn alatt és szomorkodnak a romlás hatalma felett. Ah, 
csak bíznának most az Úrban és meggondolnák, hogyha Isten Fiában hisznek, a 
Jézus” Krisztus bennük vagyon, akkor mondanának hitben az imádandó szeretetnek 
egy dicső halleluját. És mit tesz az, ha a nap sugarai még ma át nem hatolnak is, 
fényét nem olthatja el a felhő és a köd, és ha az igazságnak napja e pillanatban még 
be nem világit is, helyét azért mégis állítja felhők felett és nem a világosság és 
sötétség változását. Ha az ásás dacára sem mutatkozik élő forrás, mindazáltal 
teljessége van annak a mélységben, mely az Isten szíve és a szeretet tanácsa alatt 
alázkodik. Ha te is, mint egykor Dávid, levert vagy, mégis így szólj lelkedhez, mint ő: 
„Várjad az Istent, mert én még néki hálákat adok, mert ő az én orcámnak 
megszabadítója és ő nekem Istenem.” (Zsolt. 42, 12.) Azért örülj Mária örömével. 
Az egy Megváltó feletti öröm volt, ki egészen az övé volt, de nem láthatóan, hanem 
lelkileg hitben. A hitnek éppúgy van öröme, mint az érzeménynek, csakhogy az 
isteni. 
 
Ha mi Mária énekét tovább hallgatjuk, észrevesszük, hogy énekét alázatossága nem 
fojtja el. Nem, sőt még kedvesebb lesz. „Mert megtekinté az ő szolgáló leányának 
alázatos állapotját.” Kedves barátom, te még élénkebben érezheted, mint valaha 
romlásodat, megvagy alázkodva hibás lépéseid tudata által, holtnak és a földhöz 
tapadtnak érezheted magadat még itt ez ájtatosság helyén is, úgy annyira, hogy 
Istenhez nem vagy képes felemelkedni. Mialatt keresztyéni éneklésünk füleidhez 
ütődnek, fáradt és kimerült vagy. Azt gondolod, hogy milyen haszontalan tagja vagy 
Isten gyülekezetének, oly jelentéktelen az érdemekben, hogy hitetlenséged így 
sóhajt fel: „Bizony nincs jogod dicséneket mondani.” Jöjj testvérem és testvérnőm! 
kövesd ezen názáreti áldott szüzet és hadd az alacsonyságot és szegénységet, 
melyet oly fájdalmasan érzesz, az énekléshez még inkább egy új alapul szolgálni. 
Sionnak leányai énekeljétek kedvesen a szeretetnek énekét: „Mert megtekinté az ő 
szolgáló leányának alázatos állapotját.” Mennél kevésbé vagyok méltó az ő 
kegyelmére, annál inkább akarok az ő kegyelméről énekelni. 
 
Az mitsem tesz, hogy ha bár én az ő választottai között a legjelentéktelenebb is 
vagyok, mégis inkább akarom őt dicsérni, aki engem szeretetének éles szemeivel 
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megtalált és előhozott, és aki az ő szerelmét ajándékozta nekem. „Dicsérlek téged 
Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy ezeket elrejtetted a bölcsektől és 
értelmesektől, s megjelentetted azokat a kicsiny gyermekeknek. Jól vagyon Atyám, 
mert úgy tetszett néked.” (Lukács ev. 10 r. 21 vers.) 
 
Biztos vagyok benne, drága barátaim, hogy a ti Megváltótokra való gondolatotok 
titeket dicséretre és dicsőítésre indítani kénytelen, ha pedig azt tudjátok, hogy ti 
egykor bűnnel megterhelve, tisztátalanok, romlottak, gyűlölettel és Isten iránti 
ellenséges indulattal teljesek valátok, akkor a ti dicséneketek. még annál 
magasabbra emelkedik, egészen a harmadik égig ér, és az arany hárfák által kisérve 
lesz Istennek dicséretére. 
 
Figyelemre méltó az, hogy a megígért áldásnak nagysága nem szolgált okul arra 
nézve, hogy a hálaérzet háttérbe szoríttassék. Gyakran, ha Istennek nagy jósága 
felett elmélkedem, mely szerint ő még a világ fundamentumának felvettetése előtt 
szerette övéit, hogy érettünk közbenjár az örökkévalóság trónja előtt, hogy nékünk 
az örök nyugalomnak és gyönyörnek paradicsomát készítette: az a komor gondolat 
foglal el, hogy: „Ah, valóban az ilyen kegyelem túlságosan nagy egy ilyen tegnapi 
féreg számára, mint ez a szegény teremtés, az ember.” Mária nem tekintett 
hitetlenül ezen oldalra, s habár a kegyelem nagyságát nagyon megtudta becsülni, 
mégis még annál inkább örvendett felette. „Mert a hatalmas Isten én velem 
nagyságos dolgokat cselekedék.” (Lukács I. r. 49. v.) 
 
Jöjj, kedves lélek, valami fönséges dolog az Isten gyermekévé lenni, de a te Istened 
hatalmasan mível csodát, miért is ne hagyjad magad a hitetlenség által 
elkedvetleníteni, hanem örvendezzél felette a te fiúságodnak, bárminő nagy is az a 
kegyelem. Oh, ez egy hatalmas kegyelem, magasabb minden hegynél, hogy mi Isten 
által öröktől fogva elválasztva lettünk, de az igaz, hogy az ő választottai szintén oly 
magasan állanak, miért is dicsérjed és dicsőítsed őt azért. Kikutathatatlan és 
kimondhatatlan kegyelem az, hogy mi Istennel ki lettünk békítve Jézus Krisztusnak 
vére által, de kétségtelen tény az, hogy te ki vagy békítve. Ne félj tehát, hanem 
ujjongj hangosan örömödben. Ez egy megragadó gondolat, hogy te egykor oda fent 
fogsz lakni, a koronát hordozni és a pálmaágat lobogtatni örökké. Ne zavarja a 
bizalmatlanságnak egy hangja sem a te hitbeli zsoltárénekednek összhangját, 
hanem: 
 
„Pengesd hangosan az isteni szeretet dicséretére, az arany hárfa húrjait!” 
 
Mennyi gazdasága az igazságnak fekszik ezen kevés szavakban: „Mert a hatalmas 
Isten én velem nagyságos dolgokat cselekedék.” Olyan szó ez, mely felett egy 
dicsőült mennyei szellem végtelen prédikációt tudna mondani. Kérlek titeket, 
vegyétek a gondolatokat, melyeket szegényes szavakban elétekbe adhattam, 
szívetekre, és törekedjetek annyira menni, mint Mária a szent lelkesedésben. A 
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kegyelem nagy, de aki azt adja szintén nagy. A szeretet végtelen, de a szív is az, 
amelyből az ered. Az áldás kimondhatatlan, de a bölcsesség is, mely már időknek 
előtte ellátta azt. Szíveink visszhangozzanak szűz Máriának dicsénekétől és 
dicsőítsék örömmel az Urat ezen órában. 
Hanem még ki nem merítettük azt, amit ami címiratunk magában rejt, minélfogva 
mondjuk tovább: Habár Istennek szentsége a hívők örömtüzét néha elfojtá, de 
Máriánál ez nem fordult elő. Sőt inkább örvendve kiáltott: „Szent az ő neve!” (49. 
v.) Ő ezt a tündöklő tulajdonságát összecsatolja dicsénekével. 
 
Szent Uram és Istenem! Ha elfelejtkezem Megváltómról, akkor megremegtet 
engem a te tisztaságodra való gondolatom. Ha a törvénynek hegyén állok, ahol 
egykor Mózes állott, akkor reszketek és inogok szörnyen! Ha bűnös érzettel telve 
állok, akkor egy mennydörgés sem lehet oly rettenetes, mint a Szerafimok ezen 
beszéde: „Szent, szent, szent Zebaoth Isten!” Mi a te szentséged más, mint egy 
megemésztő tűz, mely engem végleg megsemmisít, engem bűnös embert!? 
 
Ha mennyeiek sem tiszták a te szemeidben és gyarlóságot lelsz a te követeidben 
(Jób. 4. r. 18. v.) mennyivel kevésbé bírod tehát akkor a hiú, visszavonó embert, ki 
asszonytól született, elhordozni? Miként lehet az ember tiszta és hogyan 
nézhessenek a te szemeid reá, anélkül, hogy azonnal meg ne emésszed 
haragodban? De oh, te Szent az Izráelben, ha az én lelkem a Golgotán állhat és 
láthatja, miként állítod elő szentségedet amaz ember sebeiben, aki Betlehemben 
született, akkor örvendezik az én lelkem ezen magasztos szentségben, mely egykor 
az én félelmem tárgya vala. Ha a háromszor szent Isten lealázta magát emberré és 
emberi testet vőn magára, akkor valóban reménységünk van nékünk! Ha egy szent 
Isten magára vette az ítéletet és büntetést, melyet az ő tulajdon törvénye mondott 
ki az emberiség felett, ha ez a szent és emberré lett Isten az ő megsebzett kezeit 
kiterjeszti és érettem irgalomért könyörög, akkor én lelkem, légyen Istennek 
szentsége vigasz a te számodra. Élő vizet iszom én ezen kútból és minden 
dicsénekemhez még ezt csatolom: „Szent az Ő neve!” Megesküdött Ő szentségében 
és nem hazudik, hogy megtartani akarja szövetségét a Felkenttel és ennek 
magvával mindörökké! 
 
Ha sasszárnyakon felemelkedünk és a menny felé szállunk szent dicsének között, 
akkor tágul előttünk a látkör. Ha Mária is megindulva a szent lelkesedés szárnyain 
felemelkedik, akkor a múltnak hosszú csarnokain át tekint le, és Jehovának 
hatalmas cselekedeteit még múlt időből veszi elmélkedése alá. Látjátok, mily 
hatalmasan szólal meg az ő dicséneke? … 
 
Továbbá így énekel: „Az ő irgalmassága nemzetségről-nemzetségre vagyon azokon, 
kik őt félik”. (Lukács 1,50) Mária visszatekint Izrael fogságán át a királyok idejébe, 
látja Salamont, Dávidot, megpillantja a bírákat, a pusztában lévőket, túl a Veres 
tengeren Jákobot, Izsákot, Ábrahámot és azután visszafelé menve hordozza 
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szemeit, míglen, megáll pillantása Éden kertje felett, és az ígéretnek szavát veszi: 
„Az asszony magva megrontja a kígyó fejét”. Mily jelesül fogja fel az Úr 
hadakozásának könyvét és hirdeti Jehova diadalát: „Hatalmas dolgot cselekedett 
karjának ereje által és a kevélyek szíve gondolatjának eszét veszté”. (51. v.) Mily 
drágalátos módon fűződik össze a kegyelem az ítélettel zsoltár-énekének 
legközelebbi részében: „A hatalmasokat levoná az ő székökből és az alázatosokat 
felemelé. Az éhezőket minden jóval betölté és a gazdagokat üresen bocsátá”. (52, 
53. v.) Kedves testvéreim, énekeljünk mi is a múltról, a dicső hűségről és a nagy 
csodákról.  A mi saját életviszonyunk gazdagítson minket imádásnak énekével. Arról 
akarunk beszélni, aki által a király szánalmát megtaláltuk. Éhesek valánk és ő 
minket javaival megtöltött, hamuban ültünk a koldusokkal és a fejedelmek közé 
emelt, megtámadott minket a vihar, de a mennyei kormányossal a hajón, nem 
féltünk a hullámoktól és hajótöréstől, be lettünk dobva a tüzes kemencébe, de az 
emberfiának jelenléte eloltotta a lángok tüzet. Hirdessétek ti leányai az éneknek, 
Isten kegyelmi tényeinek gazdagságát az ő népén elképzelhetetlen időkben. Sok víz 
nem tudná az ő szerelmét elfojtani, sem pedig azoknak hullámai azt befullasztani. 
Üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem, fegyver, (Róm. 8, 35.): semmi ezekből 
nem választhatja el a szenteket Isten szerelmétől, mely vagyon Krisztus Jézusban, a 
mi Urunkban. A szentek minden ízben szilárdan bíztak a Mindenhatónak szárnyai 
alatt s ha az ellenségek leginkább megszorították őket, ők mégis teljes 
nyugalomban laktak. „Isten a mi oltalmunk és erősségünk és igen alkalmatos 
segítségünk a mi nagy nyomorúságunkban.” (Zsolt 46. 2.) Az Úr gyülekezetének 
bárkája néha keresztülrettegte a vérvörös hullámokat, de a néki előre megszabott 
pályáról soha le nem tért. Minden vihar csak javára vált. Az orkán, mely elnyeléssel 
fenyegette, még annál inkább élénkebbé tette. Zászlójuk az elmúlt tizennyolc 
században minden csatát és vihart keresztülállott s ők nem félnek attól, ami még 
jönni fog. De lásd! A bárka közeledik már a kikötőhöz, a nap már nincs messze, 
mikor minden fergetegtől búcsút vészen, a kevély hullámok immár simulnak alatta, 
a rég megígért nyugalom közelben van. Jézusuk jő elébök s jár a hullámokon. A 
bárka bevonul az örök kikötőbe s mindannyian, kik abban vannak, énekelnek és 
ujjongnak az örömtől, annak győzelméről és diadaláról énekelnek, aki őket szerette, 
az ő megváltójukról. 
 
Ha Mária felemeli szívét, hogy örvendjen Istennek az Ő csodadolgairól, akkor 
különösen kiemeli a kiválasztás kegyelmét. Az én dicsénekemnek legmagasabb 
hangja az, amidőn lelkem ezt énekli: „Mi szeretjük őt, mert ő szeretett először 
minket”. (János I. levele, 4 rész, 19. vers). 
Nem emelkedhetünk magasabbra, mint Isten kegyének szeretetforrásához. Mária 
az ő dicsénekében énekel a kiválasztás kegyelméről: „A hatalmasokat levoná az ő 
székökből és az alázatosokat felmagasztalá, az éhezőket minden jóval betölté és a 
gazdagokat üresen elbocsátá.” 
 
Istennek egy kiválasztó kegyelme van, itt egy elválasztás; némelyek a romlásnak 
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lesznek átadva, mások pedig, kik legkevésbé ezt megérdemelték, kik lenézvék és 
alacsony sorsúak, úgy tűnnek fel különösen, mint az isteni vonzalomnak tárgya. 
Kedveseim az Úrban, ne féljetek ettől a tantól. Higgyétek el, hogy midőn a ti 
kedélyállapototok a legelnyomottabb és levertebb, megtaláljátok ugyanabban a 
gazdag üdülésnek kelyhét. Aki kétkedik ezen tanban vagy pedig visszahelyezi az 
árnyékba, az nélkülözi Eskolnak leggazdagabb szőlőfürtjeit, az elveszíti a legtisztább 
bort, zsírral és velővel egyben. Ti azonban, kik hosszú évi tapasztalatokon át 
megerősítettétek értelmeteket a jó és gonosznak megválasztásában, ti tudjátok, 
hogy ezzel össze nem hasonlítható semminemű méz, ezen édességnek semmi 
édessége. Ha Jonatán vesszejének hegyén levő méz (I. Sámuel 14. r. 27. v.) már 
annak egyszerű megízlelésekor megnyitá a szemeket, akkor ez a méz olyan, mely 
szíveteket annyira megvilágosítja, hogy Isten országának titkait megtanulhatjátok 
és megszerethetitek. Egyetek és ne féljetek azzal jóllakni, élvezzétek ezt a 
kiválasztott édességet és ne féljetek, hogy megundorodtok tőle! Most mentől 
inkább megismeritek, annál inkább fogtok kívánkozni utána, mentől inkább neveli 
magát azzal lelketek, annál inkább fogtok törekedni utána, hogy meggazdagítsátok 
vele kedélyeteket, hogy ez által jobban és jobban felfoghassátok Istennek el nem 
múló szerelmét az Ő szabad kiválasztó kegyelmében. 
 
De még egyet. Látjátok, hogy Mária dicsérő énekét nem mással végzi, mint a 
kegyelem szövetségével. Ha felhágtok a választás hegyére, akkor annak 
testvérhegyén, a kegyelem szövetségének hegyén is időztök. Énekének utolsó 
versében így énekel Mária: „Miképpen szólott vala mi atyáinknak, Ábrahámnak és 
az ő maradékainak mindörökké.” (55. v.) Részére ez volt a szövetség, részünkre 
pedig, kiknek tündöklőbb fény világit, a kegyelemnek ősrégi szövetsége, mely az 
örökkévalóság tanácstermében erősittetett meg, a leges-legmagasabb gyönyör 
tárgya. Az ábrahámmali szövetség a legjobb értelemben is csak egy gyenge 
képmása ezen kegyelemdús szövetségnek, melyet Jézus az igazakkal kötött, mielőtt 
a kék égboltozat kiterjesztetett volt. A legédesebb nyugvó párnája a fáradt főnek, a 
szövetségígéretek. Ezek Jézus Krisztus által megpecsételve, a legjobb támaszai a 
reszkető léleknek. 
 
„Szava, szövetsége, s vére 
Megvéd a vihar dühébe; 
Ha megtörik a földi támaszom 
Ő lesz védelmem, fényem s vigaszom.” 
 
Ha Krisztus esküvel megígérte, hogy engemet az örök dicsőségbe visz, és ha az Atya 
megesküdött, miszerint engemet az ő Fiának ajándékoz, hogy én is ama nagy 
jutalomhoz tartozzam, melyet lelke fáradságáért nyert, akkor lelkemnek az Istenhez 
kellene előbb hűtlenné lenni, aztán Krisztus szűnnék meg igazság lenni, aztán az 
Isten örök tanácsának kellene hazugsággá lenni és vérrel meghintett életkönyvének 
tűzzel megégnie, mielőtt te elveszhetnél. Azért nyugodjál teljes békében, jöjjön bár 
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ami akar, akaszd le hegedűdet a fűzfákról és ne szűnjenek meg ujjaid dicsérő 
éneked legkedvesebb melódiáját hurjain kísérni. Ó mily kegyelem, eleitől végig 
együtt énekelhetni dicsérő éneket a legkiválasztottabb szűzzel! 
  
Mária dicsérő éneke kedves. 
 
Mária teljes szívéből dicsérte Istenét. Nézzétek csak, hogy kiemeli énektárgyának 
teljes tartalmát. Nem előzi meg semmi bevezetés, hanem: „Magasztalja az én 
lelkem az Urat és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” Vannak, akik, 
ha énekelnek, attól félnek, hogy meghallják éneküket. Ellenben költőink egyike ezt 
mondja: 
 
„Teljes erő, szívvel és szájjal 
Dicsérem én az Alkotót, 
És szívem telve égi vággyal,  
Hadd hallják meg az angyalok”. 
 
Félek, hogy az angyalok alig veszik észre a mi szegényes és sok esetben szokásos 
énekünket. Mária teljes szívvel énekelt, lelke izzott a lelkesedésben, ha gondolt, 
égett a lángja, ha beszélt, zengett a nyelve. Ah, csak a mi álmodozó gondolatunk is 
összegyűjtené és felébresztené alvó erőnket a kibékítő szeretet dicsőítésére! 
Nemes szó ez, amit ő itt mond: „Magasztalja az én lelkem az Urat.” Azt hiszem, azt 
gondolta ő ez alatt: „Az én lelkem törekszik az Urat dicséretek által naggyá tenni.” 
Ő nála oly nagy az Úr, milyen csak lehet; az én legjobb erőm sem ér őhozzá, mégis 
szeretném Istenemet egyebek kedélyében nagyobbá tenni és egyszersmind a 
magaméban is. Szeretném, hogy dicsőségének zúgása tovább hullámzanék, 
szeretném, ha a fény, mely tőle kiárad és engemet besugároz, környezetemről 
visszasugározna, szeretném az Istent, kit keménynek vélnek, végtelen szeretetében 
megmutatni és számára szeretetet ébreszteni. „Magasztalja az én lelkem az Urat”. 
Az öreg Trapp pedig azt mondja: „Lelkem nagyobb helyet csináljon az Úrnak. Ez 
annyi, mintha az Istentől többet akarna venni, mint Rutheford mondja: „Ah! Csak az 
én szívem oly nagy és széles volna, mint a menny, hogy Krisztust abban 
megtarthatnám!” És aztán ellenvetést tesz, amennyiben mondja: „De a menny és 
föld be nem foghat téged. Ah, csak szívem volna, oly nagy, mint hét menny, hogy az 
egész Krisztust felvihetném bele.” Bizony nagyobb kívánság ez, mintsem 
teljesülhetne valaha, és mégis kell, hogy ajkunk zengje: „Magasztalja az én lelkem 
az Urat.” Ah, csak megtudnám őt koronázni; csak tudnám őt jobban felmagasztalni! 
Ha a máglyán kellene égnem, ha azáltal dicsőségének napvilágát csak egy 
szikrácskával többíthetném, mily szívesen szenvedném azt is el! Ha össze kéne 
morzsoltatnom, hogy az által Jézusom egy hüvelyknyire magasabbra emelődnék, 
mily üdvös volna ilyen alászállás az ő dicséretének többítéséhez! Ez Máriának 
szívvéleménye éneklésében.  
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Mária dicsérő éneke megtelt ötömmel: „Örvendez az én lelkem az én megtartó 
Istenemben.” Igen figyelemre méltó szó ez a görögben. Ez ugyanaz, ami a Lukács 6, 
23-ik versében előjön: „Örüljetek azon a napon és örvendezzetek.” Ez örömet 
jelent, mely látható a modorban és kedélyes mozdulatokban a lélek hangulatáról 
tükröződik le. Mária ezzel tulajdonképpen azt magyarázza: „Táncoljon az én lelkem, 
mint Dávid a szövetség ládája előtt, ugrándozzék és örvendezzen, vigadjon az én 
megtartó Istenemben.” Ha mi Istent dicsérjük, ne tegyük azt szomorú módon. 
Testvéreim közül némelyek az Urat gyenge hangnemmel vagy mély, basszussal 
dicsérik. Nincs érzékenységük szent hódolathoz, ha csak nem félnek és reszketnek. 
Hogy van az, hogy némely ember nem tudja az Urat hosszú arc nélkül dicsérni? Már 
a menésükről felismerem őket, ha az imaórára jönnek, micsoda fájdalmas lépések 
azok! Micsoda különös, ünnepélyes és halál komolyság az? Ezek nem értik, amit 
Dávid mond: 
 
„A szent sereg vonni a templomba fel;  
Örvendező bizalommal.” 
 
De ők úgy vonulnak Atyjuk házába fel, mintha tömlöcbe mennének és végzik 
vasárnap imájukat, mintha a hétnek legszomorúbb napja volna az. Egy bizonyos 
Hochlánderről mondják, az időben, mikor Hochlánder a jámborságban nagyon 
kitüntette magát, elment egyszer Edinburgba, s mikor visszaérkezett azt beszélte, 
hogy Edinburgban egy vasárnapon valami retteneteset látott; nevezetesen látott 
ott embereket, kik örvendező és víg arccal mentek az Isten házába. Ő azt vélte, 
hogy istentelenség volna vasárnap boldog arcot csinálni, és ugyanezen előítélet 
uralkodik némelyeknél, ami közelünkben is. Ők azt képzelik maguknak, hogy ha a 
szentek összegyülekeznek, hát üljenek le és egy kis kedélyes nyomort, de a lehető 
legkevesebb örömöt és gyönyört se élvezzenek együtt. Bizony a gyász és nyomor 
nem helyes módja az Isten tiszteletének. Vegyük Máriát mintaképül. Az egész éven 
ajánlom őt mintaképül a félelmeseknek és szomorúaknak. „Örvendez az én lelkem 
az én megtartó Istenemben.” Szűnj meg a földi élvezet örömétől és bűnös 
örömökkel ne élj, mert minden ilyen öröm a gonosztól vagyon. De az Úrban nem 
tudsz magadnak eleget örülni. Azt hiszem, hogy ami nyilvános isteni tiszteleteinknél 
az a hiba, hogy nagyon komolyak, hidegek és formaiasok vagyunk. 
 
Nem csodálom éppen azon rajongást, mely némely felekezetnél fejlődésük idején 
előjött, de nem volnék ellene, ha egykor-máskor hallhatnék egy szívélyes 
„Halleluját.” Az érzelemnek egy lelkes kitörése felmelegitené egy kissé szíveinket, 
vagy a „Glória” kiáltása lángrakapatná lelkeinket. Azt tudom, hogy sosem érzem 
magam alkalmasabb állapotban az isteni tiszteletre, mint mikor Walesben 
prédikálok, hol a szónok az egész prédikáció alatt többször támogattatik, mint 
háborgattatik eme felkiáltásokkal: „Dicsőség Istennek!” Igen, itt megpezsdül a vér 
és a lélek megmozdul és az a helyes mód az Istent örömben tisztelni. „Örüljetek az 
Úrban, ismét mondom, örüljetek”. (Fil. 4, 4.)  
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„Örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” 
 
Mária kedvesen énekel, mert teljes bizalommal énekel. Nem tartóztatja magát föl e 
kérdéssel: „Van jogom a dicsénekléshez?” Nem, hanem: „Magasztalja az én lelkem 
az Urat és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert megtekintette 
az ő szolgáló leányának alázatos állapotját”. A „ha” szó egy gonosz ellensége a 
keresztyéni boldogságnak; „de”, „talán”, „teszem fel”, „kétlem”, mind latrok, 
melyek a szegény félelmes zarándokokat megtámadják és az utolsó fillérjüktől is 
megfosztják. A hárfa hamar megtágul, és ha a szél átjön a kétségbeesés országából 
sorba lehullanak a húrok. Ha az angyalok kételkedni kezdenének, azonnal pokollá 
lenne a menny. „Ha Istennek Fia vagy”: ez volt azon álnok fegyver, melyet 
villogtatott az ellenség Urunk ellen a pusztában. A mi hatalmas ellenségünk jól 
tudja, mily fegyverek által tud bennünket elveszteni. Keresztyén, emeld fel a hitnek 
pajzsát, ha látod, hogy ezen megmérgezett szurony neked van szegezve! 
Némelyikőtöknél félelem és rettegés van. Éppen úgy táplálhatnátok kis viperákat 
melletekből és nevelhetnétek bazilikusokat? Azt gondoljátok, hogy a kételkedés 
jele volna a kegyelemnek, pedig az az állhatatlanságnak a jele. A kételkedés nem 
azt bizonyítja, hogy nem vagytok a kegyelemben, hanem hogy nagyobb kegyelemre 
van szükségtek, mert ha kegyelemmel bírnátok, elfogadnátok Isten szavát úgy, 
ahogy van, és az mondatnék rólatok, ami Ábrahámról, hogy „az Istennek ígéretét is 
hitetlenség által nem vizsgálta, hanem az ő hitében erős volt, adván az Istennek 
dicsőséget. És mindenestől fogva elhitte, hogy ő, amit ígért volna, meg is 
cselekedhetné”. (Róm. 4, 20. 21.) Isten segítsen ki kételkedéseitekből, ez a pokolból 
eredt. Talán kemény ez a szó? Szeretném, ha még keményebbet találhatnék. Ezek 
gonosztevők és lázítok, akik Krisztust meg akarják fosztani dicsőségétől. Ezek 
árulók, kik Urunk fegyverét gyalázattal akarnák kicserélni. Ah, ezek alávaló árulók, 
akasszátok fel őket a fára, magasabbra, mint Hámáné volt, vessétek őket a földre, 
hogy megrohadjanak! A kételkedés utálatos az Isten előtt: legyen utálatos az ember 
előtt is. Ez a ti lelketek kegyetlen ellensége, s kárára van működésieknek, megrabol 
titeket minden módon. Vágjátok őt le az Úrnak és Gedeonnak fegyverével. Az 
ígéretben való hit által igyekezzél kiűzni e kananeust és elfoglalni az országot. Ó 
Istennek emberei, beszéljetek bizalommal és énekeljetek szent örömmel. 
 
De még több is van, mint bizalom Mária énekében. Ő nagy bizalmassággal énekel: 
„Magasztalja az én lelkem az Urat. És örvendez én lelkem az én megtartó 
Istenemben. Mert a hatalmas Isten én velem nagyságos dolgokat cselekedett és 
szent az ő neve”. Ez egy olyan lélek éneke, aki az ő bizalmasságában az Istenhez 
közel áll. Nekem mindig úgy tűnik fel, ha a liturgiát hallom olvasni, hogy az egy 
szolgai istentisztelet. Nem találok ugyan szavaiban és mondataiban valami 
helytelent, talán a mi liturgiai istentiszteleteink, mindenek között, mit csak ember 
valaha kigondolt, a legszebb és kívánatosabb csakhogy olyan az, mintha rabszolgák 
számára készíttetett volna, vagy a legjobb esetben alattvalóknak. Úgy érzi magát az 
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ember egy olyan istentisztelet alatt, mintha egy kerítés volna körül vonva, mint a 
mai Sinai hegy körül. 
 
Az egész alapján véve úgy cseng, mint egy bűnösnek sóhaja és nyögése, korántsem 
úgy, mint a szentek diadala. Emlékeztet bennünket a fogságra és nem rejti 
magában a fiúságnak bizalmas lelkét. Ez hódolatot parancsoló távolban mutatja az 
Urat mint olyat, kit inkább félni, mint szeretni kell, aki felé inkább rettegéssel, mint 
gyönyörrel közelednek. Nem kétlem, hogy ez azokat illeti, kik a tízparancsolatot az 
Úr asztala mellé helyezik, mert ezzel azt mutatják, hogy az ő Istennel való 
társalgásuk szolgai alapon nyugszik és nem fiúi alapon. Én ellenben azt az 
istentiszteleti rendet választom, amelynél Istenemhez közeledhetek, lábához 
borulhatok, ügyemet, bajomat elébe tárhatom, amelynél vele beszélhetek miként 
ember az ő atyjával, mert ezek nélkül ájtatosságomnak részemre nincs semmi 
értéke. Egyéb keresztyén barátaink csodálkoznak, ha néha eljönnek 
istenitiszteletünkre, hogy ez sokkal bizalmasabb és szabadabb, mint amilyenhez ők 
szokva vannak, mintha ez nem volna olyan tiszteletadó. Őrizkedjünk attól, hogy az 
igazságnak ne tegyünk ilyen szemrehányást, aztán ezt féltenünk sem szükséges, 
mert az újjászületett lélek siet azzal bizalmas és belső társalgásba jönni, amelyet 
egy rettegő lélek nem tiszteletadónak tart. Ha én Istennel, mint Atyával beszélek, 
ha vele társalgok, mint olyannal, kinek ígéretei előttem igazak és akihez én, mint 
bűnös, ki vérrel megmosattam és a Krisztus tökéletes igazságában felöltöztettem, 
teljes bizalommal jövök és nem állok meg tőle távol, akkor azt mondom, hogy azt 
az, aki az előcsarnokban imádkozik, nem foghatja fel.. 
 
Énekeinkben van itt-ott szó Krisztusról, ilyen bizalmasság, melyről a hideg megítélő 
azt mondja: „Én olyan kiejtéseket nem szeretek, olyasmit én nem énekelhetek”. 
Nagyon megengedem félénk uram, hogy önnek, mint idegennek, e nyelv nem való, 
de egy fiú ezeret, is mondhat, amilyen egy szolgához nem illik. Emlékszem rá, hogy 
egy ilyen ember elferdített egy énekünket: 
 
„Ki nem ismeri Urunkat, 
Dicséretét sem szenvedi; 
De ki az ő szerelmese Hirdeti őt közel-messze, 
 Mert csak ő a kincse néki”. 
 
Ő így ferdítette el a harmadik sort: 
 
„De az, ki ő tőle függő”. 
 
Igen, az ő mesterkélésére azt gondoltam: igazad van! Te úgy zengesz, miként 
érzesz. Te még mindig függőnek és személyszerinti rabnak érzed magad, tehát még 
nem tudsz semmit a választó és szabaddá tevő kegyelemről és azért maradsz a te 
megszokott állapotodban. De szívemnek imádságra van szüksége, amelyben 
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érezzem, hogy miként kell éreznem és nyilatkoznom, hogy a mennyei királynak 
szerelmese vagyok, amiért is különös szerelméről énekelhetek, t. i. az ő kijelentett 
kegyelméről, kedves társalgásáról és az ő titkos egyesüléséről az én telkemmel. Ti 
nem találjátok el a valóságot, míg azt nem kérdezhetitek: „Uram! Mi dolog, hogy 
magadat nékünk jelented meg és nem e világnak? (Ján. 14, 22.) 
 
Egy titokról van itt szó, melyet nékünk jelentett meg az Úr és nem a világnak. Egy 
felfogó tehetség, melyet csak a juhok nyertek és nem a kecskék. Kérdelek 
benneteket, kik a hetet hivatalban töltitek el. Például egy bírót. Te bíró vagy, tehát 
nem kis méltósággal bírsz. Ha hazajössz, ott van egy kis fiúcska, ki a te komoly 
méltóságodtól mitsem fél, de annál nagyobb szeretete van személyedhez, a 
térdedre ugrik, megcsókol, ezerfélét is összebeszél, mely mind helyes előtted, 
mivel, ő tőle jön az, de a hivatalban már egy élő embertől sem tűrnéd el. E 
hasonlatnak nincs szüksége magyarázatra. Ha Luthernek imáit olvasom, feltűnők 
lehetnek nekem, de azt gondolom magamban: Igaz, az Istennel én nem beszélhetek 
úgy, mint Luther, de akkor Luther fiúságát talán jobban érezte és jobban néki élt, 
mint én, és talán nem volt alázatlanabb azért, mert ily bátor volt. Meg lehet, hogy 
olyan kifejezéseket használt, milyen másnál nem volna helyén, ki az Urat nem 
ismerte úgy, mint ő”. Ó, drága barátaim, énekeljetek ma a mi Urunk Jézusnak, mint 
a legközelebb hozzánk tartozónknak. Jöjjetek hozzá közelebb, ragadjátok meg 
sebeit, tegyétek ujjaitokat oldalába, akkor hangzani fog énektek oly kedvesen, mint 
soha máskor. 
 
Záradékul megfigyeljük még, hogy Máriának éneke, mindenek dacára is telve volt 
alázattal és háládatossággal. A keresztyénségnek nagy része őt „Isten anyjának” 
nevezi, de énekében erről a leggyengébb lehelet sem vehető észre. Nem, hanem: 
„az én megtartó Istenem;” éppúgy, mint bármelyik bűnös, mikor veletek beszél, 
vagy pedig miként néktek ezt mondani szabad. Néki szüksége volt Megváltóra és ő 
azt érzi, lelke örvend, mert már van Megváltója. Mária nem úgy beszél róla, mintha 
parancsolni akarna néki, hanem reményül, hogy kedvessé tétetik ama 
Szerelmesben. Azért arra fogunk törekedni mindenkor, hogy bizalmasságunk a lélek 
legnagyobb alázatosságával együtt legyen, amennyiben meggondoljuk, hogy ő Úr 
mindeneken, dicsérendő mindörökké és hogy mi por és hamu vagyunk. Ő betölt 
mindeneket, de mi semmi vagyunk és időnk elmúlik, mint az árnyék. 
 
Mária egyedül énekeljen? 
 
Igen, ha az egyetlen hang, mellyel nyilatkozni képesek vagyunk, csak érzéki öröm és 
világi gyönyör. Sok zene van e világon, amely Mária énekével nem hangzanék 
szépen össze. Sok nevetés és öröm van, amelyek saját zenéjüket nem hordozhatják 
el. Ott nem mondhatni: „Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendezzen az én 
lelkem az én megtartó Istenemben!”. Nem akarnók elrontani sem az ifjak, sem az 
öregek külső örömét, de ne rontsátok meg Isten törvényét mértéktelenség és 
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kicsapongás által. Ha még teljes mértékben élveznétek is a testi üdülést, akkor sem 
sokat nyertetek, mert az mindössze egy rövid óra és nem a léleknek állandó 
boldogsága, és ezért kell Máriának egyedül énekelni, ha nálatok csak ideig való földi 
öröm van. Az asztali öröm Mária előtt csekélység, a családi estély öröme sem 
közelíti meg Mária örömét. De egyedül énekeljen? Ó nem, ha valaki ma közülünk 
Jézust egyszerű bizalma által magáévá teheti. Ösztönöz Isten lelke eme szóra: Az Úr 
Jézusra bízom a lelkemet”. Akkor, drága barátom, megnyerted Jézusodat a szó 
legmélyebb és jobb értelmében, Jézus a te tulajdonod lett. Felfogod, hogy ő a te 
álnokságaidat viselte? Elfogadod őt, mint olyat? Kedves barátom, ha Krisztus a tied, 
akkor nincs magasabb és szentebb ének a tiednél! Éppen ma illenek hozzád a 
legszentebb, legmagasabb és legdicsőbb érzelmek. Használd őket! A jó Isten 
segítsen neked abban gyönyörködni, és néki legyen hála és köszönet, neked pedig 
öröm és vigasság örökké. Ámen. 
 
A karácsony ünneplése. 
A Messiás születését  
Ünnepelni nem felejtik, 
Templomokban, palotákban,  
Kis s nagy házban megünneplik.  
Itt szerényen, ott pompával  
Megünneplik ahogy tudják,  
Olyan módon, amint már ezt  
Apáiktól megtanulták.  
Templomokban megünneplik,  
Sok száz gyertya ragyogása  
Bizonyítja, s azzal együtt  
Az orgonák harsogása.  
Palotákban megünneplik,  
Meggyőződik a szem róla,  
Mikor a sok ajándéknak  
Drága voltát nézi sorra.  
Itt arany gyűrű, melyben  
Tüzes gyémánt tarkán villog,  
Ott karperec, fülönfüggő  
Vagy más ékszer fényben csillog.  
Szülő, testvér, házastársak  
Szolgáltatják át egymásnak;  
Így tették ezt régtől fogva  
Hódolva az ős-szokásnak.  
Más házakban is ünneplik:  
Karácsonyfák állnak fényben,  
S a sok gyermek csudálkozva  
Ugrál, tapsol örömében.  
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Szegény helyen is ünneplik,  
Jó vacsora készül ekkor;  
Mákos buba, csík leves meg  
Kalács mellett több liter bor.  
Ablak alatt megszólal a  
Kántálóknak köszöntése.  
Ki-kihangzik némely házból  
Lelki ének lágy zengése.  
Ah, ha szerte-széjjel nézünk,  
Észrevesszük ámulattal,  
Még a korcsmák is betelnek  
Karácsonyi hangulattal.  
A Megváltó születését  
Ünneplik ám minden részben;  
Csak egy hely van, ahol sokszor  
Az ünnepből semmi sincsen.  
Ez a hely az ember szíve; 
Ritka itten a karácsony,  
Mintha soha nem élt volna  
Urunk Jézus e világon. 
  
Kevés szív van, amely Jézus  
Születését megünnepli,  
Egyik nem is hisz ő benne,  
Másik pedig alig sejti.  
Az volna csak a karácsony,  
Az volna ám igaz ünnep,  
Ha a szívek ünnepelnék,  
S befogadnák mélyen őt.  
Ha a szívek ünnepelnék  
Jézus Krisztus születését,  
Az egész föld megérezné  
Az égi üdv édességét.  
Szertartások, ős szokások,  
Külszín, hitvány hagyományok  
Alsó helyükre szorítva,  
Nem uralnák a világot.  
A szeretet lépne elő  
A legelső helyre,  
S minden kebel ez ajándék  
Égi tüzétől hevülne.  
Gyűlölet, gőg, nagyravágyás  
A pokolba lenne űzve  
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És a szívek zászlajára  
Testvériség, egység tűzve.  
Egy lélekkel, egy ajakkal  
Zengne miljó, mi jó lélek:  
„Dicsőség a nagy Istennek,  
Menny és föld teremtőjének! 
Ki megmentett, ki megváltott;  
Hozzánk szállott szent Fiában,  
S most mindnyájan eggyé forrtunk, 
Egyesülve szent családban. 
Egy Atyánk van s mi mindnyájan  
Íme, testvérekké lettünk;  
Kezet-kézbe, ajkat-ajkra,  
Csak egy Úr mi felettünk. 
Egymást értve, egymást védve, 
Haladnánk az igazságban;  
Jézus Krisztust megismernök  
Úgy, amint van valóságban. 
A Messiás születését  
Mikor ünneplik a szívek? 
Jön idő majd, jön idő majd,  
És ünneplik őt a hívek. 
 
Csopják A. 
  

Az elfogadás ‒ a Lélek és a kiáltás 
 
„Mivelhogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő Fiának Lelkét a ti 
szívetekbe, ki ezt kiáltja: Abba, azaz Atya.” Galat. 4, 6. 
 
A Szentháromság egy istenségnek tanát az Írásban nem találjuk olyan határozott 
szavakban kifejezve, mint az athanázianisi hitvallomásban, de ez igazság folyton, 
mint magától érthető lesz elfogadva, mint ha ez Isten gyülekezetében egy igen 
ismeretes tény volna. Hogyha nincs is gyakran kifejezve a Szentírásban valami 
határozott szavakban, de mindenütt föltételeztetik és alkalmilag más igazságokkal 
összekötve, olyan módon lesz említve, a mely éppoly érthetővé teszi azt, mint ha 
határozott formában kifejezve volna. Sok helyeken olyan világosan szemeink elé 
állíttatik, hogy akarattal tennénk magunkat vakká, hogyha azt meg nem figyelnénk. 
Például az előttünk levő részben egy határozott megemlítését találjuk mind a 
három isteni személynek. „Isten”, azaz az Atya kibocsátotta az ő Fiának Lelkét.” A 
Szentlelket, és ez neveztetik az ő Fia Lelkének. De itt nem csupán a nevek, hanem 
mind a három szent személy mint ténykedő van felmutatva, üdvünk munkájában. 
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Lássátok a negyedik versben: „Kibocsátá Isten az ő Fiát, azután figyeljétek meg az 
ötödik verset, mely arról szól, hogy a Fiú azokat, kik a törvény alatt voltak, 
megváltaná, azután nyilvánítja szövegünk a Lelket, mint azt, ki a szívekbe jön és 
kiáltja: „Abba, szerelmes Atya!” Mivel tehát nemcsak a különböző nevek 
megemlítését bírjuk, hanem bizonyos kiváltképpen való működéseket is, a melyek 
mindegyiknek tulajdoníttatnak, ennélfogva világos, hogy mi itten mindegyiknek 
határozott személyiségét találjuk. Sem az Atya, sem a Fiú, sem a Szentlélek nem 
lehet csupán valami befolyás, vagy valami puszta lét forma, mert mindegyik isteni 
módon működik, de mindegyiknek megvan az ő kiváltképpeni tere és az ő 
különböző tevékenységi módja. Azon tévedés, hogy az isteni személyek 
valamelyikét csupán mint valami puszta befolyásnak vagy kifolyásnak tekintsék, 
főképpen a Szentlélekre vonatkozólag történik, de ezen véleménynek téves voltát 
eme szavakban láthatjuk: „…ki ezt kiáltja: „Abba, azaz Atya”. Egy befolyás nem 
tudna kiáltani, hogy ezt tehesse egy személy ahhoz szükséges. Habár mi az 
elosztatlan egység csudálatos igazságát és az istenségben megkülönböztetendő 
személyeket nem érthetjük, mindazáltal kinyilvánítva találjuk azokat a Szentírásban, 
azért mint a hitnek dolgát, elfogadjuk azt. 
 
Mindezen szent személyek istensége kiviláglik a szövegből és annak 
összefüggéséből. Mi nem kételkedünk az Atya istensége felett, mivel ő itten 
határozottan „Isten”-nek neveztetik. Kétszer szemmel láthatólag az Atya van értve, 
ahol ezen szó „Isten” használtatik. Hogy a Fiú Isten, az is kiviláglik, mert habár az ő 
emberi természetére nézve egy asszonytól született, mindazáltal úgy említtetik, 
mint a ki „küldetett”, ennélfogva ő már létezett, mielőtt kibocsáttatott és egy 
asszonytól születtetett volna, ez összeköttetésben azzal, hogy ő az Isten Fiának 
neveztetik és hogy azon tehetségéről van szó, melynél fogva megválthat, reánk 
nézve elég bizonyítéka az ő istenségének. A Szentlélekről az mondatik, hogy ő azt 
teszi amit csak Isten tehet, tudniillik, hogy a hívők szívében lakozzon. Arra, hogy sok 
emberek szívében kiáltson, semmi lény nem alkalmas, amely nem mindenütt 
jelenvaló és ezért isteni. Így aztán kevés sorok tartalmában az isteni személyek 
neveit, mindegyiknek tevékenységét, mindegyiknek személyességét, és bizonyos 
mértékben mindegyiknek istenségét bírjuk. Azok, kik az Úr Jézus Krisztusban 
hisznek, tudják, hogy mennyire szükséges a mi üdvünkhöz, az egész Szentháromság 
közreműködése és örvendnek, ha láthatják mindháromnak szeretetteljes 
egyesülését a megmentés munkájában. Mi tiszteljük az Atyát, ki nélkül mi 
elválasztva, vagy mint gyermekek elfogadva nem lehettünk volna, az Atyát, aki 
minket újonnan szült egy élő reménységre, az Úr Jézus Krisztusnak halálból való 
feltámadása által. Szeretjük és tiszteljük a Fiút, kinek drága vére által mi 
megváltattunk és akivel egykor egy titokteljes és örök összeköttetésben leszünk és 
szeretjük és imádjuk Istennek Lelkét, mert ő az, a ki által újjászülettettünk, 
megvilágosíttattunk, megeleveníttettünk, megőriztettünk és megszenteltettünk, és 
ő az, ki által szívünkben a pecsétet és zálogot nyertük, mely által bizonyosokká 
tétettünk, hogy mi valóban Isten gyermekei vagyunk. Miként Isten régen így 
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szólott: „Teremtsünk embert, a mi képünkre és hasonlatosságunkra,” épen úgy 
tanácskoznak az isteni személyek és egyesülnek mindnyájan a hívők 
újjáteremtésökben. Nem szabad elmulasztanunk e magasztos személyek 
mindegyikét dicsőíteni, magasztalni és szeretni, de hűen és a legmélyebb 
tisztelettel kell meghajolnunk azon egy Isten előtt, ki Atya, Fiú és Szentlélek. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, aki volt, van és lenni fog minden 
időben és örökké. Ámen.” 
 
Minekutána, ezen igen fontos tényt megfigyeltük, jöjjünk magához a szöveghez, 
azon reményben, hogy mi a Szentháromság tanunknak örvendeni fogunk, mialatt a 
mi fiúvá fogadtatásunkról beszélünk, a mely kegyelmi csudában mindhárom 
személynek része van. A Szentlélek oktatása vonjon minket kedves társaságba az 
Atyával az ő Fia a Jézus Krisztus által, és szolgáljon az az ő dicsőítésére és a mi 
hasznunkra. Szövegemben három dolog nagyon világosan fel van mutatva: Az első a 

hívek méltósága ‒ „fiúk vagytok” ‒ a második az abból következő bennünk lakozása 

a Szentléleknek ‒ „mivelhogy pedig fiúk vagytok, kibocsátotta Isten az ő Fiának 
Lelkét a ti szívetekbe” és a harmadik, a gyermeki kiáltás, ki ezt kiáltja: „Abba, 
szerelmes Atya.” 
 
Legelőször is tehát a hívők méltósága. Az elfogadás a gyermeki jogokat adja nékünk 
az újjászületés pedig a gyermeki természetet adja nékünk ezen megemlítettek 
mindegyikében részünk van, mert mi fiak vagyunk. 
 
És itten figyeljük meg, hogy ezen fiúság egy a hit által elfogadott kegyadomány. Mi 
természet szerint nem vagyunk Isten gyermekei, az itten nyilvánított értelemben. 
Egy bizonyos értelemben „Istennek nemzetei vagyunk” természetünknél fogva, de 
az nagyon különbözik az itten említett fiúságtól, mely az újjászületettek 
kiváltképpen való előjoga. A zsidók emlegették azon követelést, hogy ők Isten 
gyermekei, de mivel ezen előjogaik a testi születés által lett osztályrészükké, így 
Izsmáellel hasonlíttatnak egybe, a ki test szerint született, de mint a szolgáló fiú 
kiűzetett és arra kényszeríttetett, hogy az ígéret fiú elöl vonuljon. Nékünk olyan 
fiúságunk van, melyet nem természeti úton nyertünk el, mert mi „nem a vértől, 
sem a testnek akaratától sem a férfinak indulatjától, hanem Istentől születtettünk.” 
A mi fiúságunk az ígéret által jön, Istennek közreműködése által, mint egy 
sajátságos magnak kiváltképpen való adománya, melyet az Úr saját korlátlan 
kegyelme által magának kiválasztott, a mint azt Izsáknál tette volt. Ezen 
megtiszteltetésnek és nagy előjognak szövegünk összefüggése szerint a hit által 
leszünk részeseivé. Figyeljétek meg jól a 26. verset az előbbeni részben (3. 26.) 
„.Mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztusban való hit által.” Mint 
hitetlenek nem tudunk semmit a fiúságról. Addig amíg önigazságulag a törvény 
alatt vagyunk, tudhatunk ugyan valamit a szolgaságról, de nem a fiúságról. Csak a 
mikor a hitre jutunk, akkor szűnünk meg a vezérlő mester alatt lenni, és 
felemelkedünk a mi kiskorúságunkból, az Isten gyermekeinek előjogaikhoz. A hit 
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eszközli bennünk a fiúságnak Lelkét, és azon tudatot, hogy mi Istennek gyermekei 
vagyunk, legelőször azáltal, hogy nékünk a megigazulást hozza. Az előbbi rész 24. 
verse így hangzik: „Azért a törvény nékünk a Krisztusra vezérlő mesterünk volt, 
hogy hit által idvezülénk.” Egy meg nem igazult ember úgy van, mint egy 
gonosztevő, nem mint gyermek. Bűnei az ő terhére vannak felmutatva, ő úgy 
tekintetik mint igazságtalan, mint a milyen tényleg, ennélfogva ő egy lázadó az ő 
királya ellen, nem egy gyermek, mely atyja szeretetét élvezi. De hogyha a hit az 
engesztelő vér tisztító erejét megismeri és Istennek igazságát a Krisztus Jézusban 
megragadja, akkor a megigazult Isten gyermekévé lesz. Megigazulás és elfogadás 
mindenkor együtt jár. „A kiket pedig elhívott, azokat meg is igazította, és ezen 
elhívás egy az atyai házhoz való elhívás és a fiúságnak elismerése. A hit bocsánatot 
és megigazulást hoz, az Úr Jézus által, ugyanez eszközli az elfogadást is, mert 
megvagyon írva: „Valakik pedig őt bevevék, ada azoknak oly méltóságot, hogy 
Istennek fiaivá lennének, tudniillik azoknak, kik az Ő nevében hisznek.” (János ev. 1, 
12.) 
 
Továbbá, a hit minket elfogadtatásunk tudatára hoz, a mennyiben megszabadít a 
törvény rabszolgaságától. „De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő 
mester alatt.” Midőn a bűn tudata alatt sóhajtoztunk, és abban mint valamely 
börtönbe bezárva voltunk, féltünk, hogy a törvény gonoszságainkért meg fog 
büntetni, és életünk keserűséggel teljes volt a félelem miatt. Továbbá, mi azon 
helyzetünkben törekedtünk vak, önelégült állapotunkban, ezen törvényt 
megtartani, és az minket egy második szolgaságba helyezett, a mely mindig 
keményebbé vált, mikor sikertelenségek sikertelenségekre következtek, vetkeztünk 
és tévelyegtünk mind inkább-inkább saját lelkünk zavarására. De most, a mikor a hit 
eljött, a törvényt Krisztusban betöltve látjuk, és magunkat Ő benne megigazíttatva 
és elfogadva. Ez rabszolgát gyermekké változtatja és a kötelességet választássá. 
Most örömünket találjuk a törvényben, és a törvény hatalma által szent életben 
járunk Istennek dicsősségére. Így van ez, hogy mi a hit által, a Krisztusban való hit 
által Mózesre, a vezérlő mesterre gondolunk, és Jézushoz a Megváltóhoz jövünk, 
tovább nem tekintjük Istent úgy mint haragos bírót, hanem mint a mi szeretetteljes 
Atyánkat bírjuk őt. Az érdem és parancsolatok, büntetések és félelmek ezrede a 
kegyelem, háládatosság és szeretet uralma elöl eloszlottak, és ezen új uralkodási 
mód egy a legnagyobb előjoga Isten gyermekeinek. 
 
Tehát a hit az elfogadásnak ismertető jelök, mindazokban, a kik őt bírják, legyenek 
azok bárkik: „mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusban való hit által.” 
(Gal. 3 26.) Hogy ha Jézusban hiszel, légy bár zsidó vagy pogány, szolga avagy 
szabados, Isten, gyermeke vagy. Hogy ha csak most nem rég lettél Krisztusban hivő 
és csak talán egy pár hét óta vagy képes magadat néki átadni és nagy megváltói 
művére támaszkodni, úgy most már mindazáltal Isten gyermeke vagy. Az nem 
valami későbbi a kegyelemben való teljes biztonság vagy növekedés által biztosított 
előjog. Ez inkább egy azonnali áldás, és mindannak tulajdona, kinek a legkisebb hite 
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is van, és a ki csak most született meg a kegyelem életében. Hogy ha valaki az Úr 
Jézus Krisztusba hisz, úgy az ő neve fent a nagy névjegyzékbe bevezettetett, „mert 
mindnyájan Isteni fiai vagytok a Jézus Krisztusban való hit által.” De hogy ha hited 
nincs, akkor egyre megy, legyen bármily buzgóságod cselekedeteid, ismereteid, 
bármilyen igényeket is tartók a szentségre, de még semmi vagy, és a te vallásod 
hiábavalóság. A Krisztusban való hit nélkül csak olyan vagy, mint a zengő érc és 
pengő cimbalom, mert a hit nélkül lehetetlen dolog Isten előtt kedvesnek lenni. 
Tehát a hit az, bárhol is találtatik, mely annak csalhatatlan jele, hogy valaki Istennek 
gyermeke, és a hol a hit hiányzik, ott arra nézve minden más hiábavalóság. 
 
Ez az apostol által a mi alámeríttetésünk által is felmutattatik, mert hogy ha a 
lélekben hit van, akkor, a keresztség egy nyilvános felöltözése az Úr Jézus 
Krisztusnak. Olvassátok a 27. verset: „Mert valakik a Krisztusban 
megkeresztelkedtetek, a Krisztust öltöztétek fel.” Az alámerítésben bevallottad 
magadat a világ részére meghalva lenni, azért az Úr Jézus nevében eltemettettél: és 
ezen eltemettetésnek jelentősége, hogy ha annak reád nézve meg lett a helyes 
jelentősége, ez volt: te megvallottad hogy Krisztuson kívül mindenre nézve 
meghaltál, és hogy ennek utána a te életed Ő benne fog lenni, és te olyanná lettél, 
mint hogy ha a halálból egy új életre feltámadtál volna. Természetesen, a külső alak 
semmit nem használ a hitetlennek, de annak részére, ki a Krisztusban van, ezen 
cselekmény nagyon tanúságos. Ennek szelleme és lénye abban rejlik, hogy a lélek a 
jelképbe átmegyen, hogy az ember nem csak a vízben való alámerítést, hanem a 
tűzben és Szentlélekben valót is ismeri, és a kik csak ezen benső, titokteljes 
bemerítkezést a Krisztusban ismeritek, azoknak szintén azt is tudnotok kell, hogy ti 
a Krisztust öltöztetek fel, és vele befedezve vagytok, mint egy ember az ő ruhájával. 
Így aztán Krisztussal egyek vagytok, hordjátok az Ő nevét, benne éltek, meg vagytok 
mentve általa és ő benne, teljesen az Övéi vagytok. Nos, hogy ha ti teljesen egyek 
vagytok Krisztussal, úgy, mivel Ő Fiú, ti is fiak vagytok, Hogy ha Krisztust 
felöltöztétek, úgy Isten nem titeket néz magatokban, hanem a Krisztusban, és az a 
mi a Krisztusé, az a tiétek is, mert hogy ha ti a Krisztuséi vagytok, úgy az Ábrahám 
magva vagytok, és az ígéret szerint örökösök. Miként a római ifjúra, hogy ha 
nagykorúvá lett, a dókát reá adták és úgy polgári jogot nyert, ezenképpen a Krisztus 
felöltözése a mi Isten gyermekévé fogadtatásunknak a jele. Ezzel tényleg, a mi dicső 
örökségünk élvezetéhez bocsáttatunk. A kegyelmi szövetség minden áldásai azé, a 
ki Krisztusé, és minden hívő ott van ezen névjegyzékben. Így ezen szentírásbeli hely 
nyilatkozata szerint mi a hit által fogadtatunk el, mely a kegyelemnek ajándéka. 
Továbbá, az elfogadás a megváltás által lesz osztályrészünké. Olvassátok a 
szövegünk előtt való verseket: „De minekutána eljött a teljes idő, kibocsátá Isten az 
ő Fiát, ki asszonytól lett, ki a törvény alá adta magát, hogy azokat, a kik a törvény 
alatt valának, megváltaná, hogy fogadott fiúságot vennének.” Szerelmeseim, 
becsüljétek sokra a megváltatást, és ne figyeljetek soha az olyan tanokra, melyek 
annak jelentőségét megrontanák, vagy annak fontosságát csekélyebbé tennék. 
Gondoljatok arra, hogy ti nem aranyon, vagy ezüstön váltattatok meg, hanem a 
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Krisztus drága vérén, a makula nélküli Báránynak vérén. A törvény és annak átka 
alatt voltatok, mert azt nagyon megrontottátok, és az ő büntetése alá estetek, mert 
meg vagyon írva: ,,A mely lélek vétkezik, annak meg kell halnia;” és ismét: 
„Átkozott mindenki, valaki meg nem marad mindazokban, melyek megírattattak a 
törvénynek könyvében, hogy azokat cselekedje.” Ti is a törvény rettegtetései alatt 
voltatok, mert féltetek az ő haragjától és az ő hatalma alatt voltatok, mert gyakran, 
hogy ha a parancsolat jött: „a bűn azonnal megelevenedett, ti pedig meghaltatok.” 
De most mindazoktól megszabadíttattatok, mint a Szentlélek mondja: „Krisztus 
megváltott minket a törvénynek átkától, mikor mi érettünk lett átokká, mert 
megvagyon írva: „átkozott valaki fán függ.” Mostan már nem vagytok a törvény 
alatt, hanem a kegyelem alatt, és pedig azért, mert Krisztus a törvény alá adta 
magát, és azt úgy az Ő ténykedő, mint szinte szenvedő engedelmessége által 
megtartotta, annak minden parancsolatait betöltötte és minden büntetéseit 
elhordozta érettünk, helyettünk. Így mostan megváltottak vagytok, az Úrnak 
megváltottai, és egy olyan szabadságot élveztek, mely semmi más úton létre nem 
jöhet, mint az örök váltságdíja által. Gondoljatok arra, és hogy ha biztosok vagytok 
abban, hogy Istennek gyermekei vagytok, úgy dicsőítsétek a megváltó vért. Hogyha 
szívetek a legjobban dobog a nagy mennyei Atya iránti szeretettől, akkor 
magasztaljátok azt is, a ki „elsőszülött a sok testvérek között,” ki érettetek a 
törvény alá adta magát, körülmetéltetett, megtartotta a törvényt az ő testében, és 
fejét lehajtotta néki a halálban, azt tisztelte és megdicsőítette, és Istennek 
igazságát az ő élete által láthatóbbá tette, mint a milyenné az az összes emberiség 
szentsége által lett volna, és az ő halála által, nagyobb elégtételt adott annak, 
mintha az összes emberiség bűneit a pokolba vettetett volna. Dicsőség a mi 
megváltó Urunknak, ki által mi az elfogadtatás részeseivé lettünk. 
 
Ismét tanulhatjuk a szövegből, hogy mi mostan a fiúság előjogait élvezhetjük. A 
szöveg összefüggése szerint az apostol nem csak azt gondolja, hogy mi gyermekek 
vagyunk, hanem felnövekedett fiúk. „Mivelhogy pedig fiak vagytok”. Ez azt jelenti, 
mivelhogy az Atyától meghatározott időben jött és ti nagykorúak vagytok, tehát 
nem vagytok többé gyámok és gondviselő alatt. A mi kiskorúságunk idejében a 
tanítómester alatt voltunk, a ceremóniák előképek, alakok, árnyékok serege alatt és 
tanultunk amint az ABC-et a mennyiben a bűnről meggyőződtünk. De majd jött a 
hit, így már nem vagyunk a tanítómester alatt, hanem egy szabadabb állapotba 
helyeztettünk. Míg a hit el nem jön, addig gyámok és gondviselők alatt vagyunk, 
mint csupa gyermekek, de hit által kezünkhöz kapjuk jogainkat, mint fiak, Istennek 
fiai. A régi zsidó gyülekezet, a törvény igája alatt volt. Áldozatai folytatólagosak 
voltak, és ceremóniái végtelenek. Újholdok és ünnepeknek meg kellett folyton 
tartatni, a szabadság nagy örömesztendőnek figyelembe kellett vétetni és akkor 
utazni kellett kinek-kinek a maga helyére. Valóban ezen iga igen nehéz volt a 
gyenge testnek, hogy azt elhordozhassa. A törvény követte az Izráelitákat minden 
szegeletbe, és egyezkedett vele minden egyes esetben. Foglalkozott ruhájával, 
ételével, italával, ágyával, házi bútorával és mindenével. Úgy bánt vele, mint valami 
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iskolás gyermekkel, a kinek mindenre nézve rendszabálya van. De mivel a hit eljött, 
most már felnőtt fiúk vagyunk, ezért szabadosak azon szabályoktól, melyek az 
iskolás gyermekek felett uralkodnak. Mi a Krisztus törvénye alatt vagyunk, éppen 
mint a felnövekedett fiú, még mindig az atyai ház rendtartásai alatt van, de ez a 
szeretetnek, nem a félelemnek törvénye, a kegyelemé, nem a rabszolgaságé. A 
szabadságban azért, mellyel minket a Krisztus megszabadított, álljatok meg és ne 
kötelezzétek meg ismét magatokat szolgálatnak igájával!” Ne forduljatok hátra 
ismét egy csupán külsőleges vallás erőtelen és szegény betűire, hanem álljatok 
szilárdan Istennek lélekben és igazságban való imádásában, mert az az Isten 
gyermekeinek szabadságok. 
 
Mostan tehát már a hit által nem vagyunk többé hasonlók a szolgához. Az apostol 
mondja: „míg az örökös gyermek semmit nem különböz a szolgától, jóllehet 
mindeneknek urok legyen, hanem gyámok és gondviselők alatt vagyon, mind az 
ideig, ameddig az atya rendelte.” De szerelmeseim, most Istennek fiai vagytok, és 
nagykorúságtokat elértétek: mostan tehát élvezhetitek az atyai ház tisztességét és 
áldásait. Örüljetek azon, hogy a szabadságnak lelke bennetek lakik és titeket 
szentségre ösztönöz. Ez egy sokkal nagyobb hatalom, mint a csupa külső 
parancsolat, és a fenyegetés korbácsa. Mostan már nem vagytok a külső formák 
szolgasága alatt, sem a különféle rendeletek és ceremóniák alatt, hanem Istennek 
Lelke tanít titeket minden dolgokra és bevezet titeket az igazság benső értelmébe 
és lényébe. 
 
Mostan tehát, mondja az apostol, örökösök vagyunk. ,,Azért többé nem vagy 
szolga, hanem fiú, hogyha fiú, tehát Istennek örököse is vagy.” Soha élő ember, 
még ezt teljesen fel nem foghatta, amit ezen igék jelentenek. Hívők e pillanatban 
örökösök, de mi az örökség. Az örökség Isten maga. Mi Istennek örökösei vagyunk. 
Nemcsak az ígéreteknek, ami a szövetségben kinyilváníttatnak, és azon összes 
áldásoknak, melyek a választottakéi, hanem Istennek magának örökösei. „Az Úr az 
én örökségem és legjobb részem.” „Ez az Isten a mi Istenünk mostantól kezdve 
mindörökké.” Mi nemcsak azokat örököljük Istentől, melyeket az ő elsőszülött 
Fiának ád, hanem magának Istennek vagyunk örökösei. Dávid monda: „Az Úr az én 
örökségemnek és poharamnak része.” Miképpen Ábrahámnak mondotta: „Ne félj 
Ábrahám pajzsod vagyon néked és a te igen nagy jutalmad,” azonképpen szól 
mindazokhoz, kik Lélektől születettek. Ezek az ő saját szavai: „Leszek ő Istenek, és 
ők lesznek én népem.” Miért vagy te szegény, ó hívő lélek? Minden gazdagságok a 
tieid. Miért vagy szomorú? Az örök szent Isten a tiéd. Miért félsz és reszketsz? A 
Mindenhatóság arra vár, hogy neked segíthessen. Miért vagy bizalmatlan? Az ő 
változhatatlansága veled marad mindvégig és az ígéreteket biztosítja részedre. 
Minden a tiéd, Krisztusod a tiéd és Krisztus az Istené, és habár vannak is olyan 
dolgok, melyeket most még kezeiddel meg nem foghatsz, sem szemeiddel nem 
láthatsz, azaz azon dolgok, melyek részedre mennyekben tartatnak, mindazáltal 
örvendhetsz ezeknek is hit által, mert ő vele együtt minket is feltámaszt és az ő 
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szerelmes Fiának országába általvisz. Már most bírjuk a mennynek zálogát a 
Szentléleknek bennünk való lakozásában. Óh, mily nagy előjogokban részesíttetnek 
azok, akik Istennek gyermekei. 
 
Még egy ezen pontról, a hívők méltóságáról: mi már érezünk egy elmaradhatatlan 
következményét annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Melyek azok? Egy ezek 
közül a szolgáló leány gyermekeinek ellenségeskedése. Alig kezdette meg Pál 
apostol a szentek szabadosságát prédikálni, midőn azonnal felléptek bizonyos 
tanítók és mondották: „Az nem úgy megyen, néktek körül kell metéltetnetek, és a 
törvény alá kell jönnötök.” Ezeknek ellenkezése egy jel volt Pál apostolnak, hogy ő a 
szabados gyermeke, mert íme a szolgáló leány fiai őt mérges ellenségeskedésök 
céltáblájául választották. Kedves testvér, te is úgy fogod azt tapasztalni, hogyha 
Istennel társaságot élvezel, hogyha lélekben a fiúságban élsz, hogyha a 
legmagasabb közelébe jutottál, úgy, hogy az isteni család tagjává lettél, akkor 
csakhamar ellenségeskedni akarnak véled mindazok, kik a törvény rabszolgasága 
alatt élnek. Az apostol mondja: „De miképpen akkor az, a ki test szerint született 
vala, háborgatja vala azt, a ki született vala Lélek szerint: azonképpen vagyon 
mostan is” Sára látta, hogy a szolgáló leány fia Izsákot, azaz, az ígéret fiát csúfolta. 
Izrael szerette volna ellenségeskedését ütlegek és személyes támadások által 
nyilvánítani, de volt ott valami nagyobb hatalom, mely őt az ellenségeskedésben 
korlátozta, hogy egyebet nem tehetett, csak „csúfolódhatott.” Azonképpen vagyon 
mostan is. 
 
Voltak idők, a mikor az evangyéliomnak ellenségei nagyon messze mentek, nem 
csak annyira, hogy gúnyolódtak, hanem sokkal messzebb. Az evangyéliom kedvelőit 
megfogták és elevenen megégették, de most, Istennek legyen hála az Ő 
kiváltképpen való oltalma alatt vagyunk, a mi a szabadságot és életet illeti, és oly 
biztonságban vagyunk, mint Izsák volt az Ábrahám házában. Ők minket 
kigúnyolhatnak, de tovább nem mehetnek, különben némelyek közülük már 
nyilvánosan felakasztattak volna bennünket. De a gonosz csúfolódások fájdalmait 
még mindig hordoznunk kell, szavaink elferdíttetnek, véleményeink 
meghamisíttatnak, és mindenféle rettenetes gonosz dolgokat reánk fognak, 
olyanokat, a melyekről semmit sem tudunk. Mindezekre azt óhajtjuk mondani Pál 
apostollal: „Avagy ellenségetekké lettem-é néktek, mivelhogy igazat mondok?” Ez a 
Hágárénusok régi módja, a testnek fiai még mindent megtesznek, hogy azokat kik 
Lélektől születtettek, megcáfolják. Ne csudálkozzatok és legkevésbé se aggódjatok 
ezen, hogy ha veletek így cselekszenek, hanem szolgáljon ez a ti bizodalmatok 
megerősítésére és hiteteknek bebizonyítására az Úr Jézus Krisztusban, mert Ő 
mondotta: „Hogy ha e világból valók volnátok, e világ ami övé szeretné azt, de 
mivelhogy nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak titeket a világ 
közül, azért gyűlöl titeket e világ.” 
 
Második részünk az abból következő bennök lakozása a Szentléleknek a hívőkben: 
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„kibocsátotta Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe.” Itten az Atyának isteni 
cselekedete van. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik és Isten Őt a mi 
szívünkbe kibocsátotta. Hogy ha Ő szívünkön kopogtatott volna és engedelmet kért 
volna arra, hogy beléphessen, úgy soha be nem jöhetett volna, de midőn a Jehova 
Őt küldötte, utat tört magának, a nélkül, hogy akaratotokon erőszakot cselekedett 
volna, mindazáltal ellenállhatatlan erővel. A hova Jehova Őt küldi, ott fog maradni 
és onnan soha nem fog eltávozni. Szerelmeseim, nincs időm, ezen szavaknál 
maradni, de óhajtanám, hogy ezek gondolataitokat megindítanák, mivel ezen igék 
igen mélyek. A milyen bizonyos, hogy Isten az Ő Fiát e világra küldötte, hogy az 
emberek között lakozzon, ugyanannyira, hogy az Ő szentjei „látták az ő dicsőségét, 
mint az Atya egyetlenegy szülött Fiának dicsőségét, ki teljes vala kegyelemmel és 
igazsággal”, éppolyan bizonyos, hogy Isten az ő Szentlelkét küldötte, hogy az 
emberek szívébe bemenjen, és ott lakozzon, hogy így ő általa is nyilváníttassék 
Istennek dicsősége. Magasztaljátok Istent, és imádjátok őt, ki olyan Látogatót 
küldött hozzátok. 
 
Mostan figyeljétek meg a nevet, mely alatt a Szentlélek hozzánk jön: Ő úgy jön, 
mint az Úr Jézusnak Lelke. Ezen szavak: „az Ő Fiának Lelkét,”, mely alatt nem a 
Krisztus indulatát és kedélyállapotát értjük - habár az is határozottan igaz volna, 
mert Isten ezt is ajándékozza az ő népének - hanem a Szentlelket. Miért lesz Ő az Ő 
Fia, vagy az Úr Jézus Lelkének nevezve? Nem szabad-e arra nézve következő okokat 
adni? Ő volt azon Szentlélek, ki által Krisztus emberi természete a szűztől 
születtetett. A Szentlélek volt az, ki Urunkról az ő alámerítésekor is bizonyságot 
tett, midőn galamb formában alászállott és rajta megnyugodott. Ő benne lakozott a 
Szentlélek mérték nélkül, felkente őt nagy feladatára, és a Lélek által „kenettetett ő 
fel Örömnek olajával az ő társai felett.” A Szentlélek volt ő vele és megerősítette az 
ő tevékenységét sok jelek és csudák által. A Szentlélek a mi Urunk nagy ajándéka az 
ő gyülekezetének, az ő menybemenetele után, midőn a pünkösdi ajándékot adta, a 
Szentlélek alá jött a tanítványserege, hogy mindenkor az Isten népével maradjon. A 
Szentlélek a Krisztusnak Lelke, mivel ő a Krisztusról tanúskodik idelent, mert 
hárman vannak a kik bizonyságot tesznek: a „Lélek, a víz, és vér.” Ezen és több más 
okokból is ő az ő Fiának Lelkének hívattatik, és ő az, a ki azért jön, hogy a hívők 
szívében lakozzon. Óhajtanálak titeket arra kényszeríteni, hogy nagyon komolyan 
és háládatosan foglalkozzatok ezen csudálatos leereszkedéssel, mely itten nyilvánul 
Isten maga, a Szentlélek, a hívők szívében foglal lakást. Én nem tudom, hogy mi a 
csudálatra méltóbb, a Krisztus emberré léte, vagy a Szentléleknek a bűnös 
szívekben való lakozása. Jézus időzött itten egy ideig emberi testben, a bűntől 
érintetlenül „szent, ártatlan, és a bűnösöktől elválasztatott” volt ő, de a Szentlélek 
állandóan lakozik az összes hívők szívében, dacára annak, hogy azok még nem 
tökéletesek és a gonoszra hajlandóak. Évről-évre, évszázadról-évszázadra, lakik ő a 
szentekben, és folytatni fogja az ott lakozást mindaddig, mígnem az összes 
választottak a dicsőségben lesznek. Mialatt az emberré lett Isten Fiát imádjuk, 
imádjuk a bennünk lakozó Szentlelket is, kit az Atya bocsátott. 
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Mostan figyeljétek meg azon helyet, a hol Ő lakik. ‒ „Isten kibocsátotta az ő Fiának 
Lelkét a ti szíveitekbe.” Figyeljétek meg, hogy nem mondja, a ti fejetekbe, vagy 
agyvelőtökbe. Az Istennek Lelke kétség nélkül az értelmet világosítja meg és vezeti 
az ítélőképességet, de ez az ő munkájának nem a kezdete, sem nem 
leglényegesebb része. Ő főképpen a hajlamokhoz jön, ő a szívben lakik, mert 
szívével hiszen az ember úgy, hogy megigazul és „Isten az ő Fiának Lelkét a ti 
szíveitekbe bocsátotta.” A szív a mi lényünknek központja, azért foglalja el a 
Szentlélek ezen legalkalmasabb helyet. Ő a mi természetünk központi várába és fő 
erődjébe jön, és az egészet birtokába keríti. A szív a mi lényünknek központja, mi 
azt az élet főhelyének nevezzük, azért megyen oda be a Szentlélek és lakik ott, mint 
az élő Isten, az élő szívben, elfoglalja életünk magvát és velejét. A szív az, melyből 
és mely által az élet ered. A vér a szív verése és mozgása következtében a test 
legtávolabb részébe is elküldetik, és hogy ha a Szentlélek a szív indulatait birtokába 
veszi, akkor minden erőre és tehetségre kihat, és a mi lényünknek minden egyes 
részére. „A szívből származnak ki az életnek cselekedetei,” és a Szentlélektől 
„megszenteltetett hajlamok, hajlamok által nyernek minden más tehetségek és 
erők, megújulást, megvilágosíttatást, megszenteltetést, erősödést, és végül 
tökéletességet. 
 
Ezen csudateljes áldások a mieink „mert mi fiak vagyunk” és csudálatra méltó 
eredményektől kisértetnek. A bennünk lakozó Szentlélek által megpecsételtetett. 
Fiúság, békét és örömöt hoz nékünk, az Istennek közelébe, és az ő vele való 
társalgásba vezet minket. Bizalmat, szeretetet, és heves vágyat kelt a bensőnkben, 
tiszteletet, engedelmességet és valódi Istennel való egyenlőséget. Mindezek és 
még sok más egyéb mindazért vannak, mert a Szentlélek bennünk lakozik. Óh, 
hasonlíthatatlan titok! Hogyha ki nem nyilváníttatott volna, úgy soha 
gondolatunkba nem jött volna és íme mostan kinyilváníttatott, de soha el nem 
hihettük volna, hogyha, ez a hívőknek, kik a Jézus Krisztusban vannak egy tényleges 
tapasztalattá, nem lett volna. Vannak sok névleges keresztyének, kik arról semmit 
nem tudnak, ők meghallgatnak minket és egész megzavarodnak, mintha csak 
valami hiábavaló mesét beszélnénk nékiek, mert a testi érzelem nem ismeri az 
isteni dolgokat, azok lelkiek és csak a lelki emberek által érthetők. Azok, kik nem 
fiak, vagy pedig csak a természeti törvény fiai, mint Ismáel volt, semmit sem tudnak 
a szívben lakozó Lékről és felemelik fegyveröket ellenünk, mivel merészkedünk egy 
olyan nagy ajándékot magunkénak mondani. Mindez által az a miénk, és senki el 
nem rabolhatja azt tőlünk. 
 
Mostan szövegünk harmadik részéhez jövök a gyermeki kiáltáshoz. Ez igen-igen 
érdekes. Azt hiszem épületes fog lenni, hogy ha körülményesen foglalkozunk ezzel. 
Hova a Szentlélek be nem megyen, ott egy kiáltás van: „Kibocsátotta Isten az ő 
Fiának Lelkét, ki ezt kiáltja: Abba, azaz szerelmes Atya.” Figyeljétek meg csak, hogy 
ez Istennek Lelke, aki kiált, egy igen sajátságos esemény. Némelyek ezen kiejtést, 
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mint valami hebreizmust akarják tekinteni és így akarják olvasni: „Ösztönöz minket 
eme kiáltásra” de szerelmeseim, a szöveg azt nem mondja és nem szabad nékünk 
ezen szöveget bármily ürügy alatt megváltoztatni. Az apostol mondja a 
Rómabeliekhez irott levele 8. r. 15. v.-ben: „Ti a fiúságnak Lelkét vettétek, ki által 
kiáltjuk: Abba, azaz szerelmes Atya.” De itten a Szentlelket mutatja fel, a ki kiáltja: 
„Abba, azaz szerelmes Atya.” Bizonyosak vagyunk abban, hogy midőn ő azon 
kiáltást: „Abba, azaz szerelmes Atya”, nékünk tulajdonítja, nem akarja azáltal a 
Lélek kiáltását kizárni, mivel azon nevezetes bibliai részben a Rómabeliekhez írott 
levél 8. részében, a 26. versben mondja a Rómabelieknek: „Hasonlatosképpen 
pedig a Lélek is segíti a mi erőtlenségünket. Mert mit kelljen kérnünk, a mint 
kellene, nem tudjuk, de maga a Lélek esedezik mi érettünk megmondhatatlan 
fohászkodásokkal”. Így állítja ő maga azt, hogy ezt a Szentlélek míveli, hogy Isten 
gyermekeiben megmondhatatlan fohászkodásokkal esedezik, tehát a 
Rómabeliekhez írott levelében ugyanezen gondolat van az írónál, a melyet itten a 
Galantiabeliekhez irott levelében kifejez, hogy az maga a Lélek, ki mi bennünk 
esedezik és kiált: „Abba, szerelmes Atya.” Hogyan van ez? Nem é mi vagyunk, akik 
kiáltunk? Határozottan mi vagyunk, és mégis kiált a Lélek is. Mindegyik kifejezés 
egész alapos és helyes. A Szentlélek ösztönöz azon kiáltásra és Ő adja azt a mi 
ajkainkra. Ő adja azon kiáltást a hívők szívébe és ajkaira. Ez az Ő kiáltása, mert Ő 
tőle származik, arra ösztönöz és segít minket. Mi sohasem kiálthattunk volna úgy, 
hogy ha ő úgy nem tanított volna bennünket. Miként egy anya az ő gyermekét 
beszélni tanítja, azonképpen adja ő ezen kiáltást: „Abba, szerelmes Atya”, a mi 
ajkainkra. Igen, Ő az, ki szívünkben az Atyánk utáni vágyat felkölti és megtartja. Ez a 
Fiúságnak Lelke és a Fiúságról tanúskodó kiváltképpeni és jelentékeny kiáltásnak az 
eszközlője. 
 
Ő nem csak ösztönöz minket a kiáltásra, hanem létrehozza bennünk a szükség és 
hiány érzetét, mely aztán minket a kiáltásra ösztönöz és ő azon bizodalomnak 
Lelke, ki minket bátrakká tesz egy olyan összeköttetést a nagy Istennel magunkénak 
tulajdonítani és nyilvánítani. De még ez nem elég, mivel ő titokteljesen gyámolít 
minket, hogy alkalmasakká leszünk helyesen imádkozni. Ő isteni tetterőt hoz 
bennünk létre, hogy kiálthatjuk: „Abba, szerelmes Atya”, egy olyan módon, mely 
Isten előtt elfogadható. Vannak idők, a mikor éppen nem tudunk kiáltani és ekkor ő 
kiált mi bennünk. Vannak olyan órák, a mikor a kételyek és félelmek oly nagy 
számmal vannak, és annyira lehangolnak bennünket az ő gyötrelmeikkel, hogy csak 
egy kiáltást sem vagyunk képesek tenni, ekkor képvisel minket a bennünk lakozó 
Lélek, beszél kiált helyettünk, a mi nevünkben és képvisel minket a legjobban. Így 
keletkezik a mi szívünkben ezen kiáltás: „Abba, szerelmes Atya”, még akkor is, a 
mikor úgy érezzük, hogy nem tudunk imádkozni és nem merészkednénk magunkat 
Isten gyermekeinek nyilvánítani. Így tehát mindegyikönk bátran mondhatja: „ Én 
élek, de már nem én, hanem a Szentlélek él bennem”. Más időkben pedig annyira 
összhangzatban van a mi lelkünk a Szentlélekkel, hogy azon kiáltás egész a miénké 
lesz, de éppen akkor ismerjük azt be a legjobban, hogy az a Szentlélek munkája és 



  
208 

 
  

néki tulajdonítják azon kiáltást: Abba, azaz szerelmes Atya”. 
 
Óhajtanám, hogy valami igen gyönyörű dolgot megfigyelnétek ezen kiáltásban, 
tudniillik azt, hogy ez betű szerint a Fiúnak kiáltása. Isten az ő Fiának Lelkét 
bocsátotta ki a mi szívünkbe és ezen Lélek éppen úgy kiált, mint azt maga a Fiú 
tette. Hogyha felnyitjátok a Márk evangyélioma 14. részét, úgy megtaláljátok ottan, 
a mit a többi evangyélistáknál nem találtok (mert hiszen Márk evangyéliumában 
mindig legtalálóbb pontok és legemlékezetesebb igék találhatók), hogy Urunk a 
Getsemáné kertben így imádkozott: „Abba, szerelmes Atyám, mindenek 
lehetségesek néked, ments meg engemet e pohártól, mindazáltal nem az én 
akaratom, hanem a tied legyen.” (36. v) Ebből láthatjuk, hogy ezen kiáltás mi 
bennünk, Urunkat betű szerint utánozza. „Abba, Atyám.” Gondolom, hogy ti ezen 
szavakat más alkalmakkal már tüzetesebben megmagyarázva hallottátok és hogy 
ha az úgy van, akkor tudjátok, hogy az első szó siriai vagy árméniai, és mondhatni, 
hogy az a héber ama kifejezésének felel meg: „Atya.” A második szó görög, a 
pogányoknak „pater” szava, mely szinte „Atyát” jelent. Mondatott hogy ezen két 
szó azért használtatott, hogy minket arra emlékeztessenek miszerint zsidók és 
pogányok egyek Isten előtt. Ezek arra emlékeztetnek minket, de nem ez lehetett a 
fő alapja ezek használatának. Gondoljátok é, hogy Urunk a Getsemáné kertében 
való nagy lelki harcában azért használta volna ezen kifejezéseket: „Abba, Atyám”, 
mivel zsidók és pogányok egyek? Miért gondolt volna ő ezen tanra, és miért 
említette volna meg Atyja előtti imájában? Valami más okának kellett annak lenni, 
hogy ő azt cselekedte. Nekem úgy látszik, hogy Urunk azért használta ezen kiejtést 
„Abba”, mivel ez az ő anyanyelve volt. Hogyha egy francia, aki angolul tanult, 
imádkozik, imádkozhat ő rendesen angolul, de hogyha valamikor halálos félelembe 
jut, akkor határozottan franciául imádkozik, hogyha imádkozik. Walesi testvéreink 
mondják nékünk, hogy egy nyelv sem olyan szép, mint az övék. Én hiszem, hogy ez 
ő előttük úgy áll, jólehet, hogy üzleti dolgokban rendesen angolul beszélnek és ők 
tudnak imádkozni is angolul, hogy ha mindenképpen jó állapotban vannak, de 
bizonyos vagyok benne, hogy ha egy Walesi testvér nagy buzgalomból imádkozik, 
úgy visszasiet az ő anyanyelvéhez, hogy teljes kifejezéseket használhasson. Urunk 
halálharcában saját anyanyelvét használta az imában és mint egy olyan, ki Ábrahám 
magvából született, saját anyanyelvén mondja: „Abba”, Testvéreim, éppen úgy 
ösztönöztetünk mi a Fiúságnak Lelke által arra, hogy tulajdon nyelvünket 
használjuk, a szívnek nyelvét, és szabadon saját nyelvünkön beszéljünk Urunkkal. 
Ezenkívül az én érzelmen szerint, ezen szó ,,Abba” minden nyelven a 
legtermészetesebb kiejtése ennek: „Atya”. Meg kell próbálnom ezt így kiejteni, 
hogy abban a természetes gyermekség nyilvánuljon: ,.Ab-ba” ,,Ab-ba.” Nem-é 
ugyanaz ez, a mit a ti gyermekeitek is mondanák? ab, ab, ba, ba, mihelyt beszélni 
megpróbálnak. Ez olyan szó, melyet minden gyermek mondana, legyen az héber, 
görög, francia, vagy angol. Ezért „Abba” egy olyan szó, melynek bevezetése minden 
nyelvbe igen méltó. Ez valóban egy gyermeki szó, és Urunk határozottan szeretettel 
vonzódott az ő nagy lelki harcában ezen gyermeki szóhoz. Dr. Guthrie mondotta, 
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midőn a halálos ágyon feküdt: „énekeljetek nekem egy éneket,” de hozzátette: 
„énekeljetek nekem egy gyermek éneket.” Hogy ha valaki a halálhoz közeledik, úgy 
ismét gyermekké akar lenni, és óhajtozik gyermeki énekek és gyermeki szavak után. 
Urunk halálharcában használja ezen gyermeki kifejezést „Abba,” és ez éppen úgy 
igen illő bármelyikönk ajkaira. Én úgy gondolom, hogy ezen édes szó „Abba,” azért 
választatott, hogy nékünk felmutassa miszerint, nékünk Isten előtt nagyon 
természeteseknek kell lennünk, nem mereveknek és képmutatóknak. Nagyon 
szeretettel teljeseknek kell lennünk és hozzá közel simulnunk nem csak azt 

mondanunk „Pater,” ‒ a mi egy hideg, görög szó, hanem „Abba,” a mi egy meleg, 
természetes, szeretetteljes szó, alkalmas annak, ki Isten előtt egy kis gyermek, és 
bátorsága van, az ő atyai keblén nyugodni, az ő arcába tekinteni, és szent 
bátorsággal mondani: „Abba.” Ez nem egy angol szó, hanem egy gyermeknek 
gyermekies gagyogása. Óh, mily közel vagyunk Istenhez, hogy ha olyan kiejtéseket 
használhatunk! Mily drága Ő nékünk, és mily drágák vagyunk mi ő néki, hogy ha így 
megszólíthatjuk, mint maga a nagy Fiú: „Abba, Atyám!” 
 
Ez azon megjegyzéshez vezet engemet, hogy ezen kiáltás a mi szívünkben 
kimondhatatlan közeli és bizalmas. Ennek hangzásában felmutattam néktek, hogy 
ez gyermekies, de a hangja és kiejtése is hasonlóképpen. Figyeljétek meg, hogy ez 
egy kiáltás. Hogy ha egy királynál kihallgatást nyerünk, úgy nem kiáltunk ottan, 
hanem mérsékelt hangon és jól összeszedett beszédben szólunk. De Istennek Lelke 
összetöri darabokra a mi kíméreteinket, és minden formaszerűséget eldob, 
melyeket némelyek annyira csudálnak. Ő arra ösztönöz minket, hogy kiáltsunk, a 
mely határozott ellentéte a formaszerűség és merevségnek. Hogy ha kiáltunk, 
kiáltsuk „Abba,” hiszen maga e kiáltásunk telve van a Fiúság Lelkétől. Egy kiáltás egy 
hang, a melytől éppen nem kívánjuk, hogy minden ott elmenő azt meghallja. 
Mindazáltal melyik gyermek törődik azzal, hogy ha meghallja atyja az ő kiáltását? 
Hogy ha szívünk törődött és megindult,, nem olyan érzettel vagyunk-e eltelve, 
mintha szép szavakat tudnánk használni, de a Szentlélek kiáltást és sóhajtást hoz 
létre mi bennünk, és azokat nem szégyeneljük, és nem félünk azokat Isten előtt 
kikiáltani. Tudom, hogy némelyek közületek azt gondolják, hogy Isten az ő imájokat 
nem hallgatja meg, mivel ők nem tudnak úgy imádkozni, mint ez és ez a prédikátor. 
Óh, de az ő Fiának Lelke kiált, és ti sem tehettek jobbat, mint szinte kiáltani. 
Legyetek elégedettek, töredezett szavak, melyek a ti fájdalmaitokkal vannak 
fűszerezve, a ti könnyeitekkel áztatva, Isten előtt kedvesek. Menjetek szent 
bizalommal ő hozzá, és ne féljetek az ő jelenlétében így kiáltani: ,,Abba, Atyám.” 
 
De milyen komoly ez: mert egy kiáltás, valami erős kifejezés. A szó buzgalomról 
tanúskodik. Egy kiáltás nem valami könnyelmű nyilatkozat, nem csupán az ajkak 
dolga, az a Lélektől származik. Nem arra tanít-e az Úr, hogy imában kiáltsunk ő 
hozzá forró buzgósággal, mely a nemet, elfogadni nem akarja? Nem annyira közel 
bocsátott-e magához, hogy gyakran mintha mondanánk: „Nem bocsátlak el, míg 
meg nem áldasz engemet.” Nem tanított-e minket úgy imádkozni, hogy tanítványai 
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majdnem azt mondhatták rólunk, mint régen egy valakiről mondották: „Bocsásd el 
őt, mert utánunk kiált.” Mi kiáltunk ő utána, lelkünk és testünk szomjúhozva kiált ő 
hozzá, az Istenhez, az élő, erős Istenhez, és ez a kiáltás: „Abba, szerelmes Atya”, 
nekem ismernem kell Tégedet, szeretetedet élveznem kell, szárnyaid alatt kell 
lakoznom, szent orcádat kell szemlélnem, éreznem kell, hogy Atyai szíved hozzám 
hajol és szívemet békével tölti el.” Mi kiáltjuk: „Abba, szerelmes Atya.” 
 
Zárok, hogyha még megemlítettem, hogy ezen kiáltások legtöbbje, a szívben 
marad, és nem jön az ajakakra. Mint Mózes, úgy kiáltunk mi, anélkül hogy egy szót 
is mondanánk. (2. Mózes 14, 15.) Isten az ő Fiának Lelkét elbocsátotta ami 
szívünkbe, ki által kiáltjuk: „Abba, Atya!” Tudjátok, mit gondolok: nem csak a ti kis 
szobácskátokban, hol Istenhez kiálthattok, hanem kiálthatjátok „Abba Atya”, 
mialatt az utcán mentek, vagy a műhelyben dolgoztok. Az ő Fiának Lelke kiáltja 
néktek: ,,Abba, Atya”, hogyha az emberek tömegében vagytok, vagy pedig 
családotokban asztalosok mellett. Látom, hogy vádolásul hozzák fel némelyek 
ellenem, hogy úgy beszélek, mintha Istennel bizalmas volnék. Hogyha az úgy van, 
akkor egész bátran kinyílvánítom hogy én úgy szólok, a hogy érezek. Áldott legyen 
mennyei Atyám nagy neve, tudom, hogy az ő gyermeke vagyok, és kivel lehetne egy 
gyermek bizalmas hanem az ő atyjával? Oh, ti, kiknek az élő Isten idegen, tudjátok 
meg, hogyha ez rossz, akkor még rosszabb akarok lenni, Amennyire ő megsegít, 
még sokkal közelebb óhajtok ő hozzá menni és vele járni. Mi mély tiszteletet 
érezünk mennyei Atyánk előtt, mely minket a porig lealáz, de mindazáltal 
mondhatjuk: valóban, a mi társalkodásunk vagyon az Atyával és az ő Fiával a Jézus 
Krisztussal.” (1. János 1. 3.) Semmi idegen nem értheti azt meg, hogy milyen közel 
van a hívő lélek Istenhez, az Úr Jézus Krisztusban, és mivel a világ ezt meg nem 
értheti, úgy kényelmesnek találja, hogy a felett gúnyolódjon, de mit árthat az? 
Ábrahám gyengédsége Izsák iránt, tette Ismáelt féltékennyé és ösztönözte arra, 
hogy gúnyolódjon, de Izsáknak nem volt oka ezen gúnyolódást szégyenleni, mert 
csúfoló nem tudta a szövetség áldásait ő tőle elrabolni. Igen, szerelmeseim, 
Istennek Lelke segít titeket kiáltani ,,Abba, Atya”, de ezen kiáltás többnyire a ti 
szívetekben van, és ott oly gyakran ismétlődik, hogy lelketek szokásává válik 
mennyei Atyátokhoz kiáltani. A szöveg nem mondja, hogy kiáltott, hanem 
mindennap kiált: „Abba, szerelmes Atya!”. Legyetek az Istennek követői, mint 
szerelmes fiak! Menjetek haza és éljetek az ő társaságában, mert nemsokára hozzá 
fogtok jutni. Menjetek és örvendezzetek ő benne! Menjetek és minden gondotokat 
ő reá vessétek! Menjetek és bármit is látnak rajtatok az emberek, 
kényszeríttessenek az által beismerni, hogy fiai, a Magasságosnak gyermekei 
vagytok. „Boldogok a békességre igyekezők, mert azok Isten fiainak mondatnak.” 
Segítsen Isten, hogy lehessetek olyanok most és örökké. Ámen és Ámen. 
 

Egy elszökött rabszolga története 
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„Mert talán azért ment volt el te tőled egy ideig, hogy őt mint örökkévalót 
fogadnád be.”. Filemon 15. v. 
 
A természet önző, de a kegyelem szeretettel teljes. Aki magát dicséri, hogy Ő 
senkivel sem törődik és ő vele is senki ne törődjön, az olyan ember ellentéte egy 
keresztyénnek, mert, Jézus Krisztus elszélesiti a szívet, hogy ha azt megtisztítja. 
Senki sincs olyan gyengéd és résztvevő, mint a mi Mesterünk és hogyha mi valódi 
tanítványai vagyunk, úgy azon indulat nyilvánul bennünk, mely volt az Úr Jézus 
Krisztusban is. Pál apostol igen résztvevő és könyörületes volt. Valóban, néki igen 
sok teendője volt Rómában, az ő saját szenvedéseit hordozni és az evangyéliomot 
prédikálni. Hogyha ő, mint az irgalmas samaritánusról felvett példázatbani pap 
tovább ment volna és más egyéb dolgokat kerüli volna, azért nem lehetett volna őt 
vádolni, mivel sürgős teendőket kellett elvégeznie az ő Mesterének, aki egykor így 
szólt az ő 70 tanítványához: „Az úton senkit ne köszöntsetek.” Nem 
csudálkozhatnánk, hogyha így szólt volna: „Nem tudok én arra időt venni, hogy 
azzal foglalkozzam, amire egy elszökött rabszolgának szüksége van. De Pál 
apostolnak nem volt ilyen érzelme. Ő prédikált, Onésimus pedig megtért és attól 
kezdve úgy tekintette őt, mint saját fiát. Én nem tudom, hogyan jött Onésimus Pál 
apostolhoz. Talán úgy jött hozzá, mint sok semmire valók én hozzám jönnek, mert 
az ő atyjok ismert engemet. Így jöhetett ő is, mert az Onésimus ura Pált ismerte, így 
a szolga az ő urának barátjához fordult, talán azért, hogy az ő szükségében valamit 
kérhessen tőle. De bárhogy is, Pál apostol megragadta ezen alkalmat, és prédikálta 
neki az Úr Jézust és ezen elszökött rabszolga az Úr Jézusba való hitre vezettetett. 
Pál figyelembe vette őt, kedves volt neki az új megtért és örömest hagyta magát 
általa szolgálni, amikor pedig alkalmasnak találta, hogy az ő urához visszatérjen, sok 
fáradságot vett magának, egy kérő levél írására, egy olyan levelet írott, mely hosszú 
meggondolásról tanúskodik, mivel minden egyes szó helyesen választatott. Mert 
habár ezt a Szentlélek adta is néki, mindazáltal az ihletettség nem akadály abban, 
hogy egy ember gondot és szorgalmat fordítson arra, amit ír. Minden sző egy 
bizonyos határozott célra választatott. Hogyha saját ügyében írott volna, úgy sem 
tehette volna már azt sem több bölcsességgel és komolysággal. Tudjátok, hogy Pál 
apostol nem igen szokta leveleit saját kezűleg írni, hanem egy segítőnek diktálta 
azokat. Avval tartják, hogy ő gyenge szemű volt, ezért, hogyha írott, nagy betűket 
tett, a mint egy levelében mondja is: „Látjátok milyen nagy levelet írtam néktek az 
én saját kezemmel.” (Angol fordítás.) Ezen levél tulajdonképpen nem nagy volt, 
tehát hihetőleg a betűk nagyságára vonatkozólag mondja ezt, melyeket neki 
használnia kellett, hogyha maga írott. Ezen Filemonhoz írott levél legalább is 
részben nem diktáltatott, hanem saját kezűleg íratott. Lássátok a 19. verset: „Én Pál 
írtam, az én kezemmel, én megfizetem.” Ez az egyetlen kézírás az írásban, a 
mennyire én emlékszem, de itt van ez egy váltó – bármilyen nagy összegre – 
amellyel Onésimus adós lehetne. 
 
Törekedjünk nagy szívűnek lenni, és részvéttel viseltetni Isten gyermekei iránt, 
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kiváltképpen az új megtértek iránt, hogy ha szükségben lenni látjuk őket, egy előbb 
elkövetett igazságtalanság következtében. Hogy ha valamit jóra kell hozni, ne 
kárhoztassuk el őket már előre és ne szóljunk így: „Ugye bár megloptad a te 
uradat? Avval tartod, hogy megtértél, de mi azt nem hisszük.” Olyan gyanúsítás, és 
olyan szigorú eljárás érdem szerint történhetné, de erre nem tanít minket a 
Krisztusnak szerelme. Törekedjetek az elesetteket felsegélleni, és engedjétek, hogy 
egy új életet kezdhessenek. Hogy ha Isten megbocsátott nékik, akkor mi is 
határozottan megtehetjük azt, és ha Jézus Krisztus őket elfogadja, úgy reánk nézve 
sem lehetnek túl rosszak. Tegyük meg érettök, a mit az Úr Jézus tenne, hogy ha itt 
volna, úgy valódi tanítványai leszünk az Úr Jézusnak. 
 
Így vezetlek be titeket a szövegbe, és megjegyzem arra vonatkozólag, hogy az, az 
isteni kegyelemnek kiváltképpen való példáját tartalmazza. Másodszor, egy olyan 
esetet mutat fel, hol a bűn jóvá tétetik. És harmadszor úgy lehet ezt tekinteni, mint 
egy olyan viszonynak előképét, mely a kegyelem által tökéletesíttetik, mert íme 
mostan, a ki egy ideig szolga volt, élete fogytáig Filemonnál marad, és nem úgy 
immár mint szolga, hanem mint szerelmes testvér. 
 
Tehát legelőször is foglalkozzunk Onésimussal, mint az isteni kegyelemnek 
példájával. 
Mi látjuk Istennek kegyelmét, az ő elválasztásában. Ő egy rabszolga volt. Azon 
időben a rabszolgák igen tudatlanok voltak. neveletlenek és igen alásüllyedtek. 
Mivel rossz bánásmódban részesíttettek, így ők legnagyobb részben a 
legmélyebben alásüllyedve voltak a rosszaságban, és az ő uraik nem is törekedtek 
őket abból kiszabadítani. Lehetséges, hogy Filemon megkísértette Onésimusnak 
hasznára azt, hogy őt ezen szánandó állapotból kimentse, de ez néki terhére volt, 
és talán éppen azért szökött el a háztól. Az ő ura imái, figyelmeztetései, és 
keresztyénies rendelkezései, kellemetlenek lehettek reá nézve, azért elszökött tőle. 
Ő valamennyivel tartozott az ő urának, a mely aligha történhetett volna meg, hogy 
ha iránta valamennyire bizalmas nem lett volna az ura. Talán Filemonnak szokatlan 
barátsága, és azon bizalom, mellyel Onésimus iránt viseltetett, nagyon sok volt az ő 
nyers természetére nézve. Nem tudjuk, hogy mit lopott el, de úgy látszik, hogy 
valami nem volt rendben, mert az apostol írja: „Ha valamiben megbántott tégedet, 
vagy adós, azt nékem tulajdonítsad.” Ő elszökött Kolosséból, és azon gondolatban, 
hogy majd jobban elrejtőzködhetik az igazság szolgái elöl, Rómát kereste fel, mely 
azon időben igen nagy város volt. Ott a hátsó utcákon, mint most a zsidók lakhelye 
van Rómában, hihetőleg ottan tartózkodott, hogy elrejtőzködhessék, vagy azon 
tolvaj barlangokban, melyek a császári várost dögletessé tették, ott nem fognak 
róla többé tudni és hallani, így gondolkozhatott magában, és itten folytathatja a 
tolvajnak szabados és könnyű életét. De figyeljétek meg, az Úr letekintett a 
mennyből a szeretetnek szemeivel, és ezen szemek Onésimusra irányultak. 
 
Nem voltak ott szabados férfiak, hogy Istennek egy rabszolgát kellett választani? 
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Nem voltak-e ottan hű szolgák, hogy egy olyat kellett választania, ki urától elszökött 
és valami pénzt el is lopott? Nem voltak-e képzett és tanult emberek, hogy Istennek 
egy félvad emberre kellett tekintenie? Nem voltak-é erkölcsösek és jó 
magokviseletüek, hogy a végtelen szeretet ezen igen alásüllyedt lényre irányult, 
mely a társadalom salakjával összekötettésben él? És hogy milyen volt a régi 
Rómában a társadalom salakja, arra még nem is merek gondolni, mert hiszen a 
legmagasabb osztály is olyan állatias volt általános szokásaiban, hogy alig tudjuk azt 
elképzelni, és milyen lehetett a legaljasabb salakja a társadalomnak, azt közülünk 
senki meg nem mondhatja. Onésimus a bűnök seprejének egy része volt. 
Olvastátok: az alkalmas eszköze. 
 
Romabeliekhez írott levél első részét, hogyha tudjátok és látni fogjátok hogy milyen 
rettenetes helyzetben volt a pogány világ abban az időben, és Onésimus ezen 
rosszak legrosszabbja között volt. Mégis az örök szeretet, mely a királyok és 
fejedelmek mellett elment a farizeusok és szelduceusokat, bölcseket és 
csillagvizsgálókat setétben tapogatni engedte, a mint ők élni szerettek, szemeit 
ezen szegény teremtményre irányította, hogy ez tisztességbeli edénnyé legyen az 
Úrnak. 
 
Ha Isten menyből letekint  
Ide ezen földre,  
 
A nagyoktól ő eltekint  
De néz a szegényre. 
 
Nem a magasak közt keres  
Lehajol egészen, 
Alázatos lelket szeret  
Ezt keresi Ő fel. 
 
Miért taszítja Ő vissza  
E világ nagyjait?  
A szeretet pillantása  
Mért szegényre esik? 
 
Hallgass, halandó ne keresd 
Miért teszi Ő ezt, 
A tetteid ne ítélgesd 
Óh, félj, és ne tedd ezt!  
 
Mert miként Ő, úgy kegyelme  
Szabad és korlátlan,  
Ő isteni bölcsessége  



  
214 

 
  

Kikutathatatlan. 
 
„Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmes leszek ahhoz, a kihez kegyelmes 
leszek,” ez hangzik el a menydörgéshez hasonló szóval a Golgothai keresztfáról és a 
Sinai hegyről. Az Úr korlátlan, és úgy cselekszik, a mint néki tetszik. Imádjuk ezen 
csudálatos, elválasztó keresztet, mely egy olyat is elválasztott, mint Onésimus! 
 
Továbbá figyeljük meg a kegyelmet, ezen elszökött rabszolga megtérésében. 
Tekintsétek meg őt! Milyen lehetetlennek látszik az ő megtérése. Ő egy ázsiai 
rabszolga, ki körülbelül azon a fokon áll, mint egy közönséges indiai matróz, vagy 
egy pogány kínai. Sőt még rosszabb volt ezeknél, mivel ezek szabadosak és 
tisztességesek is lehetnek. De ezen ember nem volt tisztességes, és a mellett 
vakmerő volt, mert minekutána urának sajátját eltulajdonította, elég bátor volt egy 
hosszú utat megtenni Kolosséból Rómába. De az örök szeretet ezen rossz embert 
megakarja téríteni és meg kell neki térnie. Ő talán halhatta már Pál apostolt 
Kolosséban, vagy Athénében, de az ő reá semmi hatást nem gyakorolt. Rómában 
nem a Péter templomában prédikált Pál apostol, nem olyan nagy és kitűnő 
teremben. Pál apostol egy ilyen helyiségben sem prédikált mint ezen mi imaházunk, 
hol Onésimus egy kényelmes helyet találhatott volna. Nem olyan helyen mint ez, 
hanem hihetőleg ott a várdombjának hátulsó részén, hol az őrség szállásolt, és hol a 
fogház volt. A tömlöcnek üres helyiségében ült Pál apostol egy katonával 
összeláncolva és prédikált mindazoknak, kik hozzá bebocsáttattak, hogy őt 
hallgassák. Ott történt ez, hogy az isteni kegyelem ezen vad fiatal ember szívét 
elérte, és ó, milyen megváltozást hozott létre azonnal ő benne! Most lássátok őt, 
mennyire bánja bűneit, mennyire szomorítja annak tudata, hogy ő egy embernek 
károkat okozott. Milyen szomorú, hogy látja és érzi szíve romlottságát és igen téves 
életét. Ő sir, Pál prédikálja neki a megfeszíttetett Krisztust és öröm ragyog az ő 
szemeiben, nehéz szívéről levétetik egy nagy teher. Új gondolatok világítják meg 
ezen sötét lelket, még az ábrázat is megváltozik, és az egész ember új; mert az 
isteni kegyelem az oroszlánt bárányra és a hollót galambbá változtathatja. 
 
Nem kételkedem a felett, hogy némelyek közülünk éppen olyan csudálatos 
példányképei az isteni választásnak és azon foganatos elhívásnak, mint Onésimus 
volt. Hirdessük azért Istennek nagy kegyelmét és mondjuk: „Krisztusé legyen a 
dicsősség azért. Az Úr cselekedte ezt, Neki legyen azért dicsősség és hálaadás 
mostantól kezdve mind örökké!” 
 
Istennek kegyelme látható volt azon kedélyállapotban, melyet Onésimusban létre 
hozott a megtérésben, mert most már hű segítőnek, szolgálatra késznek és 
hasznosnak lenni látszik. Így mondja Pál. Ő örömest megtartotta volna 
társaságában, pedig nem éppen minden hívőt szeretnénk választani arra, hogy 
társaságunkban és szolgálatunkban maradjon. Vannak különös természetű népek, 
kik hogy a mennybe eljutnak, a felett nem kételkedünk, mivel ők a helyes úton 
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zarándokolnak, de mégis, nem óhajtjuk azt, hogy folyton közvetlen közelünkben 
legyenek. Mert van az ő természetükben valami visszataszító, van bennök valami, a 
mi nem egyez meg a mi természetünkkel jobban, mint valami keserű orvosság a mi 
ízlésünkkel. Ők bizonyos lelki töviskes disznó természetűek. Élők és hasznosak, és 
kétség nélkül nyilvánítják Istennek bölcsességét és türelmét, de nem kellemes 
barátok, nem igen szeretnénk őket kebelünkben hordozni. De Onésimus láthatólag 
egy barátságos, nyájas, szerető jellem. Pál testvérének nevezi őt azonnal, és 
szeretné őt magánál megtartani. Midőn őt visszaküldötte, nem az ő szíve valódi 
megváltozásának bizonyítéka volt-e az is, hogy volt visszamenni? Távol tőle, amint 
Rómában is volt, egyik a másikba mehetett volna egész szabadon, de ő érezte azt, 

hogy bizonyos kötelezettségei vannak az ő urával szemben ‒ kiváltképpen azóta, a 

mióta neki kárt is okozott ‒ ennélfogva követi a Pál tanácsát, hogy régi helyére 
visszamenjen. Vissza akar menni és egy bocsánatkérő, vagy ajánló levelet elvinni az 
ő urának, mivel érezi hogy kötelessége, a megtörtént igazságtalan eljárást jóvá 
tenni. 
 
Én mindig örömmel nézek egy olyan határozatot, mely az előbb elkövetett rosszat 
jóvátenni igyekszik, az olyan embereknél, a kik azt állítják, hogy ők megtértek. Hogy 
ha jogtalanul pénzt vettek el másoktól, úgy azt vissza kellene fizetniök. Nagyon jó 
volna, hogyha azt hétszeresen visszaadhatnák. Hogy ha valami módon valakiét 
elvettük, vagy neki kárt tettünk, úgy azt gondolom, hogy a kegyelem legelső 
működései szívünkben minket arra indítanak, hogy minden módon arra 
törekedjünk, a mennyire csak erőnk engedi, hogy azt jóvá tegyük. Ne gondoljátok, 
hogy ettől megszabadulhattok azáltal, hogy ha így szóltok: „Isten nékem 
megbocsátott, azért nem szükséges azt cselekednem.” Nem, kedves testvérem, 
hanem mivel Isten néked megbocsátott, azért igyekezz minden igazságtalanságot 
jóvátenni, és az által bizonyítsd be őszinte megtérésedet. Így akar Onésimus is 
Filemonhoz visszatérni, és a meghatározott esztendőkig nála szolgálni, vagy azt 
cselekedni, a mit ő akar, mert habár elhatározta volt magában, hogy Pálnak fog 
szolgálni, mindazáltal első kötelessége azzal szemben volt, a kinek ő kárt tett. Ez 
egy szelíd, alázatos, egyenes, őszinte szellemről tanúskodott, azért megdicsérhetjük 
talán Onésimust? Óh, nem, hanem az isteni kegyelmet magasztalhatjuk! Lássátok a 
különbséget, azon ember között a ki lopott és a között, a ki most visszatér, hogy 
urának szolgáljon. 
 
Milyen csudát tett Istennek kegyelme! Testvérek engedjétek ehhez még, hogy 
hozzáadjam: Milyen csudát tehet az isteni kegyelem! E világban igen sok eszköz 
megpróbáltatik arra nézve, hogy a gonosz ember megjavíttassék, és az elesett fel 
legyen emelve és mindezeknek, a mennyiben azok helyesen használtatnak, jó 
eredményt kívánunk, mert mind arra, a mi szerelmetes, a mi tiszta, a mi jó hírű, 
Isten áldását kérjük. De ügyeljétek meg ezen szót: a részegesnek valódi megjavulása 
az, hogy egy új szívet nyer, a paráznának valódi felemelése egy megújult indulat. A 
tisztaság azon csúnya törvény által sohasem lesz tulajdonává ama bukott nőnek, 
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mely törvény a ragályos betegségtől akarja őt megóvni, a melyet ő az én érzetem 
szerint Káinhoz hasonlóan átokként hordoz az ő homlokán. Az olyan törvények alatt 
csak mélyebben süllyedhet a női személy. A paráznának a Megváltó vérében kell 
megmosattatnia, különben soha sem lesz tiszta. A társaságnak legalsó rétege, soha 
sem juthat másképp az erény fényére, és nem lehet azt a mértékletességhez és 
tisztasághoz hozni, csak egyedül a Jézus Krisztus, és az ő evangyélioma által, és 
nékünk a mellett kell maradnunk. Hadd tegyék mások, a mi nékik tetszik, de Isten 
mentsen meg engemet, hogy dicsekedjem, hanem csak a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak keresztjében. Látok bizonyos embereket, kik a gonoszság fájáról az ő fa 
fürészökkel az ágakat levagdalják, de az evangyéliom a fának gyökerére veti a 
fejszét, a gonosznak egész erdejében, és hogy ha az valóban elfogadtatott a 
szívben, úgy a gonoszság minden fái kidőlnek egyszerre és helyökbe „fenyő, tölgy és 
cserje” fog növekedni, hogy a dicsőség Urának hajlékát ékesítsék. Hogy ha látjuk 
hogy Istennek Lelke az emberekben működik, magasztaljuk Isten kegyelmét és 
hirdessük minden tehetségünkből az embereknek. 
 
És most, másodszor szövegünkben és annak összefüggésében egy igen érdekes 
példáját látjuk annak, hogyan lesz a bűn jóra terelve. 
 
Onésimusnak nem volt joga az ő urát meglopni, és azután tőle elszökni, de tetszett 
Istennek, hogy ezen bűnt az ő megtérésére felhasználja! Őt Rómába hozta és pedig 
oda, a hol Pál apostol volt és prédikált, és ezen az úton Krisztushoz és keresztyéni 
meggyőződéshez. Csakhogy ha erről beszélünk, nagyon óvatosaknak kell lennünk. 
Hogyha Pál mondja: „Mert talán azért ment volt el te tőled egy ideig, hogy őt mint 
örökkévalót fogadnád be, ezzel nem mentegeti az ő elmenetelét.” Ő nem azt 
mondja ezzel, hogy Onésimus helyesen cselekedett, egy pillanatig sem. A bűn bűn, 
és bár mi is eszközöltetik a bűn által, Isten vezérlete folytán, mindazáltal a bűn még 
mindig csak bűn. A mi Megváltónknak megfeszíttetése a legnagyobb áldásokat 
hozta az emberiség részére, mindazáltal „gonosz, kegyetlen kezek voltak” azok, 
melyek Jézust vették és megfeszítették. A József Egyiptomba való eladása eszköz 
volt Isten kezében arra nézve, hogy Jákób és az ő fiai megtartassanak az éhség 
idején, de az ő testvéreinek nem volt ahhoz semmi közök, és nem kevésbé vétkesek 
voltak, hogy testvéröket rabszolgaként eladták. Gondoljuk meg azt és tartsuk szem 
előtt mindenkor, hogy egy cselekménynek hibás volta vagy erénye nem hivatkozhat 
annak következményére. Hogyha például egy ember, aki a vasútnál van alkalmazva 
a váltót állítani, ezt elfelejti, ezt egy igen nagy véteknek tekintik, hogy ha valami 
nagy szerencsétlenség következik ebből, és egy csoport nép az által halálba jut. 
Igen, de a vétek ugyan az, hogyha senki meg nem halt is. Nem a hanyagság 
következménye, hanem maga a hanyagság, mely büntetésre méltó. Hogy ha azon 
embernek kötelessége volna a váltót az és amaz irányba helyezni, és annak 
elhanyagolása következtében egy valamely véletlenségi életmentésül szolgálhatott 
volna, még akkor is éppen olyan dorgálásra méltó volna az ember a hanyagságáért. 
Neki semmi érdemet nem tulajdoníthatnánk, mert hogyha az ő kötelessége egy 
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bizonyos irányban van, azonképpen az ő hibája is benne van ebben, tudnillik a 
kötelesség elmulasztásában. Azonképpen, hogyha Isten a bűnt jóra irányítja, a 
miképpen az gyakran cselekszi, azért az nem kevésbé csak bűn. Éppen olyan bűn az, 
mint bármily esetben, éppen azért annyival is inkább dicsőíthetjük Istennek 
csudálatos bölcsességét és kegyelmét, ki a gonoszból jót tud kihozni, és úgy 
cselekszik, a mint egyedül csak a mindenható bölcsesség képes cselekedni. 
Onésimus nincs kimentve azon tetteire nézve, hogy urának vagyonát hűtlenül 
kezelte, és őt jogtalanul elhagyta. Ő egy gonosztevő marad, de Isten kegyelme 
megdicsőíttetik. 
 
Továbbá emlékezzetek arra, mert ezt figyelembe kell venni midőn Onésimus az ő 
urát elhagyta, egy olyan cselekedetet vitt véghez, melynek következménye ő reá 
nézve, minden esetre veszedelmes lett volna. Ő, mint szolga élt egy barátságos 
Úrnak házánál, a ki iránt bizalommal viseltettek, egy olyan Úr házánál, kinek 
gyülekezet volt a házában. Hogyha ezen levelet helyesen értem, úgy neki istenfélő 
ura és asszonya volt, és folyton alkalma volt az evangyéliomot hallgatni és 
tanulmányozni, de ezen könnyelmű ifjú gyermek, valószínűleg nem tűrhette ezt, és 
nyugodtabban lakott volna egy pogány urnál, aki őt egyik nap megverte, másik nap 
meg lerészegítette volna. A keresztyén urat nem tűrhette, azért szökött el tőle. Ő 
nem becsülte a jó alkalmakat arra nézve, hogy az üdvöt elfogadja, és elment 
Rómába, ott is a város legrosszabb részére mehetett, és, a mint már előbb 
említettem, a legdurvább emberek társaságába elegyedett. Nos, hogyha az úgy 
történt, hogy a rabszolgák fellázadásában részt vett, a mint az gyakran megtörtént 
azon időben, a mit ő nagyon lehetséges, hogy megcselekedett, hogyha a kegyelem 
őt meg nem akadályozta volna, úgy ő is, miként mások kivégeztetett volna. Nagyon 
röviden elbántak volna ő vele Rómában. Egy ilyen gyanús embernek, le a fejét, ez 
volt szabály a rabszolgák és kóborlókra nézve. Onésimus éppen egy olyan ember 
volt, aki csakhamar elítéltetett volna halálra, és azzal az örök veszedelembe 
taszíttatott volna. Ő a fejét úgyszólván az oroszlán szájába dugta, az által, a mit 
cselekedett. Hogyha egy ifjú hirtelen elhagyja az ő hazáját és Londonba megyen, 
úgy tudjuk, hogy mit jelent az. Hogyha barátai nem tudják hol van ő, és nem is 
akarja, hogy azok tudják, úgy gondoljuk azonnal, hogy hol van ő és mit cselekszik. 
Hogy mit cselekedett Onésimus, nem tudom, de határozottan megtette, a mit csak 
tehetett, hogy magát tönkretegye. Magaviselkedése tehát a szerint bírálandó meg, 
a hova az őt hihetőleg vitte volna, és hogy az őt oda nem vitte, az nem az ő érdeme 
volt, hanem azért Isten kegyelmes vezérletét illeti a tisztelet. 
 
Látjátok kedves testvérek, hogyan vezetett Isten mindeneket. Így végezte ezt el az 
Úr. Senki sem lehet alkalmas az Onésimus szívét érinteni, csak Pál apostol. 
Onésimus Kolosséban lakik, Pál oda nem mehet, mert ő a fogságban van. Azért 
Onésimusnak kell Pálhoz vitetni. Tegyük fel, hogy a Filemon barátságos szíve 
indíttatott volna arra, hogy Onésimusnak mondja: „Óhajtom, hogy te Rómába Pált 
felkeressed és hallgassad”, talán ezen haszontalan szolga válaszolt volna: „Én nem 
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teszem rá az életem, hogy Pál apostol hallgassam, amikor ő prédikál. Hogyha 
levéllel, vagy pénzzel kell mennem, melyet Pálnak küldesz, úgy azt elviszem és 
átadom, de azt ő prédikálására nincs semmi szükségem”. Tudjátok, hogyha 
valamikor a népek kényszeríttetnek arra, hogy valamely prédikátort 
meghallgassanak azon szándékból, hogy megtérjenek és ők azt valamiképpen 
megtudják, úgy az a legbizonytalanabb dolog, hogy a cél el legyen érve. Mivel azon 
elhatározással mennek oda, hogy minden tehetségökkel ellentálljanak és úgy a 
prédikáció nem gyakorol hatást reájok, és hihetőleg Onésimussal is így történt 
volna az. Nem, nem. Ő ezen úton nem lett volna megmenthető, tehát más úton 
kellett néki Rómába hozattatni. Hogyan? Hát az ördögnek kell ezt tennie anélkül, 
hogy tudná, milyen szolgálatot teszen ezzel. Hogy ő azáltal el fog veszíteni egy hű 
szolgáját. Az ördög Onésimust el akarja lopni. Onésimus megcselekszi, amire őt 
indítja és mikor az megteszi, fél, hogy felfogják majd fedezni, ezért indul a hosszú 
útra Rómába, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak teheti, ottan a legaljasabb 
bűnfészekben húzódik meg és ottan érezi azt, mit az elveszett fiú érezett. Egy éhes 
gyomort, ez aztán a legjobb prédikátor az egész világon sokaknak. Ezen az úton el 
lehet jutni lelkiismeretéhez. Midőn igen éhes volt, nem tudta, hogy mit cselekedjen 
és senki nem adott ennie, ekkor elkezdett gondolkozni, nem volna-e Rómában 
olyan ember, aki részvéttel viseltetnék iránta. Nem ismer senkit Rómában és közel 
van ahhoz, hogy éhen meghaljon. Talán egy reggelen találkozott egy keresztyén 
nővel, ez ment Pál apostolt hallgatni, ez látva a szegény embert egy templom 

lépcsőjén sóvárogni, odament hozzá és beszélt vele lelke üdve felöl. „Lélek ‒ 
mondá ez –, azzal nem sokat törődöm én, de ha valami testi eledelt adhatnál, 
nagyon háládatos lennék azért. Már félig éhenholt vagyok”. Az asszony viszonzá: 
„Úgy jöjj velem!”, kenyeret adott néki, azután így szólt: „Ezt én a Jézus Krisztusért 
teszem”. „Jézus Krisztusért!” mondá ő, „már hallottam Ő róla. Sokat hallottam róla 
ott Kolosséban”. „Kit hallottál Ő róla beszélni”, kérdezte talán az asszony. „Hát egy 
kis embert, kinek gyenge szemei vannak, egy nagy prédikátor az, kinek neve Pál. 
Gyakorta megfordult az én uramnak házánál”. 
 
„Nos, én éppen ezen prédikátort hallgatni megyek”, mondá az asszony, „akarsz-é 
velem jönni és őt velem együtt meghallgatni?” „Nem bánom, hiszen szeretném már 
őt ismét meghallgatni. Ő mindig barátságosan beszélt a szegényekkel”. Így 
elmegyen és a katonák között Pálhoz nyomul és a Pál Ura foganatossá teszi 
szívében a szent igéket. Így történhetett ez, vagy talán másképpen. Például, hogy 
ott Rómában ő senkit sem ismert, gondolta: „Jól van, itt van Pál, azt én 
határozottan tudom. Ő a fogságban van, elmegyek és meglátogatom őt”. Ment 
aztán keresztül a törvényházon, ott megtalálja őt, elbeszéli néki nagy szegénységét. 
Pál beszél ő vele, ő beismeri azon rossz dolgot, amit cselekedett és Pál minekutána 
egy ideig tanította őt, mondá néki: „Mostan vissza kell menned uradhoz és azt a 
rosszat, amit cselekedtél, jóvá kell tenned!” E kettő közül valamelyiknek kellett ő 
vele történnie. Mindenesetre akarta az Úr, hogy Onésimus Rómában Pál apostolt 
hallja és az Onésimus bűne, habár az ő részéről teljesen szabad akaratból 
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követtetett is el, hogy Istennek abban legkisebb része sem volt, mégis egy 
titokteljes vezetés által úgy intéztetett, hogy ő odahozatott, hol az evangyéliom az 
ő lelkében megáldatott. 
 
Mostan óhajtanék némelyekkel ti köztetek, keresztyén szülők, ezen dologról 
bővebben beszélni. Van talán egy fiatok a ki házatokat elhagyta? Talán ő egy 
önfejű, elfordult fiatalember, ki azért ment el, mivel egy keresztyén család 
nevelését el nem hordozhatja? Nagyon szomorú, hogy az úgy van, nagyon szomorú, 
de azért ne csüggedjetek el, ne kétségbeesve gondoljatok ő reá. Ti nem tudjátok, 
hol van ő, de Isten tudja, ti nem követhetitek őt, de Istennek lelke követheti. 
 
Talán az úton van Sanghai felé. Ah, úgy lehet, hogy egy Pál ott van Sanghaiban, 
kinek eszközül kell szolgálni az ő megtéréséhez, és mivel ezen Pál nem 
Angolországban van, a ti fiatoknak oda kell menni. Vagy talán Ausztráliába megyen? 
Talán ott lesz egy ige hozzá intézve, és pedig azon egyetlen ige, amelynek őt meg 
kell illetnie. Én sem tudom azt az igét neki mondani és Londonban senki nem 
mondhatja ezt, de ott azon férfiú fogja azt mondani, azért engedi őt Isten az ő 
vakmerőségével és balgatagságával innen oda menni, hogy azon kegyelmi eszköz 
hatása alá kerüljön, mely foganatosnak fog bizonyulni az ő üdvösségére. Némely 
matróz vad, gondtalan, Isten és Krisztus nélküli volt és végre idegen földön a 
kórházba került. Ah, hogyha az ő anyja tudta volna, hogy ott fekszik fia nagy 
betegségben, milyen szomorú lett volna afelett, mert azt következtette volna, hogy 
az ő fia Havannában, vagy ki tudja hol fog meghalni, és soha többé haza nem 
megyen. De éppen ezen kórházban fog Isten hozzá menni. Egy matróz, körülbelül a 
következőket írja nekem: .,Anyám arra kért engemet, hogy minden napon legalább 
egy részt olvassak el a Bibliából, de én azt nem tettem soha. Itt Havannában 
kórházba kerültem és mikor ott voltam egy haldokló feküdt mellettem, aki egy 
éjszaka meghalt. De az ő halála előtt így szólt hozzám: „Barátom ide tudnál jönni? 
Szeretnék veled beszélni. Van itt valami, ami nékem igen értékes. Én egy vad 
gyermek voltam, de ezen prédikációnak olvasása a Megváltóhoz vezetett és én 
Isten kegyelme által boldog reménnyel halok meg. Nos, hogyha én meghalok és 
haza megyek, akarod-é ezen prédikációkat venni és olvasni? Isten pedig áldja meg 
ezeket részedre. És akarsz-é egy levelet írni azon embernek, ki ezen prédikációkat 
tartotta és kinyomatta és neki megmondani, hogy Isten ezeket megáldotta az én 
megtérésemre, de reménylem, hogy részedre is megfogja áldani.” Ez az én 
prédikációimból álló csomag volt és Isten megáldotta azon ifjú részére, ki, amelyen 
legkevésbé sem kételkedem, ezen kórházban jutott, mivel ott egy ember volt, ki az 
Úr Jézust már megtalálta, aki néki azon igéket átszolgáltatta, melyeket Isten részére 
meg akart áldani. Kedves anya te nem tudod, hogy gyakran a legrosszabb egy 
fiatalra nézve, amit gondolnál, hogy legjobban javára szolgál. Már gyakran 
gondoltam, hogyha előkelő és gazdag ifjakat láttam, hogy a lóversenyen vagy más 
olyan szórakozásban részt vettek: „Valóban ez nagyon rossz dolog, de éppen olyan 
jó is lehet ez, hogy pénzüket hamar eltékozolják, amilyen hamar csak tehetik azt, és 
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azután hogyha koldusbotra jutnak, olyanokká lesznek, mint a példázatban levő ifjú, 
ki az atyai házat elhagyta.” Midőn mindeneket eltékozlott, nagy éhség lett abban a 
tartományban és ő kezdett megfogyatkozni, amikor így szólt: „Felkelek és elmegyek 
az én atyámhoz.” Talán a betegség következik a bűnös élet után, talán a 
szegénység, mely mintegy paizsos férfiú, a tékozlás és kicsapongás után megjelenik. 
Ezek csak a szeretetnek jelei egy más alakban, melyek azért bocsáttattak, hogy a 
bűnöst kényszerítsék magába szállani, az ő útjait meggondolni és az irgalmas Istent 
keresni. 
 

Ti keresztyén népek hallhatjátok gyakran a kis utcai gyermekeket ‒ azon szegény kis 
elhagyatottakat, és sok részvétet éreztek velük szemben. Van itten egy kedves 
testvérnő, M. Anna Macpherson ki csak azokért él. Isten áldja meg őt és az ő 
munkáját! Hogy ha azokat látjátok, nem tudtok örülni, ha úgy tekintitek, a 
milyenek, de én gyakran gondoltam már, hogy ezen szegény kis gyermekek 
szegénysége és éhsége hangosabban odakiált sok szívekhez, mint az ő vétkök és 
tudatlanságuk, Isten tudta azt, hogy mi nem volnánk készek és alkalmasak, a 
gyermekek bűneinek kiáltását meghallani, azért kötötte össze az éhséget ezen 
kiálltással, hogy az annál inkább szívünkig hasson. A népek tudnának bűnben élni és 
a mellett boldogok lehetnének, hogy ha jómódúak és gazdagok volnának, és hogy 
ha a bűn a gyermekeket és a szüléket szegénnyé és boldogtalanná nem tenné, úgy 
nem láthatnánk azokat és nem küzdhetnénk azok ellen. Tudjátok, hogy jó némely 
betegségekben a nyavalya kívül is mutatkozik a testen. Borzasztó azt szemlélni, de 
mégis jobb, mintha bensőleg elrejtve van, és gyakran a külső bűn, és a külső 
nyomor, egy kijövetele a betegségnek, hogy azoknak szemeik, a kik tudják hol 
található a gyógyító orvosság a betegségre irányíttatik. és így a léleknek titkos 
betegsége legyőzetik. Onésimus odahaza maradhatott volna, és soha tolvaj nem 
lehetett volna, de talán önigazság által elveszhetett volna. Most azonban 
„láthatóvá lett a bűne.” A semmirekellősség az ő szívének romlottságát 
kinyilvánította és most a Pál apostol szemei elé kerül, ugyszinte az ő imája alá és 
megtér. Ne essen kétségbe egyikőtök sem, kérlek titeket, egy férfiú vagy nő felett, 
vagy egy gyermek felett, mert az ő bűnét jellemének felületén szemlélhetitek. 
Inkább ellenkezőleg mondjátok: „Ott van, ahol azt láthatom, hogy érette 
imádkozhassam. Előlépett, hogy küzdhessék ezen szegény léleknek az Úr Jézushoz 
hozatalában, őt a hatalmas Megváltóhoz hozni, ki az elveszett bűnösöket 
megmentheti.” Tekintsétek meg azt a komoly, tevékeny felebaráti szeretet 
fényében és keljetek fel, hogy azt meggyőzhessétek. Kötelességünk a reményben és 
imában kitartónak lenni. Lehetséges, hogy azért ment el tetőled egy ideig, hogy őt, 
mint örökkévalót fogadnád be.” Talán a fiú olyan makacs volt, hogy az ő bűne egy 
fordulathoz jöjjön, és neki új szív adassék. Talán leányodnak rossz cselekedetei 
annyira kifejlődtek, hogy az Úr őt bűneinek tudatára ébresztheti, és a Megváltó 
lábaihoz vezetheti. Mindenesetre, még hogyha bármilyen rosszul állana is a dolog, 
bízzatok Istenben és legyetek kitartók az imában. 
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Még egy. Szövegünket úgy is tekinthetjük, mint egy olyan viszonynak példáját, mely 
tökéletesebbé tétetik. „Mert talán azért ment volna el tőled egy ideig, hogy őt, 
mint örökkévalót fogadnád be?” „Most már nem úgy, mint szolgát, hanem 
nagyobbat szolgánál, szerelmes testvért, kiváltképpen nékem, mennyivel inkább 
pedig néked?” Tudjátok, hogy sok időre van szükségünk nagy igazságok 
megtanulására. Talán Filemon még nem látta át jól és teljesen, hogy az 
igazságtalanság ő tőle, hogy rabszolgát tart. Némely emberek, kik nagyon jók 
voltak, az ő idejökben nem láthatták ezt. Newton János nem tudta, hogy ő 
igazságtalanságot cselekedett a rabszolga kereskedéssel, és Whitefield György 
midőn a Savannai árvaházba rabszolgát küldött, legkevésbé sem gondolt arra, hogy 
egész más dolog volna az, hogyha lovakkal, arannyal, vagy ezüsttel kereskedne, 
mint rabszolgákkal. A nyilvános vélemény nem volt felvilágosodva, dacára annak, 
hogy az evangyéliom a rabszolgaságnak mindig a gyökerét érintette. Az 
evangyéliom lénye az, hogy amint akarjuk, hogy az emberek velünk cselekedjenek, 
azonképpen cselekedjünk mi is azokkal, és senki nem óhajtana másnak 
rabszolgájává lenni, azért ahhoz senkinek sincs joga ahhoz, hogy mást rabszolgájává 
tegyen. Talán mikor Onésimus elszökött és ismét visszament, Pál apostolnak ezen 
levele egy kissé megnyitotta a Filemon szemeit, az ő saját állására vonatkozólag. 
Kétség nélkül ő egy kitűnő Úr volt, és rabszolgájának bizalmat ajándékozott, őt nem 
olyan bánásmódban részesítette mint rabszolgát, de azért talán nem úgy tekintette 
őt mint testvért. Mostan pedig Onésimnus visszatért, tehát már jobb szolga fog 
lenni, de szinte Filemon jobb úr fog lenni és nem fog többé rabszolgát tartani. Ő 
előbbeni szolgáját a Krisztusban való testvérének fogja tekinteni. Ez az, a mit 
Istennek kegyelme tehet, hogy ha az egy családba bejön. Az a viszonyokat nem 
változtatja. Nem ád jogot a gyermekeknek dacoskodni, és elfelejteni, hogy 
szüleiknek engedelmeskedniük kell, nem jogosítja fel az atyát arra, hogy gyermekei 
felett bölcsesség és szeretet nélkül uralkodjon, mert azt mondja néki, hogy ne 
ingerelje haragra az ő gyermekeit, hogy azok el ne keseredjenek. Nem ád jogot a 
szolgának arra, hogy úr legyen, és az úrnak nem veszi el az ő állását, vagy az ő 
fennhatóságával és tekintélyével nem engedi visszaélni, hanem általában az 
egészet enyhébbé és nyájasabbá teszi. Rowland Hill szokta mondani, hogy nem 
adna egy fillért egy olyan embernek kegyességéért, kinek kutyája és macskája jobb 
állapotban nincs, mióta megtért. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. Mindennek 
jobban kell menni a házban és családban hogy ha a kegyelem olajozza a kezeket. Az 
úrnő talán egy kissé élés, gyors és szigorú, de valami édesség jön a természetbe, 
hogy ha az Istennek kegyelmét nyerte. A szolgáló hajlandó lehet a restségre, késői 
felkelésre reggel, a munkát hanyagul végezni és az utcaajtó előtt való 
beszélgetésre, de hogyha valóban megtért, úgy mindezeknek vége szakad. Ő 
lelkiismeretes és teljesíti kötelességeit, amint azt teljesíteni kell. Az úr talán, igaz, 
hogy ő az úr és azt ti is tudjátok. De hogyha ő valódi keresztyén férfiú, úgy nyájas, 
barátságos és megbocsátó. A férfiú az asszonynak feje, de hogyha a kegyelem által 
megújíttatott, úgy ő nem feje az asszonynak, mint más emberek. Az asszony is a 
maga helyén marad és minden nyájassággal és bölcsességgel arra törekszik, hogy a 
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családot olyan boldoggá tegye, amilyenné csak teheti. Kedves barátom, én nem 
hiszek a te vallásodnak, hogyha az az imaházhoz tartozik és az imaórákhoz és nem a 
családhoz. Legjobb vallás e világon az, mely az asztalnál mosolyog, a varrógépnél 
dolgozik és a teremben szeretetreméltó. Adjátok nekem azon vallást, mely a 
cipőket kitisztítja és rendbehozza, az eledelt megfőzi és úgy főzi, hogy meg is 
lehessen enni. A rőföt kiméri és egy fél collal rövidebbre nem vágja, száz rőföt ád el 
egy anyagból és azt nem százkilencvennek nevezi, miként sok kereskedő tenni 
szokta. Az valódi keresztyénség, az, mely az egész életet áthatja. Hogyha valóban 
keresztyének vagyunk, akkor minden viszonyainkban másoknak kell bizonyulnunk. 
Embertársainkkal szemben, azért mi azokat, kiket hozzánk tartozóknak tekintünk, 
egész más szemekkel vizsgálunk, igazságtalanság a keresztyénektől, hogyha 
keresztyén leányokat túl szigorúan elítélnek, kiváltképpen, hogyha azok valóban 
keresztyén lányok. Ezen az úton őket meg nem javíthatjuk. Meglátnak valami 
kicsinységet, ami helytelen és óh, azonnal dorgálják szegény leányokat, mintha 
valakit megöltek volna. Hogyha Uratok és Urunk titeket eszerint dorgálna és veletek 
így bánna, nem tudom, hogy mi lenne veletek. Milyen gyorsan elbocsátják 
némelyek az ő leányokat egy kis tévedésért. Semmi mentegetődzés, semmi új 
próba, nékik menniük kell. Némely ifjú elűzetik a szolgálatból, valami kicsinységért 
egy keresztyén gazdától, aki tudta azt, hogy ő azáltal mindenféle veszélyeknek ki 
lesz téve, és sok leány elűzetik a háztól, mint egy kutya, anélkül, hogy arra 
gondolnának, vajon találhat-é más helyet és hogy arra törekednének, hogy a téves 
útra ne jusson valamiképpen. Gondoljunk másokra is, kiváltképpen azokra, kiket 
Krisztus szeret, mint a hogy minket szeret,  Filémon mondhatta volna: „Nem, nem, 
én nem fogadlak vissza, Onésimus úrfi, határozottan nem, ha egyszer 
megmarattunk, kétszer félünk, uraim. Nem akarok egy megtörött térdű lovon 
lovagolni. Elloptad a pénzemet, nem akarlak többé hajlékomban látni.” E fajta 
beszédeket már hallottam, hát ti nem hallottatok? Nem éppen úgy éreztetek-e ti 
is? Hogy ha igen, úgy menjetek haza, és kérjétek Istent, hogy az olyan érzelmektől 
szabadítson meg benneteket, nagyon rossz lelki állapotra mutat ez. Ezt nem 
vihetitek magatokkal a mennybe. Hogyha az Úr Jézus néktek teljesen megbocsátott, 
nyakon kell-é fogni néktek szolgáitokat és mondani: „Fizesd meg, a mivel tartozol!” 
Isten óvjon meg bennünket attól, hogy olyan kedélyállapotba kerüljünk! Legyetek 
könyörületesek, engedjétek magatokat megkérni, és legyetek hajlandók 
megbocsátani. Sokkal jobb igazságtalanságot szenvedni, mint igazságtalanságot 
cselekedni, sokkal jobb valamely hibát elnézni, a melyet figyelembe kellene venni, 
mint egy hibát figyelembe venni, melyet el kellett volna nézni. 
 
„Isten, tégy engem kegyessé 
Barátságossá és hívvé 
Hogy mindenkit szeressek.”  
 
Így hangzik ez a kis gyermek énekben. Meg kellene ezt mindnyájunknak tanulni és 
gyakorolni 
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„Élni, mint a gyermek Jézus  
A szelíd, csendes, tiszta.” 
 
Isten adja, az Ő végtelen kegyelméből, hogy mi ezt cselekedhessük. 
Még egyet akarok mondani, azután kész leszek. Hogyha a titokteljes vezérlet abban 
nyilvánult, hogy Onésimus, Rómába hozatott, úgy óhajtanám tudni, nem olyan 
vezérleté-e az, hogy némelyek közületek ma este itt vannak? Lehetséges. Oly 
valami gyakran megtörténik. Jönnek ide olyan emberek, kik soha nem szándékoztak 
ide jönni. A legnehezebben hitték volna azt el, mint bármi mást, hogyha valaki 
mondta volna nékik, hogy itt fognak lenni, és mégis itt vannak. Mindenféleképpen 
mentegetődztek és kerülték volna az idejövetelt, mégis valamely úton módon ide 
kerültek. Talán lekéstél a vonatról, és ide beléptél, hogy itten várakozhass? Talán 
hajód nem vitorlázott olyan hamar, mint te kivántad volna, azért vagy itten ma 
este? Mondjad, így van-e ez? Kérlek fontold meg ezen kérdést szívedben: „Nem az 
volt-e Istennek szándéka, hogy engemet megáldjon? Nem azért vezetett-e ő 
engemet ide, hogy ma este szívemet Jézusnak átadjam, mint azt Onésimus tette?” 
Kedves barátom, hogyha te az Úr Jézusban hiszel, úgy ezen pillanatban bocsánatot 
nyersz minden bűneidért és üdvözülsz. Az Úr az ő végtelen bölcsessége szerint ide 
hozott tégedet, hogy ezt meghallhasd és én reménylem azért hozott ő tégedet, 
hogy azt elfogadd, és úgy menj el innen mint egy megigazult, tehát egész más 
ember, mint a ki idejött. Körülbelül három évvel ezelőtt beszéltem egy öreg 
prédikátorral, ki mellénye zsebeibe körül tapogatott, de elég sok időbe került, míg 
végre megtalálta amit keresett. Végre egy levelet vett ki azok valamelyikéből, mely 
már csaknem egész elszakadozva volt és mondotta: ,,A mindenható Isten áldja meg 
önt! A mindenható Isten áldja meg önt!” Kérdeztem: „Barátom mi az?” Ő 
válaszolta: ,,Volt egy fiam, reménylettem, hogy ő lesz vénségem támasza, de 
nagyon rossz életre vetemedett, és elhagyott engemet, nem is tudtam, hogy hova 
ment, kivéve azt, miszerint ő azt mondotta nékem, hogy Amerikába megy. Jegyet 
váltott tehát Londontól Amerikáig, de a hajó nem indult el azon a napon, melyen ő 
gondolta.” Az öreg prédikátor kért, hogy olvassam el a levelet, mely körülbelül így 
hangzott: „Atyám, itt vagyok Amerikában. Találtam itten egy helyet, a jó Isten 
engemet megsegített erre. Azért írok néktek, hogy bocsánatot kérjek az ezerszeres 
rossz eljárásaimért, melyekkel tégedet szomorítottalak és azon sok 
szívfájdalmakért, melyeket néked okoztam, mert Istennek legyen hála, én a 
Megváltót megtaláltam. Én itten Isten gyülekezetének tagjává lettem, és 
reménylem, hogy életemet Istennek szolgálatában tölthetem el. Ez úgy történt: 
nem azon a napon utaztam el Amerikába, amikor én gondoltam. Elmentem a 
Tabernakelbe* (A Spurgeon imaháza Tabernakelnek neveztetik.), hogy 
megláthassam, mi történik ottan, és Isten magához vonta szívemet. Spurgeon 
mondotta: Talán van itten egy elszökött fiú? Isten hivja őt kegyelme által. És ő azt 
meg is cselekedte.” „Nos”, mondá az öreg, mikor a levelet összehajtotta és ismét 
zsebébe tette, „ezen fiam már meghalt és menybe ment és én szeretem önt, 
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szeretni is fogom míg élek, mert ön volt azon eszköz, ki őt Krisztushoz vezette.” 
Van-e itten ma este őhozzá hasonló? Meg vagyok győződve, hogy igen, ha valaki 
ilyen helyzetben van, Isten nevében kérem őt, hogy a felhívást fogadja el melyet 
ezen szószékről intézek hozzá. Merészkednél-é ezen helyről eltávozni, úgy a hogy 
ide jöttél? Óh, ifjú ember, Isten az ő kegyeiméből most még egyszer alkalmat ád 

neked, a te tévelygő utadról letérni és én kérlek tégedet, most, itten ‒ úgy a hogy 

vagy ‒ emeld fel szemeidet a mennyre és mondjad: „Isten, légy irgalmas nékem 
bűnösnek!”, és Ő az fog lenni. Azután menj haza atyádhoz, és beszéld el neki, hogy 
mit tett veled Istennek kegyelme, és csudáld azon szeretetet, mely tégedet ide 
hozott, hogy így Krisztushoz hozzon tégedet. 
 
Kedves barátom, ha nincs is abban semmi titokteljes, mindazáltal itt vagyunk. Itt 
vagyunk, hol az evangyéliom prédikáltatik, és az kötelezettséget ró reánk. Hogyha 
valaki elvész, jobb annak, hogyha elvész a nélkül, hogy az evangyéliomot valaha 
hallotta volna, mint úgy elveszni, mint közületek némelyek, az Úr Jézus Krisztus 
evangyéliomának világos komoly hirdetésének hangja mellett. Meddig sántikáltok 
kétféle gondolat között? „Ennyi időtől fogva vagyok veletek,” mondja Krisztus, 
„mégis nem ismersz-é engemet?” Itt vannak ezen prédikációk és meghívások, és 
mégsem térsz meg? 
 
„ Uram, a bűnöst Te térítsd meg,  
Nyilvánítsd néki nagy veszedelmét.” 
 
Ne hagyd tovább késlekedni, hogy addig ne késlekedjék, míg végre veszély teljes 
választását megbánni elkésne. Isten áldjon meg titeket a Krisztusért. Ámen. 
 

Kik a választottak? 
 
„És mondá az Úr: Kelj fel, kend meg őt, mert ez az.” 1. Sámuel 16, 12. 
 
Sámuel Bethlehembe küldetett, hogy az Istentől választottat felkeresse. Ez egy igen 
nehéz feladat lett volna, hogy ha Isten, ki őt küldötte, őt nem kisérte és az ihletés 
határozott szavával nem szólt volna neki, mihelyt a választott ő előtte állott. 
Testvérek, az sem a ti feladatotok, sem az enyém, azt kitalálni, hogy kik az Istennek 
választottai, eltekintve a jelektől és bizonyságoktól. Ami az örökkévalóság 
tanácsában történt, mielőtt a világ teremtetett volna, Istennek szellemében van 
elrejtve, és nem szabad kíváncsiaknak lennünk, oda behatolni, hol a bölcsességnek 
kezei az ajtót bezárlották. Mindazáltal Isten igéjének hirdetése által Istennek 
elrejtett választása kinyilváníttatik. Mi prédikáljuk az evangyéliomot minden 
teremtménynek az ég alatt. Hirdetjük Istennek fenyegetéseit és ígéreteit minden 
bűnösnek, és kiáltjuk: „Tekintsetek Jézusra, úgy üdvözülhettek földnek minden 
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lakosai!” Ezen evangyéliom az, mely a Szentlélek Isten segítsége által Istennek 
választottait arra kényszeríti, hogy előlépjenek, amikor az ő megelevenítő erejét 
érezik, és a lelki halálból megeleveníttettek. Az evangyéliom egy szórólapát, mely 
mialatt a polyvát eltávolítja, a gabonát a szérűn hagyja. Az evangyéliom, mint az 
aranyművesnek a tüze, és mint a ruhafehéritö szappana, minden idegen neműt és 
értéktelent eltávolít, az értékest és tisztát pedig nyilvánosságra hozza. Nékünk 
semmi más utunk nincs, hogy mint prédikátorok, Istennek szentjeit 
megismerhessük és a jókat a gonoszok közül kiválaszthassuk, mint az, hogy a Jézus 
Krisztusban lévő igazságot hűen prédikáljuk, és annak hatását figyelembe vegyük. 
Ami minket illet, így tudjuk mi saját hivatásunkat és elválasztásunkat megismerni és 
megerősíteni. Pál apostol mondotta a Thessalónikabeliekről, miszerint ő tudja, hogy 
azok Istentől választattak, és mi a mások elválasztását a lehetségnek egy bizonyos 
magas fokáig megismerhetjük az ő eljárásokból és viselkedésökből, és saját 
elválasztásunk felöl bizonyosokká lehetünk, még pedig a csalhatatlanságig, a mi 
bensőnkben lévő Szentléleknek bizonysága által, hogy mi Istentől születtettünk. 
Hogy ha szívünk a Szentlélek által megújíttatott, hogy ha új teremtményekké 
lettünk a Krisztus Jézusban, hogy ha Istennel megbékültünk, és a holt 
cselekedetektől megszabadíttattunk, úgy tudhatjuk, hogy nevünk a Bárány életének 
könyvébe beíratott, mielőtt a világnak fundamentuma felvettetett. 
Mostan azon módról akarok beszélni, a melyben mi Istennek választottait 
megismerhetjük, és itten a Dávid elválasztását bizonyos mértékben vezércsillaggá 
teszem. 
 
Mindjárt kezdetben óhajtom figyelmeteket azoknak meglepetésökre terelni, a 
kiknek látniok kellett, hogy Dávid, ki az ő atyja házánál a legcsekélyebb volt, az 
Istennek elválasztotta, és ő az, a ki királlyá lesz az Izráelen. 
 
Figyeljétek meg, hogy az ő testvéreinek gondolatjokban sem volt az, hogy Dávid 
lenne a választott. Olyan gondolat soha nem jött az ő fejőkbe. Hogy ha azon kérdés 
közöttök valaha felmerült volna: „Ki fogja közületek valaha a királyságot elnyerni?”, 
úgy ők, a másik hét testvér valamelyikét választották volna arra, de Dávid 
testvérüket határozottan elkerülték volna. Úgy látszik, hogy ő testvéreitől egész 
megvettetett volt. Eliáb gúnyos hangon beszél ő hozzá, midőn az Elacserés 
völgyében meglátogatja őket: „Tudom én a te kevélységedet, és a te szívednek 
álnokságát, hogy csak azért jöttél, hogy látnád az ütközetet.” Ezen beszédmód 
hihetőleg az volt, melyet testvérével szemben rendesen használni szokott. Én úgy 
gondolom, hogy Dávid gyakran volt egyedül. A hét testvér élvezete gyakran olyan 
természetű volt, hogy ő abban részt nem vehetett. ő nem tudott társukká lenni. 
Hogy ha testvérei valamely igazságtalan, vagy tiltott dolgot cselekedtek, hogy ha 
ők, mint az egy hét tagból álló ifjak társaságában előszokott fordulni, bátran 
haladtak a bűnös élvezetek útján, Dávid a József példáját követte, dorgálta őket 
azért, és így megvettetve lett tőlök. A midőn testvérei poharuk mellett mulatoztak, 
ő nyáját a hegyoldalon legeltette, könyve és hárfája volt az ő vigasza 
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elmélkedésekben telt nagy öröme, az ő Istene volt legjobb barátja, míg az ő 
testvérei nem találtak élvezetet az isteni dolgokban. Ő Urunkhoz hasonlóan 
mondhatta: „Te éretted terheltetem gyalázattal, s a gyalázat béfedezte az én 
orcámat. Az én atyámfiai előtt idegenné lettem, és az én anyámnak fiai előtt 
jövevénnyé.” (Zsolt 69., 8., 9.) Mint József, ő volt „az álomlátó” a családban, a többi 
nyilatkozata szerint. Holdkórosnak tartották őt, hogy ha az eget vizsgálgatta, és 
elmebajosnak, a mikor nappal és éjjel Isten törvényéről gondolkozott. Nos, kedves 
barátom, a kihez most beszélek, talán egy vagy azok közül, kiket Isten a szeretet 
pillanatával megtekintett, mielőtt e világnak fundamentoma felvettetnék, és 
mindazáltal azon családban melyhez tartozol, lenézve és elfelejtve lehetsz. Saját 
testvéreid nagyon kevésre becsülhetik a te képességedet, és teljes megvetéssel 
lehetnek irántad, a te sajátságos természetedre nézve. Olyan vagy, mint a kalitkába 
zárt madár saját rokonaid között, te nem örvendhetsz abban, a miben ők 
örvendeznek. Hajlamaid és óhajaid egész más irányban terelődnek, mint az övék. 
Ne hagyd, hogy az ő megvetésök szíved megszakassza. Gondolj arra, hogy egykor 
Dávid is volt ilyen állapotban, és volt még más is azon régi időben, kinek fejére 
áldások szállottak az örökkévaló hegyekről, habár testvéreitől elkülönítve volt, és 
éppen úgy nyugodhat rajtad is a menny áldást hozó mosolya, mert „az Isten azt 
nézi, a mi a szívben vagyon.” Azok, kik az emberektől megvettettek, Isten előtt 
gyakran kedvesek. 
 
Még fájdalmasabb megemlíteni, hogy Dávidnak atyja semmit sem tudott a Dávid 
jelességeiről. Egy atyának természeténél fogva több szeretete van gyermekéhez, 
mint egy testvérnek az ő testvéréhez, és gyakran a legkisebb gyermek a 
legkedvesebb. De úgy látszik, hogy Dávid nem volt az atya kedvence. 
 
Isai a kisebbiknek említi őt, és hogy ha a héberben használt kifejezést jól értem, úgy 
abban valamivel több is mondatik, minthogy Dávid a legifjabb volt. Ő a 
legcsekélyebb volt a rosszul ítélő atya véleménye szerint. Sajátságos dolog, hogy őt 
az atya elhagyta, a midőn a többit összehívta az ünnepélyre, és nem menthetem 
Isait egy hibájától, hogy ő azt elmulasztotta, az ő legifjabb fiát is előhívni, mivel 
azon ünnepély egy kiváltképpen való vallásos ünnepély volt. Egy áldozatnál 
mindnyájának jelen kellett volna lenni, a mikor a Próféta jön, egynek sem kellett 
volna hiányozni, és mégsem tartották a fáradságra méltónak lenni, hogy Dávidot 
hívják, habár azt kellett volna itten gondolni, hogy egy a szolgák közül őrizheti a 
juhokat, és úgy az egész család összegyülekezhet egy olyan ünnepélyes alkalommal. 
Mindazáltal egy sem lett a fiúk közül a mezőn hagyva Dávidon kívül, a többi mind 
összegyülekezett. Megtörténik olykor-olykor (de ó, mily igazságtalanság ez!), hogy 
egy a családban el lesz felejtve, még pedig az atyától, az ő reményében és 
imájában. Mintha az atya így gondolkoznék: „Talán tetszik Istennek Vilmost 
megtéríteni: ő elhívhatja Máriát, reménylem, hogy megláthatjuk, hogy János 
felnevekedik és nékünk örömöt szerez, de Rikhárd vagy Sára, hát, én nem tudom, 
mi fog ő belőlük lenni!” Mily gyakran be kell látni és ismerni a szülőknek, hogy 
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helytelenül ítéltek, és hogy az, kire ők a fekete ismertető jelt alkalmazták, az ő 
életök örömévé és vigaszává lett, és sokkal több megelégedésökre lett, mint a többi 
együttesen. Egy olyan vagy-é, te kedves ifjú barátom? Talán fájdalommal 
tapasztalod, hogy te csak egy kicsiny hellyel bírsz atyád szívében? Ne légy 
aggodalmas és boldogtalan a miatt és ne törjön meg a szíved. Éppen úgy van 
állapotod, mint Dávidnak volt te előtted, és hogy ha ő, Istennek nagy előnyben 
részesített szolgája, ezen Isten szíve szerinti férfiú, megelégedve tudott lenni 
helyzetével, úgy ne légy te sem túl kevély abban megmaradni, mert, hogy ha a te 
atyád és anyád elhagynak is tégedet, és az Úr elfogad, úgy Ő sokkal jobb lesz neked, 
mint a legjobb szülök.  
 
Az is világos, hogy Sámuel Istennek szolgája előbb legkevésbé sem gondolt a Dávid 
elválasztására. Az ő testvérei által mentek ő előtte, egyik a másik után, és Sámuel, 
ki az ő emberi ítéletét használta, kész volt bármelyiket inkább választani, mint 
Dávidot. Istennek szolgája, hogyha ő valóban hívva és küldetve van, egy nagy 
vággyal bír lelkében arra nézve, hogy Istennek választottait elrejtőzött helyzetökből 
előhozhassa. Az ő szemei gyorsak, a kegyelem első jeleit egy újonnan felébresztett 
lélekben megfigyelni. De olykor-olykor megcsalatkozik a keresztyén prédikátor. Ő a 
testtel és vérrel tanácskozik és Elábot választja ki, a szép külsejű férfiút, kinek ékes 
ábrázatja a rendesnél többet árul el, kinek egész alakja oly találóan alkotott, hogy 
tetszéssel lehet reá tekinteni. Mily igaz az, hogy az Úrnak a férfiúnak gyorsaságában 
nincsen kedve. A személyes megjelenés áldásai és adományai gyakran háló gyanánt 
szolgálnak áldás helyett; „kedvesnek és szépnek lenni, semmi.” Az Úr nem Eliábot 
választotta. Azután a rang is szemébe ötlik a prédikátornak és hogyha valami 
magasrangú örömmel hallgatja az evangyéliomot, nagyon hajlandó azt gondolni: 
„Határozottan, az Úr őt választotta.” De mily gyakran vándor madaraknak 
bizonyulnak lenni az ilyenek a mi gyülekezetünkben, kik soha sem időznek oly 
sokáig, hogy fészket raknának a mi szenthelyünkben. Csupán kiváncsiság hozza 
őket, és egy másik kiváncsiság más helyre vezeti őket innen. Határozottan, az Úr 
nem választja gyakran ezen Abinádábot. Ismét a másik olyan képzett, hogy a mikor 
az ige prédikáltatik, a stilust, melyben ez előadatik, méltányolni tudja és az ő felöli 
megjegyzései oly értelmesek és óvatosak, hogy a prédikátor könnyen azt mondja: 
„Határozottan az Úr ezt választotta. „És mily gyakran nagyon is kevélyek a 
képzettek, hogy Krisztusnak egyszerű dolgait elhidjék. Igy ezen jeles és előkelő 
emberek hátat forditanak az evangyéliomnak, mert az nem elég finom, az ő 
izlésöknek. Alkalmilag egész biztosnak érezzük magunkat abban, hogy az alkalmas 
embert megtaláltuk, mert át vagyunk hatva hallgatóink szeretetreméltó kedélyt 
által, és örvendünk, az ő hajlama és lelkének fogékonysága felett a lelkiekre 
vonatkozólag, és mégis megcsalatkoztunk. Sok kedves virágok soha sem lesznek 
gyümölcse, és reményteljes hajtások nem bizonyulnak be olyan plántáknak, 
melyeket az Úrnak jobbkeze plántált és így kigyomláltatnak. Van idő, a mikor olyan 
szép párbeszédeket hallunk a vallásra vonatkozólag, hogy azon meggyőződésre 
jövünk: „Mostan megtaláltuk az Úrnak választottait.” Voltunk mások társaságában 
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és hallottunk ifjaktól kegyes kiejtéseket használni, amelyek nem rendes mélységére 
mutattak az írás ismeretének. Hallottuk őket imádkozni, és csudálkoztunk az 
imában levő nagy adományaik felett. Beszédet tartottak a vallásos 
összejöveteleken, nagy ügyességgel beszéltek és szívünk mintha mondotta volna: 
„Határozottan, az Úr ezeket választotta,” és mégis azt fogják testvéreim mondani, a 
prédikátori hivatásban, hogy a sok reményteljesek között, kik elöttök át lettek 
bocsátva, sokak találtattak, kik majdnem megszakasztották szívöket és kevesen, kik 
nékik, Istenhez való megtérésökre vonatkozólag valódi megnyugtatással szolgáltak. 
Alkalmilag az, épen az, a kit figyelembe sem vettünk, a legkisebb Dávid az, akire 
Istennek áldása esett. Oh, némelyek közülletek már tiz év óta hallgatják 
beszédünket, és az ismét és ismét hatást gyakorolt reátok. Gondoltuk gyakran, 
hogy ti az Istennek választottai lehettek amikor könnyeiteket és komoly 
törekvéseiteket láttuk, de még ez ideig minden bizonyos jele hiányzik a ti 
elválasztástoknak. Másrészről ide jutott valahogy egy részeges és egy parázna ezen 
bejárókon ide betévedt és Istennek hatalmas kegyelme őt megtérítette, mostan 
tehát örvendenek az ő bűneik teljes bocsánatának, míg ti még keserüséges 
méregben és álnokságnak kötelében helyeztetve vagyok.” Mennyire igaz azon ige: 
„A fukarok és paráznák, előbb a mennybe fognak jutni, mint ti.” Mily 
hasonlíthatatlan Istennek mindenhatósága! „Milyen megfoghatatlanok az ő utai!” A 
legszegényebbek, legtudatlanabbak, legcsekélyebbek, legalacsonyabbak, a 
bolondok, a gyermekek, a megvettettek, igen, „amelyek nincsenek,” azokat 
választotta Isten, hogy semmivé tegye azt, ami valami, „hogy ne dicsekedjék ő 
előtte egy test is.” Én azt hiszem, hogy mikor Dávid felkenettetett, volt ott egy 

valaki, a ki még jobban csudálkozott, mint az ő testvérei, az ő atyja és a próféta ‒ és 
az Dávid maga volt. Ő sokaknak egy csuda volt, leginkább magának. Ő az árnyas fák 
alatt Istennel örömmel társalgott, a Jehova dicséretét a pusztában zengedezte, a 
hol az ő nyáját legeltette, a víz partján hangolgatta az ő hárfáját és a kősziklákat 
viszhangoztatta az ő hálás lelke kedves melódiájával, de arról soha nem is 
álmodott, hogy királlyá legyen. Hogyha egy Próféta mondotta volna néki: „Az Úr 
tégedet a pásztor kunyhóból kiveszen, hogy az Izrael népe felett uralkodóvá tegyen, 
és ő veled fog lenni, ahová mégy ellenségeidet pedig kiirtja te előtted és nagy nevet 
szerez néked, e föld nagyjai nevéhez hasonlót,” úgy ő felkiáltott volna: „Ki vagyok 
én Uram, és micsoda az én házam, hogy engemet ennyire hoztál?” Úgy kedves 
barátom, te lehetsz valóban Istennek gyermeke, de ez ideig még nincs valódi 
világos belátásod a magas és nemes hivatásra nézve, melyre Isten tégedet 
választott. Reszkető hited az ő kezét Jézus fejére tette, és reményled, hogy néked 
megbocsáttatott, de ez ideig még nem ismered azon nagyságot és méltóságot, 
melyhez a hit minden mennyei polgárt felemel. Nos, engedd meg, hogy egy szót 
füledbe súghassak, a te jelenlegi nagyságodról és azon dicsőségről, amelynek 
részedre meg kell jelentetni. „Szerelmeseim, mostan Istennek fiai vagyunk, de még 
nem jelentetett meg micsodák leszünk. Tudjuk pedig, hogy mikor ő megjelenik, 
hasonlatosak leszünk ő hozzá, mert meglátjuk őt úgy amint vagyon.” Te hit által 
megigazulván, békességed van Istennel és nem tudod-e, hogy: „Akiket pedig 
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megigazított, azokat meg is dicsőítette?” 
 
Te biztosan mégis dicsőittetel. Tudod-é ennek alapját? Ez azért történik, mivel 
választatott vagy ,,az Istennek igérete szerint, a léleknek megszentelése és az 
igazságnak hite által.” Igen te szegény reszkető, Istennek gondolatai reád 
irányultak, mielőtt a csillagok megkezdették volna az ő sugaraikat a vastag 
sötétségen keresztül lövelni, Jehova Jézusnak szívébe irta a te nevedet és az ő 
kezeibe véste azt be, mielőtt az egek kiterjesztettek volna. Légy jó bizodalomban és 
örülj, mert van egy ország részedre! A Dávidnak igéit állandó vigalmasság rendelt 
tégedet a győzelemre, és hogy majd az Úr Jézussal a trónra ülj. Légy azért örömben, 
mert tetszett az Atyának, hogy adjon néked országot. úgy tetszik nékem, hogy igen 
meglepetve vagy, és mondani akarod: ,,Mi módon lehet az? Én? Istentől választva 
vagyok! Az én sok bűneim, az én sok gyengeségim, kételyeim, Isten szolgálatában 
való gyümölcstelenségem, szívemnek hidegsége, ezek engem gyászolásra inditanak. 
Lehetséges lehet az, hogy Ő engemet egy királyságra rendelt?” Igen, úgy van az! 
Ragadd meg hittel ezen igazságot, és menj örömmel utadon! 
 
Gondolj arra kedves barátom, hogy az nem tesz semmit, hogy micsoda a te 
foglalkozásod, te mindazáltal élvezheted a királyságnak jogát. Dávid csak egy 
pásztor volt és mégis a trónra emeltetett és minden hivővel ennek kell 
megtörténni. De csekély és ismeretlen lehetsz, atyád házánál a legkisebb, és mégis 
az isteni szívben gyermeki résszel bírhatsz. Azok között lehetsz, kik soha nem 
emlittetnek, egy általános népszámlálást kivéve, mint szegény egyének, minden 
adomány nélkül, állás nélkül. Gondolhatod, hogy te kevesebb vagy annál is, aki csak 
egy tálentumot kapott, te magadat csak egy féregnek tekintheted és nem 
embernek és Dáviddal így szólhatsz: „Balgatag és értelem nélküli oktalan állat 
voltam Te előtted”, és mindazáltal gondolj arra, hogy Istennek csudálatos 
választása a dicsőségnek legmagasabb trónjáról lehajolni tud, hogy felemelje a 
szegényt a porból, elővegye a szükölködöt a ganéjból, hogy ültesse azt a fejedelmek 
közé. 
 
Mostan gondolatainkat az elválasztás jelére irányitsuk, a titkos ismertető jelre, 
melyet az Úr, a maga idejében az elválasztottakra helyez. 
 
Annak idejében, minden elválasztott veszi a kegyelem pecsétjét. Ezen bélyeg egy új 
szív és egy bizonyos lélek. Minden embernek meg kell azt érteni, hogy egy új szív 
Istennek titkos pecsétje, a Királyok Királyának benső ismertető jele. Az emberek a 
külső megjelenést nézik a kegy jeléül, de Isten a szívet nézi, mint az ő választásának 
jelét. Nem szabad azt elfogadnunk, hogy Dávid az ő szívének természeti jósága 
miatt választatott az üdvösségre, mert ő maga mondja nekük hogy ő „álnokságban 
fogantatott és bűnben melegittetett az ő anyaméhében”, habár hajlandóak 
vagyunk is azt elhinni, hogy midőn Isten az ő szívét korlátlan kegyelme által 
megujította, az ő szívének jósága egy alkalmassá tétel volt a királyságra, épen úgy, 
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mint ahogy a kegyelem alkalmassá teszen a dicsőségre, de a szívnek igazsága 
szintén a korlátlan kegyelemnek adománya volt és a Dávid öröktől fogva való 
elválasztásának eredménye, nem pedig oka volt. Mi nem szándékozunk Isten 

elválasztásának alapja felöl szólni ‒ nem kell bennünket félre érteni ‒, arról mi nem 
tudunk semmit. Hisszük, hogy Isten bölcsen választ, de olyan alapokon választ, 
melyek az emberek előtt ismeretlenek, hihetőleg olyan alapokon, melyeket mi meg 
nem érthetnénk. Mindaz, amit mi tudunk: „Jól vagyon Atyám, mert úgy tetszett 
néked!” Mostan azon módról beszélünk, amelyben Isten az övéit megpecsételte és 
választottait kitüntette, minekutána az ő kegyelme azokban működött. Ők azáltal 
lettek kitüntetve, hogy egy olyan szívet nyertek, mely más emberekétől különbözik. 
Vajha alkalmasak lehetnénk arról megismerni, hogy vajon azok között vagyunk-é mi 
vagy nem! 
 
Milyen természetű szíve volt Dávidnak? Azt megtaláljuk az ő zsoltáraiban. Azt nem 
tudhatjuk, hogy némely zsoltárai mely időkben irattattak, de hogyha valamelyik az 
ő ifjúságában íratott, úgy a 23-ik egy volt azok közül. Ezen szép pásztori szerzemény 
Dávid szívének egy ablakát nyitja fel. Hogyha azon áttekintünk, csakhamar 
észrevesszük, hogy neki hivő szíve volt. Mily kedvesen hangzanak e szavak: „Az Úr 
az én pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom”. Boldog Dávid! Ő 
minden fogyatkozásait és gondjait összetette. Ő tudta, hogy szüksége van a 
bűnbocsánatra és kegyelemre, hogy az őt a gonosztól megóvja. Bölcsességre van 
szüksége, hogy az őt az ifjúság veszélyes ösvényén vezérelje. Erőre van szüksége, 
mely őt küzdelmeiben támogassa és előtte lévő harcaiban, de ahelyett, hogy 
magára vagy barátaira tekintett volna, minden teremtett jóktól elfordulva, Istenhez 
folyamodik és így szól hitben: „Az Úr az én pásztorom, azért semmiben meg nem 
fogyatkozom”. Itten egy nagy jele van az isteni elválasztásnak. Kedves barátom, 
Istenre támaszkodsz-é te mindenekben? Felhagyott-é szíved minden 
önbizalommal? ,,Aki bízik önmagában, bolond az”. Felhagyott-é szíved minden 
emberekben való bizodalommal? Mert: „Átkozott, aki emberben bízik és 
bizodalmát helyezheti a testben”. Beláttad-é saját tetteid és akaratod, lételed és 
kivánságod ürességét és elfogadtad-é az Urat, amint Ő a Szentírásban kijelentve 

van ‒ Atya, Fiú és Szentlélek ‒ egy és mindenednek? Hogyha úgy bízol benne, akkor 
nem kell félned elválasztásod felöl, mert hogyha Isten szívedbe tekint, úgy látja a te 
hitedben, az Ő korlátlan kegyelme jelképét és pecsétjét, mert soha nem létezett 
egy Ő benne való egyszerű hit, hol az ő keze nem működött és az ő szíve az örök 
életre el nem választott. 
 
Megjegyezzük, hogy ha mi az emlitett zsoltárt olvassuk, hogy Dávidnak szíve 
elmélkedő is volt. Figyeljétek meg a szavakat: „Gyönyörűséges és füves helyeken 
legeltet engemet, és kies vizek mellé viszen engemet.” Másutt irja a következőket: 
„Legyen kedves néki az én elmélkedésem.” (Zsolt. 104, 34. angol ford.) A zsoltárok 
egész könyve, mely költői alakban és írásban, a Dávid életét tárja elébünk, azt 
bizonyítja, hogy ő örömmel foglalkozott a mennyei dolgokról való elmélkedéssel. 
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Még ott, a magas hegyen is, és alant a csergedező pataknál, vagy bárhova is terelte 
az ő nyáját, Istenének oltárt épített és azon helyet imahellyé változtatta. Igen 
kedves összeköttetés volt Dávid és az ő Istene között, melyről Eliáb mitsem tudott, 
és a melyben Abinádáb nem részesülhetett. Ő Istenének törvényéről gondolkodott 
éjjel és nappal. Kedves barátom, ugyanazt cselekszed-é te is? Hogy ha gondolataid 
szabadok, akkor azonnal Istenhez repülnek-é azok egyenesen, mint a galambok az ő 
ketrecökből a szabad levegőre? Mondhatod-é Dáviddal, hogy az Ő szájának 
beszédei édesek? Már csak a puszta neve Istennek drága-é néked? Örvendesz Ő 
benne? Gondolkozol-é gyakran az Úr Jézus személye felett? Gondolj arra, hogy 
gondolataid szerint, helyzetedet megitélhesd, és hogy ha szíved Isten törvényéről 
nem gondolkodik, úgy határozottan hiányzik nálad az isteni elválasztásnak bizonyos 
ismertető jele, mert a választott lelkek idejöket úgy töltik, hogy Istennek utain és 
igéjében örömöt találhassanak. 
 
Menjetek tovább ezen zsoltárban, úgy gondolom, hogy feltünik néktek Dávidnak 
alázatos szíve, mert az egész zsoltárban, nem magát dicséri ő: „Kies vizek mellé 
viszen engemet, az én lelkemet megvidámitja.” Lássátok, neki nincs koronája saját 
feje részére, a korona egész azon Hatalmasnak részére van, a ki az ő pásztora volt. 
Az ő lelke egészen az ő irótollában volt, mikor irta: „Nem nékünk Uram, nem 
nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget.” Dávid nem tartozott a ti kevélyen 
lépkedő páváitokhoz, kik nem lehetnek elégedettek, hogy ha minden szemek reájok 
nem irányittatnak; ő Istennek dicséretét énekelte, mint a fülemile, mely elrejtőzve 
énekel, a mikor emberi fülek nem hallják és emberi szemek nem csudálják. Ő 
megelégedve volt azzal, hogy látatlanul virágozzék és tudta, hogy egy megujittatott 
szívnek kedves illatja soha nem tékozoltatik a puszta levegőjében. Ő megelégedett 
volt azzal, hogy ha csak egyedül Isten volt az ő hallgatója, és nem óhajtotta hallani 
az emberek bölcs véleményét. Mily magasan felemelkedett Istene előtt és mégis 
mennyire megalázkodott! Mennyire érezte méltatlanságát, és mennyire tudta, 
hogy mily sokkal tartozik annak, ki neki mindent adott, és mily buzgóan neki 
tulajdonnitotta az Ő üdvét, tisztességét és erejét, ki eleitől fogva, mindenkor az ő 
segítője volt! Ő határozottan örvendezhetett azon vers felett, melyet Asóf az Ő 
alacsony helyzetére vonatkozólag írott, a hol mondotta: „És választá Dávidot, az ő 
szolgáját, és elvevé őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől voná el őt, hogy a 
Jákobot, az népét legeltetné, és az Izráelt az Ő örökségét.” Óh vajha olyan szívünk 
lehetne, mely minden gögtől szabad volna! 
 
Dávidról való beszédünk egész hibás lenne, hogy ha más tulajdonságait figyelmen 
kívül hagynánk. Az ő szíve megszenteltetett volt. Figyeljétek meg ezen zsoltárban: 
„És visel engemet, az igazságnak ösvényén, az ő nevéért.” Dávidnak nem volt 

öröme a gonoszban. „Nem lakik én nálam a gonosz,” ‒ mondja ő. Ő szerette 
Istennek népét, az ő szentségükért. Azokat „becsületeseknek nevezi, kikben vagyon 
minden én gyönyörűségem.” A szentség, mely az Isten házához illik, örömére 
szolgált a Dávid lelkének. Ő szerette Istennek parancsolatait, azoknak szentségéért. 
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„Felette igen tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.” (Zsolt. 119, 140.) 
Megengedem, hogy egy alkalommal nagy bűnbe esett, de az kivételt képezett az Ő 
kegyes szabályai között. Az ő szabálya szentség volt. Az emberek legjobbjai, a 
legjobb esetekben is, csak emberek, azért megtévedhetnek és eleshetnek, de óh, 
mily keservesen bánta azt Dávid egész halála napjáig, hogy ő azon bűnbe esett. „Ő 
az Isten szíve szerint való férfiú volt, és az ő uta a szentségre törekvő út volt.” 
 
Figyeljétek meg, milyen hősies szív dobogott az ő keblében. Hol akartok egy olyan 
hőst találni, mint Dávid volt? „Mind oroszlánt, mind medvét ölt a te szolgád, és ez a 
körülmetéletlen Filiszteus, csak olyan lészen, mint azok közül egy.” Azon Dávid ez, a 
ki midőn Izrael szolgai serege a harc elöl megfutamodott, közbelépett a dicsekvő 
Filiszteus Góliáttal szemben, és Izráelnek szabadulást szerzett. Halljátok ezen ifjú 
bátor nyilatkozatát: „Te jössz én reám fegyverrel, dárdával és paizzsal; de én 
megyek te reád a Seregek Urának és az Izrael népe Istenének nevével, kit te 
szidalommal illettél.” Mily bátor volt Dávid a legtöbb esetben! Voltak ugyan idők a 
mikor az Efraim fiaihoz hasonlóan ő is hátat fordított az ellenségnek, például Akis 
előtt, a hol bolondnak tettette magát, de más alkalmakkal lelkét ismét az Úr 
ellenségei ellen irányította, és hogy ha ő körülte tábort jártak is, nem félt az ő szíve, 
és hogy ha had feltámadott ellene, akkor is teljes bizodalommal volt, mert a 
rettenthetlen bátorság páncélját hordozta. Ezen zsoltár igen hősiesen kinyilvánítja 
ezt: „Még ha szinte a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, 
mert Te velem vagy, a te vessződ és botod vigasztalnak engemet.” 
 
Engedjétek meg, hogy figyelmeztesselek titeket arra, néki igen megelégedett és 
hálás szíve volt. Nem találok jobb és találóbb képet Dávidra vonatkozólag, az ő ifjúi 
napjaiban, mint azt, amelyet Bunyan azon pásztorról ád, ki a megaláztatás 
völgyében így énekel: 
 
„Ki alant van, nem fél az eséstől, 
Ki alacsony, nem félhet a gögtöl, 
Aki alázatban él mindenkor 
Bizton halad s Istenhez jut egykor”.  
 
Dávidnak itteni nyilatkozata ugyanazon érzelemről tanúskodik: „Asztalt szerzesz 
előttem azok ellen, kik nékem ellenségim, meghizlalod olajjal az én fejemet és 
megtöltőd az én poharamat bőségesen”. Ő mindennel birt, amire csak szüksége 
lehetett és amit szíve kívánt. Reménylem kedves barátaim, hogy némelyek 
közülünk alázatban azt nyilváníthatják, hogy olyan szívvel bírnak és vajha képes 
lehetne nyelvem, minden csalódás nélkül mondhatni: ,,Igen, Uram, az én lelkem 
elégedett azzal, amit te rendeltél, ami a Te akaratod mindenkor, az legyen az én 
akaratom is”. 
 
Meg kell figyelnetek továbbá Dávid állhatatosságát. ő mondja: „Sőt, még bizonnyal 
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a te jóvoltod és irgalmasságod követnek engemet életemnek minden idejében, és 
lakozom az Úrnak házában hosszú ideig”. Ő nem tartozott azon hajlékony 
természetü Hajlókhoz, akik megindulnak ugyan, de a legelső mocsártól, melybe 
belejutottak, visszatérnek. Ő nem volt Démás, aki hitvallomását kész lett volna 
feladni, hogy ezen jelenvaló gonosz világot megnyerhesse, hanem életének minden 
idejében szorosan az Úrnak után maradt és az Úrnak házában mint szolga, helyét 
megtartotta. 
 
Olyan jelekből ismerhetjük meg a mi elválasztatásunkat. Óhajtanám Istentől, hogy 
mindazok, kik olyan reményteljesek az ő elválasztásokra nézve, olykor-olykor 
lealázkodnának annyira, hogy magukat bibliai jelek és bizonyítékok szerint 
vizsgálnák meg. Bizonyos teológusok mondják, hogy soha nem kell kételkednünk 
biztonságunk felöl. Szerelmeseim, Istenben soha sem kell kételkednünk, de én 
hajlandó vagyok azt elfogadni, hogy nincs olyan ember, aki egy szent éberséget 
gyakorolhatna önmaga felett, annyira, hogy soha kétely ne jönne szívébe aziránt, 
hogy valjon van-e néki része a Krisztusban. Meg vagyok győződve, hogy azon ének: 
 
,,Övé vagyok-é? vagy nem?  
Szeretem Jézust, vagy nem?” 
 
Kisebb vagy nagyobb értelemben, Isten gyermekei között mindegyiké és hogy 
vannak idők, amikor ez a legalkalmasabb és legjobb ének, melyet egy ember 
énekelhet. Nagyon ritkán történik az meg, hogy én a Krisztus Jézusban való 
részesülésem felett kételkednék, de nagyon gyakran kérdezem magamat: „Ezen 
remény jó alapon áll-é? És hogyha félnék ezen kérdéstől, hogyha félnék az alapra 
visszamenni és magamat alaposan megvizsgálni, hogyha csak vakon bízva haladnék 
előre és magamat soha meg nem próbálnám, hogy váljon a hitben állok-é, úgy 
nekem úgy tetszik, mintha az annak a jele volna, hogy én nagyon erős tévedésben 
volnék és egy hazugságnak hinnék. Törekedtem arra, hogy előttetek egy erős hitnek 
az előnyeit dicsérjem. Arra ösztönöztelek titeket, hogy a teljes hitbizonyosságra 
törekedjetek, de ezen ajkak soha ne szóljanak egy szót vagy egy betüt sem, azon 
szent szorgalmatosság ellen, mely egy igen nagy különbséget teszen az elbizakodás 
és bizonyosság között. Higgyétek el azt, hogy ha az előjog folyton prédikáltatik az 
előírás nélkül, úgy az megtelést és aluszékonyságot hoz létre Isten gyermekeiben, a 
mi nékünk bizonyos időkben szükséges, az nem egy ígéret, hanem egy éles, égő 
szava az önmegpróbálásnak, mely inyünknek talán nem kellemes, de lelkünknek 
javára szolgál, még pedig maradandóan, és nékünk édes vigasztalást hozhat. 
Próbáljátok meg hát magatokat kedves barátaim e tekintetben. Én nem azt 
kérdezem, hogy szívetek tökéletes-é, nem az-é. Én azt nem kérdezem, hogy nem 
téved-é szívetek valamikor, mert az hajlandó a tévedésre, de azt kérdezem tőletek: 
Jézus Krisztusra épit-é szívetek? Egy hivő szívé az? Gondolkodik-é szívetek isteni 
dolgokról? Ott találja-é legjobb vigaszát? Egy alázatos szívé szívetek? Kényszerítve 
érezitek-é magatokat arra, hogy mindent Isten korlátlan kegyelmének 
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tulajdonítsatok? Szent-é a szívetek? Törekedtek-é a szentségre? Örömötöket 
találjátok-é abban? Bátor-é szívetek Istenért? Áldja és magasztalja-é szívetek 
Istent? Háladatos szívé az? És egy olyan szívé, mely egyedül Istenre van irányítva, és 
soha nem óhajt tőle elmaradni? Hogy ha igen, úgy az elválasztásnak jelei meg 
vannak nálatok. Törekedjetek arra, hogy ezt jól megvizsgálhassátok és 
vizsgálatotokhoz csatoljátok emez imát: „Kisérts meg engem, erős Isten, és lássad 
az én lelkemet. Próbálj meg engemet, és lásd meg az én gondolatimat. És lásd meg 
ha bosszúságodra való úton járok-é, és hordozz engemet tökéletes úton.” 
Kényszeritlek titeket Istenre, hogy tépjétek darabokra vigaszotokat, hogyha az 
hamis vigasz. Én gyakran felfogadtam, Istenem előtt az én térdeimen, hogy Benne 
keresem vigaszomat. Kérvén-kértem őt, hogy állapotomról a legrosszabbat is adja 
tudtomra, és hogy ha megcsalatkozhatnék, vagy megcsalattathatnám, vagy pedig 
másokat megcsalnék, úgy kérem Őt, hogy a kötözéseket szakítsa le szemeimről, és 
minden balzsamot vegyen el az én megsebzett szívemtől, a Gileád balzsamán kívül, 
és hogy ne engedjen engemet nyugodni, míg szilárdan meg nem fundáltatom a 
Krisztus Jézuson, és senki máson. Biztosítsátok magatokat szilárdan e dologban. A 
„de”-t „ha”-t és „talánt”-t hogy ha használnotok kell, úgy a ti földi ügyeitekre és 
vagyonotokra vonatkozólag használjátok azokat, de nem a ti lelketekre 
vonatkozólag. A Szentlélek segítsen titeket arra, hogy gyakorta használhassátok az 
olvasztó tégelyt, hogy megláthassátok tiszta aranyé a ti vallomástok, vagy nem. 
 
A harmadik pont igen tanulságos. Ez annak a kinyilvánítása, vagy módja, amelyek 
szerint Istennek elválasztása előttünk és mások előtt is nyilvánvalóvá lesz. 
 
Mi embertársaink szívét nem láthatjuk, azért nem is lehet a szív reánk nézve eszköz 
arra, hogy Istennek választottait másoktól megkülömböztethessük, kivéve 
annyiban, amennyiben a szavak és cselekedetek láthatók. Nos, az első jel, mely által 
ezen választás Dávidnak és még némelyek ő rajta kívül is adatott, akik hihetőleg 
nem sokat tudtak arról, az ő megkenetésök volt. Sámuel elővette olajos saruját és 
abból az ő fejére öntött. Nem gondolom, hogy Izsai annak teljes jelentőségét 
felfoghatta volna. Bizonyos vagyok benne, hogy a hét testvér azt figyelembe sem 
vette, mert különben egy vagy másik Saulnak elbeszélte volna azt. Trapp mester 
mondja, hát csak úgy tud valamely titkot megőrizni, hogy ha nem tud arról semmit, 
Hajlandó vagyok azt hinni, hogy ők, habár látták is Dávidot olajjal felkenetni, 
mégsem tudtak, annyira ment, hogy azt gondolják, hogy egy olyan megvettetett, 
mint Dávid, valóban a királyságra kenettessék fel. Ők látták a jelképet, de 
mindazáltal a benső kegyelmét nem értették. De Dávid értette azt. Dávid tudta, 
hogy ő most már egy király és habár kezeit sem terjesztette ki, vagy még csak ujját 
sem mozdította meg arra nézve, hogy a királyi széket elnyerhesse, habár gyakorta 
kímélettel viseltetett Saullal, az ő ellenségével szemben, hogyha ő azáltal, ha Sault 
megölte volna, gyorsan magáévá tehette volna a koronát. Mindazáltal tudta ő, 
hogy egy napon Izrael felett uralkodóvá fog lenni. Szerelmeseim, van egy időpont, a 
mikor Isten az övéit felkeni. Ők hittek, de lehet egy kis időszak a hívövé lét és a 
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felkenetés között, azonban hogyha Isten az ő szívöket megvilágositotta, úgy, hogy 
az isteni dolgokat világosan értik és tudják, hirtelen jön az Istennek Lelke egy 
megpecsétlő erővel reájok és az naptól kezdve örvendenek azt tudni, hogy a Lélek 
bennök lakozik és hogy ők Istennek kiválasztottai. Kérem az urat, hogy némelyek 
azok közül, kik legközelebb megtértek, e naptól kezdve az ő megpecsételtetésöket 
elnyerhessék. Hogyha azt elnyertétek, úgy külömbözni fogtok azoktól, a kik annak 
előtte voltatok. Már megmentetve a kegyelem által, megkezditek érezni azon erőt, 
hatalmat és tehetséget, melyek a hit férfiát a világ urává teszik. Hogyha felkenetve 
vagytok, érezni fogjátok ereitekben a királyi vért. Eddig még nem ismeritek a királyi 
méltóságokat, de hogyha Istennek Lelke gazdagon kiöntetik reálok, akkor 
megismeritek, méltóságtokat és úgy fogtok cselekedni, mint királyok. Uralkodni 
fogtok a veletek született bűnök felett, és arra törekedtek, hogy amennyire csak 
tehetitek a királyi papságot gyakorolhassátok, melyet a Mester néktek kölcsönzött. 
Ezen benső pecsét a szentek között ismeretes lehet. Némelyek alkalmasak lehelnek 
arra, hogy ezt ti bennetek láthassák, ne várjátok, hogy ezek sokan legyenek, mert 
csak ti magatok lesztek azok, akikre nézve ezen csalhatatlan bizonyság adatik, hogy 
ti Istentől választva vagytok. 
 
De a kinyilvánítás másképen is történt, A felkenetés után úgy látszik, hogy Dávid 
egy olyan emberré lett, ki hősies tettei által magát kitüntette. Saul szolgája mondja, 
amikor őt ajánlja, hogy „ő erős, vitéz ember”. A ti választástok azáltal is 
nyilvánittatik, hogy ti cselekeszitek, amit mások nem tehetnek. Egy elválasztott, 
hogyha Istennek lelke rajta nyugszik, feleletet adhat azon kérdésre: Mit 
cselekesztek ti többet, mint mások? Nem kevélyen, de határozottan mondhatja: 
„Vannak sok dolgok, melyeket mások nem tesznek és nem is tehetnek, amelyek 
nékem nagyon is könnyük Krisztus által, aki engemet megerősit”. Ti most már 
alkalmasakká tétettetek arra kedves barátaim, a szokások halóját szétszakítani, a 
világiasság oroszlánjával megküzdeni, a fájdalmak között türelmet nyilvánítani. 
Legnagyobb ellenségeteknek is minden nehézség nélkül megbocsátani, Istennek 
hitben hűen szolgálni, jó hírneveteket, becsületeteket nyugodtan elismerve 
szemlélni, hogyha azáltal Krisztust felmagasztalva láthatjátok. Röviden mondva, a 
Szentlélek által cselekedhettek oly merész dolgokat, amelyekben mások gyáváknak 
lenni bizonyulnak, a harcban előre nyomulhattak és a győzelmet várhatjátok, mert 
Isten veletek van, vagy pedig hajlandók lehettek szenvedni, mert az Úr titeket 
megerősített, hogy érette mindent elviselhettek. Választatástok embertársaitok 
előtt legjobban nyilvánvalóvá lesz a ti hősies tetteitek által. 
 
Úgy látszik, hogy ő nagyon okos is volt. Ugyanazon szolga mondotta azt is, hogy ő 
„jól tud lantolni ... és eszes”. Olyan eszesek lesztek ti is, hogyha a bölcsességnek 
lelke reátok száll, mint Istennek választottaira. Nem fogtok elégedetlenek lenni, 
mert néktek nincs mit nyernetek. Nem fogtok megijjedni, mert nincs, amit 
elveszítsek. Isten a ti kincsetek, azért mindennel birtok. Isteneteket el nem 
veszíthetitek, így semmit sem veszíthettek és mivel nincs sietős dolgotok, így van 
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időtök az ügyeket megítélni és megfontolni. „Aki hiszen, nem siet az”. Életetek nem 
fog egy zavaros lótás-futás lenni. Nem fogtok egyik tévedésből a másikba jutni, 
mivel az ügyeket imáitokban Isten elé hozhatjátok, a szentírásban kerestek 
tanácsot és szíveteket az Úr fogja vezérelni. Hogyha Istennek közelében éltek, tudni 
fogjátok, hogy melyik úton járjatok, még akkor is, hogyha valamely nehéz 
körülmények közzé juttok, hallani fogtok egy hangot: „Ez az út, ezen járjatok”. 
Tudni fogjátok, hogyha valami nehézségek közzé juttok, ahol az emberi bölcsesség 
teljesen értéktelen, hogy Isten előtt le kell borulnotok és várni, míg az ő erős karja 
megjelenik, hogy titeket megszabadítson. Az isteni dolgokban tudósok és bátrak 
fogtok lenni, még másokat is tanítani és így a ti választástok nyilvánvalóvá fog lenni 
az emberek előtt. 
 
Figyeld meg jól, hogy egy azon ismertető jelek közül, mely által Isten egész népe 
előtt világosan és határozottan bebizonyíthatod a te elválasztatásodat ez: hogyha 
te királlyá felkenettél, mint Dávidnak is volt te előtted, hogy harcba fogsz kerülni. 
Nem lehetséges, hogy az Istennek választottai a pokol örököseivel folytonos 
békességben éljenek. Ó, aki ellenkezést szerzett az asszony és a kígyó magva 
között, gondoskodik arról, hogy a régi ellenségeskedés soha ki ne haljon. Az első 
pár ember két fia, kik asszonytól születtek, ez okból voltak ellenségesek és míg 
Krisztusig el nem jön, ezen ellenségeskedés meg fog maradni. Saul szívesen 
fogadhat tégedet rövid ideig, hogyha jól tudsz játszani valami hangszeren és az ő 
buskomorságát el tudod üzni, de hogyha megismer és felfedez tégedet, hogy te a 
felkenetett király vagy, úgy dárdáját feléd fogja dobni. A világ nagyon meg van 
elégedve, némely prédikátorral és némely keresztyénnel, mivel azok ő hozzá 
nagyon hasonlitnak, de mihelyt tapasztalja a világ: „Ez egy olyan ember, aki 
közülünk kiválasztatott, egy más természettel bíró és más országhoz tartozó”, akkor 
csak gyülölni tudja az ilyen embert, ezt néki tennie kell. Jó szavakat vársz a világtól? 
Akkor menj az ő után, hizelegj néki, hajtsd meg magadat előtte és légy az ő 
szolgája, úgy sorsodat az örök veszedelemben fogod megtalálni. De hogyha kész 
vagy, helyedet a táboron kívül Jézussal venni és úgy ismertetni, mint egy olyan, ki 
nem e világból való, mert ő tégedet kiválasztott e világ közzül, úgy légy elkészülve 
arra, hogy rossz bánásmódban fog részesülni, félre leszel értve és megvetettél, 
mert a te jutalmadat akkor fogod elnyerni, amikor ő eljön és ezen jutalom 
mindeneket felül fog múlni, amelyeket itten elszenvedtél. 
 
Én úgy gondolom, hogy Dávid, az ő élete végét kivéve, soha  sem volt világosabban 
elismerve, úgy mint Istennek választotta, mint a mikor egy megvettetett volt. Soha 
sem látszik ő nagyobbnak lenni, a midön a vadkecskék ösvényin jár az Engedi 
pusztájában. Soha sem volt nagyobb, mint mikor a pusztán keresztül megy, mialatt 
Saul őt kergeti, vagy a mikor éjfélkor az aluvó ellenség felett áll és így szól: „Nem 
akarom kezemet ellene felemelni, mert ő az Úrnak felkentje.” Ottan nem olvasunk 
sok hibákról, botlásokról és tévedésekről. A megvettetett Dávid egész határozottan 
az egész Izrael népe előtt bebizonyította, hogy ő az Istennek választotta, mert az 
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emberektől választatott őt nem tűrhette. Isten népének legboldogabb és legjobb 
napjai, azt hiszem azok, a mikor az emberektől leginkább megvettetve van, hogy ha 
ők a zsinagógából kivettetnek, és a mikor az, ki őket megöli, azt állítja, hogy azzal 
isteni tiszteletet cselekszik. A keresztyéni kegyesség legfényesebb napjai a 
vértanuság és szenvedések napjai voltak. Skóciának sok szentei vannak, de soha 
sem voltak azok oly nagy számmal, mint az üldöztetések idején; Angolországnak sok 
jeles tudósai voltak, kik Isten igéjét tanitották, de a keresztyén irodalom arany 
korszaka a puritánusok korszaka volt. Higgyed azt, mert hiszen tapasztalni fogod azt 
saját életedben is: Sok mennyei örömmel teljes napjaid lehetnek itt e földön, de az 
üldözés és megvettetés ideje fog azon hely lenni, a hol Jézus magát leginkább 
nyilvánítja. El vagy határozva arra, hogy magadat ne alkalmazd e világhoz? Kész 
vagy-é Krisztussal a harc hevét hordozni, és mint egy élő hal a folyammal szembe 
nézni? Kész vagy-é, mint a három szent férfiú a Nabukodonozor idejében, erősen 
állani, és mint az apostolok a főpapok idejében így szólani: „Hogyha Isten előtt igaz 
legyen, néktek engednünk inkább, hogy nem Istennek, ítéljétek meg.” Elvetettétek-
é az emberektől való félelmet? Felvettétek-e magatokra a keresztet? Hogy azt, mint 
legjobb és legnagyobb ékességeteket hordozzátok? Hogy ha igen, úgy a legjobb 
bizonyítékát adjátok annak, hogy ti a világtól kiválasztva vagytok, mert nem e 
világból valók vagytok.  
 
Végül gondoljatok arra, hogy Dávid, mikor minden küzdelmei véget értek, 
megkoronáztatott. Az egész Izrael és az egész Juda elhozatták Dávidot és királlyá 
tették őt. Trombiták zengése között, hódolattal, énekekkel és a nép nagy öröme 
között elismertetett Dávid nyilvánosan, a korona fejére tétetett, a királyi palást 
ékesítette személyét, ő a rendeleteket aláirta, és az ő szava törvény volt Dántól 
kezdve Bersobáig. Eljön azon nap, a mikor hasonlóan fog történni Istennek 
legcsekélyebb és legmegvetettebb választottaival is. Teljesen igaza van az 

apostolnak mikor mondja: „De még nem jelentetett meg” ‒ mi nem láthatjuk azt, 

csak a hit tudja azt megtapasztalni, de meg kell jelentetni ‒ jön az ‒ közelg a 
megjelenés. Fejünknek még hordania kell a koronát, mert a Krisztus Jézussal kell 
uralkodnunk. 
 
Sőt én úgy gondolom, hogy ezen világnak, mely minket megutált, szintén el kell 
még bennünket ismerni királyoknak, amikor Krisztussal uralkodunk. Még 
hordanunk kell a királyi bibor ruhát; az egész világon a szentek fogják az országot 
birni, és hogyha Jézus jön a népeket megítélni, akkor nékünk az angyalokat kell 
megítélni, ő vele, mint mellette ülőknek ítéletünket kinyilvánítani, és az ő összes 
ítélet kihirdetéséhez az „Ámen”-t hangoztatni. De mennyei angyalok is szolgáinkká 
fognak lenni, nékik szolgálniuk kell azoknak, kik az üdvösség örököseivé lesznek, és 
a trónon fogunk ülni. Oh, keresztyén, te nem ismered azon pompát, melynek 
tégedet még környezni kell! Neked egy szürkülethez hasonló gondolatod van a 
Megváltó dicsőségére vonatkozólag és nem kell elfelejtened, hogy mind ez a tied, 
mert mi hasonlatosak leszünk ő hozzá, mert meglátjuk őt úgy, amint vagyon.” 
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„Atyám, akiket nekem adtál e világ közül, akarom, hogy azok is én velem legyenek, 
hogy lássák amaz én dicsőségemet, mely dicsőségem volt nékem Te nálad minek 
előtte e világ lenne. Ugyanazon helyetek fog lenni, mint a Megváltónak és meg kell 
látnotok az ő dicsőségét, és részesülnötök kell abban. Hát miért kellene félnetek? 
Miért kellene leverettetettnek lennetek az úton való szenvedések által? Jöjjetek, 
meritsetek bátorságot! Egy óráig Isteneddel lenni, minden hiányt ki fog pótolni. Egy 
tekintetet vetni ő reá és üldöztetni, nem fog üldöztetés lenni. Gúnyos névvel 
neveztethetel és minden gyaláztatással elhalmoztatol, de mit árthatnak azok 
néked, hogy ha hallod őt mondani: „Jertek el én Atyámnak áldottai és hívjátok az 
országot, mely megkészíttetett néktek e világ fundamentumának felvettetése 
előtt.” Mi! A világ gunyszava, mint egy suttogássá válik az angyalok tetszésők 
kinyilvánitása hangja mellett és az ellenség sziszegése egész el lesz felejtve a 
szeretet csókja mellett, a melyet a Megváltó összes hü gyermekeinek ad. 
Lelkesüljetek azon jutalom által, kérlek titeket, siessetek előre! Nagyobb 
gazdagságot fogtok nyerni, mintha Egyiptom összes kincseit hivnátok, akik 
Krisztusért mindent készek voltatok elhagyni. „Légy hiv mindhalálig és néked adom 
az életnek koronáját!” Kegyelemből elválasztattak vagyunk és közülünk csak egy is 
el ne vettessék, így öve legyen a dicsőség azért örökkön örökké. Ámen.  
 

A kenyerek csudája 
 
,,Mert nem okultak a kenyereken.” (Márk. ev. 6, 52.) 
 
Elmélkedjünk komolyan a kenyerek csudája felett, hogy mi is bele ne essünk 
ugyanabba a bűnbe, amelybe a tanítványok. Mikor Jézust meglátták a tengeren 
járni, „magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala, mert nem okultak a 
kenyereken, mivelhogy a szívük meg, vala keményedve.” Kemény szívek és 
nyomorult hitetlenség sarjadzanak fel azon sivár helyeken, ahol elfelejtett 
kegyelem kinyilatkozásokat temettünk el. Ami Urunknak csudáit figyelembe kellene 
venni. Nem csekélységek azok és nem kellene mellettük elhaladni, mint valami 
napiujság hirdetései mellett. Minden, ami Isten Fiával összeköttetésben áll a 
legmélyebb tanulmánynak méltó tárgya és összes mondásait, tetteit össze kellene 
szedni azoknak, kik abban gyönyörködnek. Sem a föld, sem a menny, sem a jelen 
idő, sem az örökkévalóság nem nyujtanak nékünk kiválóbb gondolati kincseket, 
mint Urunknak cselekedetei. Gondoljátok meg, mivel Jézus Krisztus ugyanaz 
tegnap, ma és mindörökké, tehát azt jól meg kellene figyelni, amit egyszer tett, 
mert abból tűnik ki, szükség esetén, segítségünkre való hajlandósága. Most is 
inkább egy csuda által adna enni juhainak, mintsem megengedné, hogy valami 
jóban szűkölködjenek. Az általa gyakorolt csudák nem merítették ki erejét, az 
ifjúság harmata még Ő rajta van. Sámsonunknak hajfürtei nem vágattak le, 
Salamonunk nem veszítette el bölcsességét, Immánuel nem szűnt meg „mi velünk 
Isten” lenni. 
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Ha a tanítványok a kenyerek csudája felett elmélkedtek volna, akkor meglátták 
volna a nagy szükségben Krisztusnak nagy voltát. Mikor ötezer embert el kelletett 
látni eledellel és nem volt közelben város vagy falu, hogy valamit vegyenek, úgy 
hogy az embereknek az úton, valamit vásárolhattak volna, el kellett volna 
pusztulniuk, akkor kész volt a szükségnek idejében bőségesen osztogatni és képes 
volt oly tökéletesen elhárítani a szükséget, hogy az emberek bizonyára hálával 
emlékeztek meg, hogy olyan szükségbe jutottak és szerettek volna még gyakran 
olyan szorult helyzetbe jutni, ha az Úr közel van, hogy őket abból kihozza. A 
tanítványoknak, a kenyerek csudájából okulva tudniok kellett volna, hogy Krisztus 
nagyvolta nemcsak nagy szükségek esetén bizonyul be, hanem saját akaratából 
gyakorolja hatalmát anélkül, hogy valaki szorítaná vagy kényszerítené arra. Még 
mielőtt valaki a sokaságról gondoskodott volna, akkor már tudakozódott az eleség 
mennyisége felől, melyből az éhezők tápláltassanak. Ő volt az, aki a sokaság 
kielégítésére gondolt, ezt a tervet Ő gondolta ki és Ő benne találta eredetét. Kísérői 
a kis mennyiségű kenyérre és halakra néztek és a kísérletet, mint hiábavalót 
abbahagyták, de Jézus ezáltal meg nem zavarva, sem valami kellemetlen helyzetbe 
nem sodorva, már megfontolta, miként látja el az ezereket és miként fognak az 
örömtől énekelni az elepedtek. A seregeknek Ura nem szorult valami kérelemre 
hogy képessé tegye magát, az éhező embersereg megvendégelésére. Erre 
emlékezve azt kelletett volna mondani a tanítványoknak a mostani szükség 
esetében: „Íme, most meg fogja mutatni hatalmát. Nem is kell nékünk hozzá 
kiáltani, mert felelni fog mielőtt kiáltanánk és már meg fog hallgatni, még mielőtt a 
zavartól lelkünk le volna sujtva.” 
 
Hanem ők elfelejtették azt, amit Ő a múlt alkalomnál tett és ezért kételkedésbe 
estek az ujabb megpróbáltatásnál. Szeretteim, nem nagyon gyakori hibánk-e ez 
nékünk is? Nem szoktuk-e többnyire elfelejteni, amit az Úr mi érettünk cselekedett 
a múltban? Mi következőképp 
énekelünk: 
 
A szeretet, melyet mi tőle nyertünk, 
Megtiltja a kételkedést mi nékünk.  
Mert, amit látok minden „Ében-Ézer,”  
Mutatja, hogy vezet hatalmas kézzel. 
 
De hát nem felejtkezünk-e mi meg az ilyen Ében-Ézerekről? Nem engedjük-e meg 
ami emlékezetünknek, hogy jótéteményeit elfeledje? Nem idézzük-e elő a 
kedélynek lehangoltságát azáltal, hogy a kenyerek csudája felett nem elmélkedünk 
eléggé, vagy hasonló esetek felett, melyek a mi saját életünkben előfordulnak? 
Hányszor kerestem én az én Uramat fel, nehéz gondok közepette és Ő keresztülvitt 
engemet! Milyen terheket hoztam Ő elébe és azt vettem észre, hogy eltűntek! 
Melyik fogyatkozásomban nem segített? Melyik csudát nem tette meg én érettem? 
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Bizonyára, ha arra gondolok, amit én érettem tett, félelem nem foghat el, ha csak 
szívem nincs megkeményedve. 
 
Nem mondhatják-e sokan közületek is ezt? Nem léteznek-e kies zöld helyek földi 
vándorlásotok pusztájában, melyekre visszapillantva hálás emlékezetetekben, 
gyönyörű zöldeknek és napsugarasaknak tűnnek elő, ahol az Úr megjelent néktek 
és hatalmasan működött ti érettetek? 
Fontoljátok meg tehát a kenyerek csudáját, hogyan világlik az keresztül a ti saját 
életetek történetében, és ne féljetek, bárminő is legyen jelenlegi szükségetek.  
  
Ezen alkalommal a kenyerek csudáját nem prédikáció alakjában fogjuk 
megtekinteni, hanem megengedjük magunknak, hogy beszédünk egy kis, 
barátságos társalgás alakját vegye fel. 
 
Jertek, lássuk először is a vendégeket, akik Urunk körül sereglettek, mikor a 
kenyerek csudáját eszközölte. Először is nagy számuk tűnik fel Jézusnak. Voltak 
ünnepnapjai, amikor nyilt házat tartott és vendégeit rendkívüli mennyiségben 
vendégelte meg. Kétszer tartott különösen emlékezetes ünnepeket és vendégségei 
azáltal tűntek ki, hogy a vendégek igen nagy számban jelentek meg. Ez alkalommal 
ötezeren voltak és egy más alkalommal négyezeren, nőket, gyermekeket kivéve, és 
gondolom ez egy meglehetős „kivéve” lehetett, mert a nőknek és gyermekeknek 
száma bizonyára túlhaladta a férfiakét, legalább mostanában, ami 
gyülekezeteinkben ez igen gyakori. Ez királyi mérték szerinti vendégség volt. 
 
Mai elbeszélésünkben ötezeren gyülekeztek össze és mindenki oly bőven el volt 
látva, mintha csak öten lettek volna. Ez a tény megfontolásra méltó és azt 
következtethetjük belőle, hogy az Úr a mi éhező lelkünket is fogja táplálni, ha Ő 
hozzá jövünk. Mindegyikünk mondja azt: „Akkor bizonyára engemet is megáldhat, 
ha lelkem az Ő szeretete és kegyelme után vágyik.” Nem nagyon sokat mentette Ő 
már meg? Nem éppen most tolonganak-e ezeren a Megváltó körül? Miért lennék 
akkor én kizárva? Ő, aki képes volt ötezeret kielégíteni, bizonyára ötezeregyet is ki 
tud elégíteni. Eggyel több vagy kevesebb nem határoz egy olyan nagy 
vendégségnél. Nem, én tudom biztosan, Jézus képes engem ellátni, mert miután az 
egész sokaságot kielégítette, még megmaradt tizenkét kosárral. Jöjj, én lelkem, ha 
Krisztus után éhezel, ne állj hátul, mintha te volnál az, akivel már eggyel több van, 
mint amennyinek kellene lenni. Minél több, annál jobb. Minél többen jönnek az ő 
evangéliumának ünnepéhez, annál jobban örül Jézus. A hívőséget színlelők a 
következő szavakban találják örömüket: „Szoros a kapu és keskeny az út és kevesen 
vannak, akik megtalálják azt,” látszólagos tetszelgéssel és önbecsléssel maradnak 
meg az utolsó szavaknál: „Kevesen vannak, akik megtalálják azt” ,körülbelül mint az 
öreg tartózkodó szavazó, ki a tovább terjeszkedő szavazójog ellen beszélt és 
magánkeresetét dicsérte. Ilyen gondolatok nem Krisztus szelleme szerintiek. Ő nem 
azt mondotta: „Ötszáz embernek adok enni, és a többi haljon meg éhen”, sőt 
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inkább számuknak nagysága és szükségüknek rettenetessége bírta őt arra, hogy 
szívének egész jóságában előlépjen és mind elássa őket. Ha csak ötvenen lettek 
volna ottan jelen, akkor éppúgy, mint más alkalommal, hazamehettek volna, mert 
valószínű, hogy ötvenen találtak volna eledelt a falukban, de az ötezer embernek 
szükséglete isteni gondviselést kívánt. Úgy látszik, hogy a bűnösök számának 
nagyvolta bírta arra Urunkat, hogy irgalmasan intézkedjék, amint isteni lényéhez 
mérten valóban úgy intézkedett is, mert „az Ő ismerete által sokakat megigazít és 
sok gyermeket a dicsőségbe visz.” Egy bűnös se gyötörje magát ama gonddal, 
mintha az Ő kegyelmi lakomájánál ő már sok volna, attól se féljen, hogy tolakodó 
lesz. Krisztusnak lakodalmi csarnoka egy nyilt mező volt, nem voltak itt sem kőfalak, 
sem ajtók vagy olyan személyek, akik a bemenetelt őrizték volna. Aki akar, jöjjön! 
 
Megfigyeljük azután a vendégek különös jellemét. Nem tudjuk miféle osztályú 
emberek voltak, de azt tudjuk, hogy egyetlenegyet sem zárt ki az ő jellemének 
valami sajátsága miatt. Ők egy tömeg voltak melyről bővebb leírás nincsen. Kevés 
jót lehet róluk mondani, legfeljebb azt, hogy Jézus prédikációjának hallására fülök 
volt és hogy különösen örültek, ha a prédikáció az első dolog, a kenyér és hal pedig 
a második. Testies nép voltak ők és semmi sem volt rajtuk, ami Urunknak irántuk 
való tiszteletét kiérdemelte volna. De vajon mikor várt Jézus Krisztus áldásaival 
addig, amíg azokat az emberek megérdemelték? Ha mi alamizsnát osztogatunk, 
akkor helyes dolognak ítéljük, hogy utána kérdezősködjünk, vajon azok, akik 
hozzánk segítségért fordultak, megérdemlik-e azt? S én azt hiszem, hogy ezt meg is 
kell tennünk, mert különben nem teszünk üdvös dolgot, de a mi mennyei Atyánk 
elküldi esőjét az igazakra éppen úgy, mint a hamisakra és éppen ezen a módon 
vendégeli meg ami Urunk Jézus Krisztusunk ezeket az embereket habár sokan 
közülük csak kenyérre sóvárgó és más után járó emberek voltak. Akár jók, akár 
rosszak voltak, a szívélyes Üdvözítő megvendégelte őket. Nem tehetett bennök 
semmi kárt, hogyha egy kevés kenyeret és halat kapnak. Az olyan étel, melyet az 
emberek szemeink előtt fogyasztanak el, rendesen olyan jótétemény, amelynél az 
ember biztos az ő eljárásában, s azért e végből vendégelte meg őket a Mester. 
Engedjed, hogy önmagamhoz szóljak: én nagyon méltatlan lehetek, sőt az vagyok 
is, s az én jellememben semmi sincs, ami engem az Úr Jézus Krisztusnak ajánl, de 
vajon miért ne adjon nékem ételt, amire az én lelkemnek szüksége van? Nem azért 
jött-e a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse? Nem úgy látogatta-e meg a világot, 
mint egy orvos, hogy a betegeket meggyógyítsa? Ne tartson tehát engem vissza az 
én méltatlanságom. Az érdemnek hiánya senkit sem zárt ki a kenyerek csodájától, s 
azért engem se zárjon ki, mert ő magához hív, hogy jőjjek méltatlanul amint 
vagyok, önkéntesen, ismételten, komolyan hív engem, sőt parancsolólag is mondja, 
hogy jőjjek. Miért habozzak hát? Ha sokan vannak itten, én egyike akarok lenni 
azoknak, és ha mindenféle modorú emberek, akkor annál szabadabban 
csatlakozhatom hozzájok. 
 
A vendégek egyben mind közösek voltak, ami úgy gondolom közöttünk is 
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feltalálható: mind éhesek és mind szegények voltak. Semmi eledel sem volt 
található. Egy sem hozhatott közülük az ünnepélyre egy kenyeret, vagy egy halat. 
Mind éhesek voltak, de egynek, sem volt még egy darab kenyérhéja sem, és az Úr 
nem kérte őket, hogy adakozzanak az ebédhez, még kevésbé utasította vissza őket 
szegénységük miatt. Vajon beismerem-e ma este, hogy szegény bűnös vagyok, 
kiben önmagában véve nincsen semmi jó? Érzem-é, hogy a Megváltó érdeméhez 
nem vagyok képes egyetlenegy tökéletes gondolatot még kevésbé pedig egy 
tökéletes cselekedetet hozzá tenni? Dacára annak, hív engemet és én akarok jönni. 
Ő egy nagy adakozó, én csak az elfogadó lehetek és minden jóban való hiányom 
képesít arra, hogy tőle vegyek, mert minél üresebb egy edény, annál több fér bele. 
Ha én segítségére lehetnék, nem kellene az én javamra csodát mívelnie, de mivel 
semmit sem hozhatok, szükségem van csoda erejére. Látom, miként elégíti ki az 
éhező lelkeket, tehát a többiekhez csatlakozom, és résztveszek 
könyörületességének adományaiban. Azoknak az embereknek nem volt egy fillérjük 
sem, eledelük sem volt és nem tudtak magukon segíteni, de volt ott Egy, ki 
segíthetett rajtuk és ezen segítséget könnyen nyujthatta. Ekképpen van Jézus 
közöttünk ma este is, hogy minket gazdaggá tegyen, bárminők legyenek szívünk 
kívánságai, és ezt olyan módon teszi, mely szeretetének és kegyelmének 
határtalanságát nyilvánítja. 
 
Azt olvassuk, hogy egy ilyen alkalomnál nők és gyermekek is jelen voltak. Nos, 
bevallom, hogy nem nagy előszeretettel vagyok a nagyon kis gyermekek 
jelenlétéhez a gyülekezetben. Örömmel látom azoknak anyjait és ha nem jöhetnek 
anélkül, hogy kis gyermeküket magukkal ne hozzák, akkor szívesen látom, ha azokat 
elhozzák, de ők többnyire nincsenek előnyére egy gyülekezetnek. De hát itt voltak. 
Itt nők és gyermekek voltak és amint sejtem, többnyire még nagyon is egybekötve 
anyjukkal, mert karon kelletett vinni őket. Mindnyájan kaptak enni és az 
beszüntette sírásukat; mindegyikről gondoskodva volt, bármilyen kicsiny is lehetett. 
Ez nagy bátorításul szolgál nékem, ha Krisztust keresem, és nem vagyok jobb egy kis 
síró gyermeknél, aki alkalmatlannak látszik a gyülekezetben, vagy ha oly szegény 
vagyok, olyan rossz öltözetben, hogy úgy tűnik fel nékem, mintha épp annyira nem 
való volnék a gyülekezetbe, mint egy siró kis gyermek, és mégis a kegyelem 
ajándékai úgy az én számomra vannak, mint a többiek részére. Jézus nem akarta, 
hogy azt mondják, hogy nincs eledele a gyermekek részér. Nem akarta, hogy az 
anyák otthon azt mondják: „Az erős emberek kaptak enni, de mi csak egy néhány 
maradékot kaptunk, a gyermekek meg egyáltalán semmit”. Krisztus ünnepélyein 
nem panaszkodnak az özvegyek, mint az apostolok idejében. Hol Jézus az elnök, ott 
nem létezik „mellőzés a mindennapi szolgálatban”, hanem, aki akar, az jöhet és 
résztvehet azon javakban, melyeket a mennynek királya készen tart minden éhező 
és szomjúhozó lélek számára. 
 
Ennyit a vendégekről. Áldja meg a Szentlélek ezen odavetett gondolatokat, hogy 
egy éhező bűnöst azon elhatározásra bírjanak, hogy az magát a többiek 
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társaságához csatolja és a szabad kegyelmet élvezze.  
 
Továbbá megfigyeljük a kenyerek csodájában a vendégek közötti rendet. Ötezren 
voltak jelen, de csoportokban ültek le, ötvenen és ötvenen. Csodálom, ki rendezte 
el őket ilyen jól. Ah! Gondolom, ha a Seregeknek Ura ott volt, akkor volt, aki értse 
és elrendezze a tömeget. De különös mégis, hogy olyan szívesen foglaltak helyet 
csoportokban. Az emberek nem mindig hajlandók rendeletekhez alkalmazkodni és 
ha éhesek, akkor gyakran igen engedetlenek, de ők leültek rendelet szerint 
csoportokban kis távolságokra egymástól. Márk evangélista az eredeti szövegben 
úgy adja elő, mint a virágtáblákat, melyeket kis ösvények választanak el egymástól, 
hogy miként a kertész fel és alá járhat, s a virágokat mind megöntözheti, akként a 
kiszolgálók is az ünnepélyen könnyen odaadhatták mindenkinek az ő részét a 
kenyérből és a halból, minden zűrzavar nélkül. Leültek csoportokban, százanként és 
ötvenenként. Most nem létezik olyan rend, ugye bár, ha látjuk Krisztust miként 
vonul az egyházakon keresztül, a sokaságot táplálva. Jó dolog megy végbe 
Angliában, mozgás van Skóciában, ébredés Irországban, mozgalmak vannak a 
nyugati tartományokban, de nem hasonló-e egy nagy zűrzavarhoz az egész? 
Látszólag egyik a másikban megbotlik ahelyett, hogy katonai rendben végeznék 
feladatukat. Egyik helyen hirtelen egy jó dolog támad, mialatt máshol kihal a vallás. 
Ott tápláltatnak az emberek, míg nem messze tőlük éhen halnak. Mi nem érjük el 
az egész tömeget, nem látjuk az egyház előmenetelét mindenhol. Azonban 
elhamarkodva ne ítéljünk, mert Jézus behozza az ő rendszerét a mi rendszerünkbe. 
 
Mi a zűrzavarnak csak egy részét látjuk, de ha az egész össze lesz állítva és meg 
fogjuk látni a kezdetnek a végét, akkor, jótállok néktek, meglátjuk, hogy Krisztus 
könyörületének nagy ünnepe ezer meg ezer vendégével oly rendben tartatott meg, 
mely épp oly matematikailag pontos, mint a csillagok pályája. Az isteni 
határozatoknak könyvében, melyet Ő elejétől fogva megirt, minden le van téve, 
aminek az Ő nagy kegyelemintézetében megtörténnie kell és attól sohasem tér el. 
Tanácsai a kellő időben érnek meg és tervei a legbölcsebb módon vitetnek ki. 
 
A világuralom, mely gyakran oly vadnak és zordnak látszik, legkevésbé sem az 
egyértelemben működik a kegyelemmel oly soknak megmentésére, kiket Krisztus 
drága vérével megváltott és az elválasztó szeretet nagy szándékainak teljesítéséért. 
Ennek, vagy annak a prédikátornak a működése, ennek és annak az Isten házának a 
felépítése, sőt az istentiszteletre való hívás és hogy épp ezeket az egyéneket és 
nem másokat hozzák, a prédikátor szívére gyakorolt hatás, hogy ilyen módon 
beszéljen és nem másképp, hogy ennél a tárgynál maradjon és nem egy másiknál. 
Ezek a dolgok mind úgy vannak elrendezve, hogy mi, ha egyszer az Úrnak nagy 
kegyelem vacsorájának történetét fogják nékünk elbeszélni, azt fogjuk mondani: 
„Jobban nem lehetett volna megtenni. Ő mindent jól elvégezett.” Mialatt a 
kegyelemművének nagyszerűségét fogjuk csodálni, amennyiben a boldog lelkek 
számában előtűnik, egyszersmind annak rendét is meg fogjuk csodálni azon 
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módban, hogyan lettek a megváltottak Jézusnak elkülönítve a helyes eszközök által, 
a kellő időben a megfelelő helyen, azon módban, amiként ez legjobban szolgál Isten 
dicsőítésére. Szeretek efelett néha elmélkedni. Nem hogy megnyugtassuk 
magunkat, ha nem sokat látunk megmentve, vagy közönyössé ne váljunk a tömegre 
nézve, mely megtéretlen marad, hanem legyünk bizonyosak abban, hogy Isten nem 
tévedett, tervei nem hiúsultak meg és az evangélium még sem hirdettetik hiába. Ne 
gondold kedves testvérem, ha te egy ideig látszólag eredmény nélkül hirdetted az 
evangéliumot, akkor végre Isten számlájában valami hiány találtatik. Ne véld azt, 
hogy Isten megveretett és meggyőzetett, mert bizonyos országokban az 
evangélium világa homályosan ég. Ha az isteni végzéseknek könyve az igaz 
történelemben teljesen ki lesz bontva, akkor nem találtatnak abban foltok, hibák 
vagy tévedések. Ő ismeri a kezdetnek végét s az Ő tanácsai teljesednek minden 
vesszőben és pontocskában, semmiben sem homályosodik meg Isten dicsősége. 
Habár a sátán most nevet és néha a világi emberek kérkednek Isten népe ellen, 
még is a dolog végén nem úgy lesz, hanem az egészről az mondatik: a 
könyörületességnek nagyszerű ünnepe volt, teljes rendben folyt le és Krisztus a 
háznak fejedelme isteni voltában kinyilatkoztatta adakozó irgalmasságát, midőn a 

nagy tömeggel éreztette kegyelmét. Ami kötelességünk ‒ véleményem szerint ‒ az, 
hogy az embereket arra kérjük, hogy üljenek le és az igét fogadják be. A bűnösnek 
különös kötelessége pedig az, hogy amikor jön az evangélium prédikálásának 
meghallgatására, üljön várakozva és mohón kívánja az áldást. Örömest állítom 
magam elé mindazokat az emberek úgy, amint leültek, habár csudálkozom rajta, 
hogy egysem mondá közülük: „Nem ülök le! Hm, hát két hallal és öt kenyérrel 
leszek táplálva? No hiszen, ezt egy magam is megehetném. Ez az egész néptömeg 
lesz ebből ilyen módon táplálva? Nem ülök le! Furcsa, nevetséges dolog!” Meglepő 
az, hogy egyik a másik után fel nem állott és nem mondta: „Nem, nem, mi nem 
hagyjuk magunkat így kielégíteni. Mutassátok meg nékünk az asztalt és mutassatok 
valamit rajta, amihez mi hozzá ülhetünk, akkor majd megtesszük, különben pedig 
nem!” 
 
Legyünk mindenkor bizalommal, hogy az áldás lejön, ha Isten az Ő népének szívét 
készségessé teszi áldásának várására és ha ez a nép e végből hozzá esedezik. Nem 
tételezhetem fel azt, hogy amaz ötezer ember leülvén, és várván tápláltatását, 
Krisztus őket nem táplálta volna. Megérthetitek ti ezt? Az ő leülésük és várakozásuk 
kényszert gyakorolt az isteni irgalmasságra, melynek ez szívesen engedett. Oh, 
lélek, ha te Krisztus orcája előtt éhségedben leülsz és mondod: „Uram, én tudom, 
hogy te táplálhatsz engem. Várakozom arra, hogy, te táplálj engem, a hit által 
kiszélesítem szájamat, hogy egyem a te testedből és igyam a te véredből”, úgy te 
bizonyára táplálva lesz. Soha sem küldetett el üresen az olyan lélek. Ha így hiszesz 
benne, hogy te Őt elfogadod, akkor bírod őt, örvendj Ő benne! 
Ezzel elég legyen mondva a lakoma rendjéről. 
 
És íme, egy keveset az ő étkükről. Kenyerük és haluk volt nékik. Úgy látszik, hogy 
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Jézus ezt az ő állandó étlapjához készítette, mert mindenütt, ahol ő vendégelt, 
kenyeret és halat készített elő. Egyszer adtak neki egy darab lépesmézet, de úgy 
látszik, hogy Ő nékik mindig kenyeret és halat adott. Kenyér elég volt, nem igaz? 
Igen, elég és mégsem elég, melyet adtak neki, mert szereti azt, ha az elégnél 
valamivel több nyujtatik. Ő nem csak eleget akart adni, hanem élvezetet is akart 
nékik szerezni. Kenyér és hal volt ott. Ha Krisztus lakomát készit a lelkeknek, akkor 
elegendő kenyeret és mindent ad nékik, amire szükségük van, mindent, amit az ő 
lelkük élete megkíván. De ha ő a szükségest adja, akkor ad Ő még azon felül is. Ad 
halakat, Istennel való élvezetnek, örömnek és békességnek kell jelen lennie. Ne 
mondjátok: „Szegényes étket adott nekem, amire szükségem van, de nem ad 
nékem édes falatokat, semmit sem ad a zsírból és velőből.” Nem, sőt inkább többet 
kaptok, mint amennyi valósággal kell néktek, a ti tálatokban egy titkos valamit 
fogtok találni, mely mindent megédesit és még más drága dolgokat is, úgy hogy 
énekelni fogtok: „Megvidámitotta az én szájamat.” 
 
Jézus hívhatta volna az emberek néhányait, kik mellette közel álltak, s adhatott 
volna nékik kenyeret és halat, azután a legközelebbi sort csak kenyérrel etette 
volna meg, de Ő ezt nem tette. Ő valamennyinek adott kenyeret és halat, kellemes 
pedig arra gondolni, hogy mindazon lelkek, kik Krisztushoz jönnek, ezeket a szellemi 
táplálékokat megkapják. Ha pedig mindnyájan egyenlő mértékben nem esznek, 
akkor ez az ő hibájuk és nem Krisztusé, mert valamennyi ígéret, amely Isten 
igéjében foglaltatik, minden lélek számára való, aki benne hisz, kivéve azokat, ahol 
egyes ígéretek csak különös szellemi fokozatok részére tartatnak fenn, s akkor azon 
kell igyekeznünk, hogy ezen fokozatokat elérjük. Isten házának minden 
hozzátartozói elérhetik azokat. Oh, te bűnösöknek legelőkelőbbje, ha Jézushoz 
jössz, ugyanazon szeretet vár téged, mint a szentek legelőkelőbbjét. Oh, te, ki a 
Jézusban hívők között a legkisebb, leggyengébb és legutolsóbb vagy, a 
kegyelemnek és az áldásnak ugyanazon köteléke áll fenn számodra, mint Péter és 
Pál számára. Mindeneknek adott kenyeret és halat, akik asztalához jöttek és éppen 
olyan egyforma a szellemi étel is minden testvére számára. Jézus ugyanaz a drága 
Krisztus az ő népe minden tagjának. 
  
És itten a legszebb benne, hogy ettek és mindnyájan jóllaktak. Igazi étkezés és igen 

kellemes étkezés volt ez. Oly sok volt pedig belőle, hogy habár ‒ ami felett nem 

kételkedem ‒ sokat ettek is, mert nagyon éhesek voltak, mert egész napon át 

prédikációt hallgattak – ez pedig éhséget keltő munka ‒, mégis elég volt mindenki 
részére, sőt még felesleges is. Az evangélium ajándékai minden szükségletnek 
megfelelnek. Az evangélium adományai gazdagon és szabadon osztatnak ki 
mindazoknak, kik jönnek. Az evangélium adományai megszüntetik a legnagyobb 
éhséget. 
 
Jövel ide, te éhező lélek, te, aki Mózesnél voltál és semmi mást sem kaptál tőle, 
mint a kőtörvényt, jövel és egyed a mennyei kenyeret! Jövel, te szegény bűnös, ki a 
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bűnöknek öröme mellett voltál és mosléknál egyebet, melyet a disznók esznek, 
nem találtál, jövel Jézushoz, Ő megelégit téged isteni eledellel. 
 
Ezen lakománál a tanítványok voltak a kiszolgálók, nemcsak az apostolok, hanem az 

összes tanítványok. Minden egyes, aki közülük való volt, ‒ jött, kapott egy adag 
ételt és átnyujtotta a százaknak és ötveneknek. Milyen dicső dolog az, hogy Jézus 
Krisztus övéit kegyelméhez nem hívta anélkül, hogy ne használt volna eszközöket. Ő 
ezt anélkül is megtehette volna, ha akarta volna. A Szentléleknek nincs reánk 
szüksége, az Ő leereszkedése az, mely arra bírja őt, hogy minket felhasználjon. Ő 
elküldhette volna a Bibliát a világra és az egyedüli, ami nékünk megengedtetett 
volna az, hogy kinyomathattuk és azon tovább adhattunk volna, egyéb semmi. De 
ehelyett, az élő hangot használja, az eleven példát és az ő megelevenített 
tanítványainak jámbor intéseit. Minő megtiszteltetés pedig ez! Bizonyos vagyok 
abban, hogy ama napon nagyon örültem volna segédkezni a kenyérnek és a halnak 
széthordásában s nem örültetek volna-e ti is? Egyike a legnagyobb örömöknek, 
amit az életben nyerhettek, ha ti egy éhezőnek enni adhattok. Ha ti ezt 
megtettétek, akkor tudjátok, hogy az ő szemében egy pillantás és az örömnek olyan 

neme van, mely ‒ midőn ő eszik ‒ arra késztet titeket, hogy másoknak azt 
mondjátok súgva: „Szeretném, hogy jönnétek és látnátok amint ő eszik.” Élvezet ez 
néktek, hogy élvezetet láttok. Ha nagyon éhes ő, akkor szájának mindegyik 
megtelitése kedves neki, néktek pedig részetek van az ő örömében, miként nyer 
kívánsága kielégittetést. Ah, minő drágalátos munka lehetett ama kenyereknek és 
halaknak szétosztása, de oh, mily drágalátos az evangélium prédikálása! Az 
evangélium prédikálása, ha Isten ezt a bűnösökön megáldja! Éppen most 
huszonegy esztendeje, mióta prédikálok ezen gyülekezetnek és ez huszonegy évi 
kemény munka volt, különösen azért, mert a prédikációk minden héten ki lesznek 
nyomatva, de én ezt a munkát semmiféle más kigondolható munkával nem fogom 
kicserélni, sőt az evangélium prédikálásának üdvösségét sem mással, kivéve azzal, 
ha Jézust szemtől-szembe láthatnám. Oh, mily öröm az számotokra, ha látjátok, 
hogy az emberek meg lesznek mentve! Nem láttam-e őket néha a sekrestyében, 
mikor velük beszélgettem és imádkoztam s ők felkelvén térdeikről, mondák: „Látom 

immár, értem immár ‒ előbb soha sem értettem ‒ hogy megmentett lény vagyok. 
Hiszek Jézusban, tudom, hogy Ő az én üdvözítőm!” Ha egy ember örömet talál 
abban, hogy üzletében 10,000 tallért nyert, akkor csak tartsa meg az ő örömét, én 
inkább azt az áldást kívánom, hogy egy lelket Krisztusnak megnyerjek. Nagy öröm 

van a lelkek megnyerésében. Ez az ‒ mondaná Herbert ‒. ami keblünkben éjjel 
zenét csinál, ha ébren fekszünk. Ez az, ami édessé teszi az életet és édessé teszi a 
meghalást, ha mi éhes lelkeket mennyei kenyérrel táplálni tudunk. Szeretném, ha ti 
mindnyájan, kik szeretitek az Urat és megkóstoltátok azt, amit ő nyújt, arra 
törekednétek, hogy másokról gondoskodnátok. Szeretném, ha több fiatal 
emberünk volna, kik a prédikálás hivatalába lépnének, több olyan, aki erejét és 
képességét az evangélium prédikálásának szentelné, de egyidejüleg, hogy több 
olyan egyénnel bírnánk, aki az iskolában tanítana, több olyan, aki Krisztusról a 
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családokban beszélne, több barát, aki szobáit az imaórák részére megnyitná, több 
olyan, aki egyik vagy másik módon megpróbálná Jézus Krisztus evangéliumát az 

éhező világ számára előhozni. „Jól van ‒ mondja az egyik ‒ de nem szabad a dolgot 
túlhajtanunk vagy tolakodóknak lennünk.” Nem találjuk, hogy a tanítványok 
valamelyike ebben a félelemben szenvedett volna. Az olyan nem tolja fel magát 
soha egy éhezőnél, aki étkezésére való kenyeret hoz neki és ha az az éhező ember 
annyira barátságtalan volna, hogy ezt tolakodásnak nevezné, akkor nem 
kételkedem benne, hogy miután evett, fájni fog neki ez az ő beszéde, mellyel azt a 
szemrehányást tette és kész lesz azért bocsánatot kérni. Menjetek, kedves 
testvéreim, és toljátok fel magatokat az éhezőknél a mennyei kenyérrel, 
tolakodjatok be az élők és holtak közé, miként ezt Áron az illatszerrel tette. 
Tolakodjatok be a csontok halmazával fedett mezőre és kiáltsatok ezeknek: „Ezt 
mondja az Úr, ti elszáradt csontok, éljetek!” Tolakodjatok, mint Krisztus e világba 
tolakodott, mely őt megvetette és eldobta, de amely világ számára mégis Ő ez 
egyedüli Üdvözítő. 
 
A csodának megfigyelésénél tovább jövünk, mert láttuk az étket és a kiszolgálókat s 
most egy lépéssel tovább menjünk, még pedig az áldáshoz. Ott ültek mindnyájan 
éhezve és a kiszolgálók mindnyájan készen. Urunk azonban nem akar tovább 
menni, míg nem imádkozik és míg hálát nem ád. Itt van valami az Ő pillantásában 
és kifejezésében, az ég felé tekintett. Vajon mit gondolt Ő? „Oh, Atyám, ezek a 
kenyerek és halak a tieid! Te adtad ezeket nékünk. Köszönjük azokat. És íme, oh, 
Atyám, amaz erő, mely ezeket a szükséglet kielégítésére elegendővé teszi, a 
mennyből jő, adjad azt kegyelmedből, kérünk téged.” Testvéreim mindig felfelé 
pillantsatok, mielőtt egy munkához fogtok. Mondjátok: „Uram itt vagyok én, egy 
szegény semmi s megkísérlem, hogy másokat tanítsak és lelkeket Krisztushoz 
vezessek. Köszönöm neked azt, ami vagyok, mert kegyelmed által lettem azzá, de 
hogy hasznossá lehessek, te néked kell engem azzá tenned. Uram azzal a 
reménységgel tekintek én fel, hogy majd te letekinteni fogsz.” 
 
Miután Urunk az égbe tekintett, megáldá és azután megtöré a kenyereket. Kell, 
„hogy Jézus megáldja munkánkat, mert különben gyümölcstelen lesz. Ő maga is 
meg tudta áldani a kenyeret, de mi nékünk el kell magunktól tekinteni, ha áldást 
akarunk nyerni. Áldjon meg titeket mindnyájatokat Jézus és ő ezt meg fogja tenni, 
ha fel akartok tekinteni és mondani: „Urunk, áldj meg minket!” Tegyétek ezt meg 
különösen a szabbatnapokon, mert ezek az Úrnak nagy, meghatározott ünnepei. 
Kérjétek az Urat, hogy áldja meg azt, amit a prédikátor mondani fog és akkor 
hasznot fog ez néktek hozni. Áldás után jön a szétosztás és nem előbb. Oh, bárcsak 
többet tekintenénk fel Istenhez, mert benne fekszik a mi erőnk. Oh, bár többet 
imádkoznánk, mert az soha sem lehet sok. Ha mi minden evangéliumi isteni 
tisztelettel egy ideig felhagynánk és minden tanítással és prédikációval 
szünetelnénk, hogy egy ideig a hatalmasan Istenhez kiáltanánk, akkor ez talán a 
leggyorsabb út volna Isten munkájának teljesítésére. Ne mulasszátok el az imát. Az 
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ima nélküli sietség rosszul mozdítja elő az ügyet. 
 
Most beszélgessünk az étkezésről. A tanítványok a lehető leggyorsabban osztották 
szét a kenyeret és a halat, az emberek pedig ettek, mind ettek és mind jóllaktak. 
Tehát mi nékünk mit kellene ebből következtetni? Azt, hogy Jézus ha gondoskodott 
lelki eledelről, nem azért tette, hogy csak rá nézzünk, nem azért tette előnkbe, hogy 
csak lássuk, azért készítette, hogy megegyük. Mi készíttetett el az én számomra? 
Uram, éhes vagyok, nyujts nékem eledelt. Ah, lelkek, ha azon szándékkal 
hallgatnátok a prédikációt, megtudni, mi lesz benne néktek eledelül, mily dicső 
dolog lenne néktek prédikálni! Mi ellenben magasra feltartjuk a mennyei kenyeret, 
dicsérjük jóságát, beszélünk édességéről, rá is beszélünk titeket annak megizlésére 
és beismeritek, hogy milyen jó az, azután pedig fájdalommal kell látnunk, miként 
fordittok hátat az ünnepély nagy Urának is és saját utaitokon jártok, mintha Ő reá, 
meg adományaira nem is adnátok semmit. A tanítványoknak nem voltak ilyen 
nehéz gondjaik. A sokaság közül egy sem utasította vissza az Úr adományait. A 
kenyerek és halak csodája szegény, nyomorult dolog lett volna, ha a sokaság nem 
evett volna az eledelből, mely oly csodálatos módon kerittetett elő. Hogyan, Jézus 
Krisztus Megváltó, és egy bűnös sem üdvözül? Krisztus orvos, és egy beteg sem 
gyógyult meg? Ez szomorú dolog lenne. Mi nékünk látni kell, hogy a bűnösök 
megmentetnek és a betegek meggyógyulnak, különben Krisztus nem dicsőittetik. Ez 
bátoritásul szolgáljon mindenkinek, hogy Krisztust megragadja, mert arra adatott 
nékünk, hogy Őt magunkévá tegyük. Nem arra kellene-e törekedni, hogy Őt 
élvezzük mert az volt a cél, hogy mi ezt tegyük? Itt van az irgalmasságnak ünnepe és 
itt van egy éhező bűnös, aki számára készülhetett ez az ünnepély mint éppen az 
éhezők részére és én olyan vagyok. Uram, hozzá akarok látni ezen boldog 
ünnepélynél, s ha te nem mondod: „eredj innen!”, akkor eszem, míg jól nem lakom. 
Hallottad valamikor, hogy Jézus azt mondotta volna egy bűnösnek: „Neked nincs 
jogod itt.” Nem, hanem az van megírva: „Azt, aki hozzám jő semmiképpen ki nem 
vetem.” Azon a napon senkinek sem vetették szemére, hogy eszik, vagy sokat eszik, 
és soha egy bűnöst nem fognak a miatt megdorgálni, hogy Krisztust megragadta 
vagy nagyon erősen megfogta. Gyere és fogadd el Őt, te meggyötört lélek, minél 
teljesebben meg tudod ragadni, annál jobban örül Jézus. Miért folyik a patak, nem 
azért hogy földjeiteket megörvendeztesse? Miért csillog a forrás, nem-e azért, hogy 
szomjunkat oltsa? Miért süt a nap, nem azért-e, hogy világossága áldást hozzon ti 
reátok? Miként a levegőt szívjátok, mert érzitek, hogy belélekzésre adatott, úgy 
fogadjátok el a teljes szabad üdvöt Jézus Krisztustól, mert készen áll és szükségetek 
van reá. Nem létezik a mennynek valami rendelete, mely kizárna titeket, hanem 
valamennyi szent tan alapján kell néktek jönni és Jézust elfogadni, mert szívesen 
látnak. Az egész sokaság evett; senki nem volt olyan megrögzött, hogy ezt az ingyen 
ellátást elutasitotta volna. Elfogadták a mulandó kenyeret? Kérlek titeket, 
fogadjátok el örömmel azon kenyeret, mely örök életet ad. 
 
Miután mind ettek, összeszedték a maradék kenyeret és lett 12 kosárral. Ebből, 
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mint már gyakran említettük, takarékosságot tanulunk mindenben, amit Istenért 
teszünk. Nem takarékosság abban, amit neki adunk, hanem takarékos használata az 
Úr pénzének. Törjétek fel a drága kenettel megtelt üveget és töltsétek ki a 
hamisítatlan illatszert szent pazarlással, mert épp ez a pazarlás az adománynak 
édessége, de ha Isten ad néktek vagyont a saját magatok használatára, akkor 
óvatosan használjatok belőle. 
 
A legszebb, szerintem mégis az volt, hogy miután mindnyájan ettek, még valami 
megmaradt. Egy bánatos szív ekként panaszkodik: „Nagy ébredésről és nagy 
áldásról hallok, de én nem voltam ott, épp akkor nem voltam abban a városban, 
mikor ez az áldás jött. Jaj, nekem, elkéstem!” Ah, maradt ott még elég! Nem késik 
el egy bánatos bűnös sem. Néha jönnek vendégek az ebéd végén és nem maradt 
semmi, csak a csontok, de itt van elég a ti számotokra. Itt tetézett tizenkét kosárral 
van. Nem késtél el! Gyere, szívesen látunk! Péter, gyere, végy a kenyérből és 
halból! Van neked egy kosárral, adj belőle! Hadd egyék ez a szegény elkésett is! 
Nem baj, ha az ébredés téged el nem ért és a vasárnapi prédikáció nem hozott 
áldást neked, habár soknak áldására volt! Azért csak jer ide, maradt még valami! 
 
Még valamit meg kell említenünk: maradt valami a kiszolgálóknak is. Az ötezeren 
mind ettek. De itt volt a tizenkét apostol, kik a szétosztással voltak meg bízva, 
mindegyiknek maradt egy kosárral. Ez több volt, mint kezdetben, mikor 
megkezdték. Mindegyiknek volt egy teli kosárral. Mi sokszor nem kapunk annyit, 
mint ti, mikor néktek szolgálunk az evangélium ünnepénél. Néha vasárnap egy 
mészárossal hasonlítottam össze magamat, ki húsát elárusítja: ez egy combot kér, a 
másik pedig pecsenyének valót viszen el, míg egy harmadik egy más darabot vesz. 
Így osztogattam én is az evangélium eledelét, míg én magam igen éhes voltam. 
Látszólag az én számomra nem maradt más semmi, csak a tuskó és a balta. Nem 
úgy van az néha veletek, ti tanitók az osztályban? Nem így tapasztaltátok-e ti utcai 
prédikátorok? Ti csépelitek a búzát, de úgy ki vagytok éhezve, mint a nyomtató 
ökör, melynek szája be van kötve. Ne legyen ez mindig így! Csak tápláljátok tovább 
a népet, azután ti is leültök. Egy nagy teli kosárral marad a ti számotokra is. 
 
Isten áldjon meg a Krisztusért! Ámen. 
  

Istent ismerő szív 
 
„És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr.” 
(Jeremiás prof. k. 24. r. 7 v.) 
 
Szörnyű vakságba sülyesztette le az emberi szívet a bűn, hogy az ember azt, aki őt 
teremtette, nem ismeri. Leckénkből az következik, hogy az ember mitsem tud 
szívében Jehováról, habár benne él, benne mozog és benne van. Oh, milyen 
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erőtlenséget hozott létre a bűn az emberi szellemben, aki mitsem tudván Istenről, 
még arra is képtelen, hogy Őt megtalálja. Ezt mi leckénk igéiből következtethetjük. 
A szövetségnek azon igérete, hogy a választottaknak olyan szív adatik, amely által 
ők az Urat ismerni fogják, bizonyítéka annak, hogy isteni oktatás és egy új szívnek 
adománya nélkül, az ember nemcsak nem ismeri Istenét, de megtalálni sem tudja. 
Te dicsekszel értelmeddel oh, hiú ember, de a te oktalan szíved megsötétedett 
annyira, hogy délben is úgy botorkázol, mint éjfélkor. Szemeid vannak és mondod: 
„Látok”, de szemeid megvakultak, füleid vastagok, szíved pedig kemény és olyan 
tompává vált lelked, hogy egyedül csak Ő, aki a fület csinálta, tehet téged hallóvá és 
egyedül Ő, aki a szemet formálta, tehet téged látóvá. Csodálhatjuk-e eléggé 
Istennek leereszkedését, hogy aláhajol az emberi szívnek oktatására! Az ember 
elfelejti Istenét, de Isten nem felejti el őt, s habár az ember nem ismeri Istent, de 
Isten ismeri őt mégis, miután pedig látja, hogy annak képtelensége, miszerint Istent 
megismerje az ember szívében fekszik, ennélfogva kegyelemmel meglátogatja őt és 
megujítja erejének forrását és lényének központját, a szívet és egy biztos értelmet 
ad. Isten az Ő véghetetlen magasztosságában közönyösnek vehetné azt, hogy egy 
olyan jelentéktelen teremtmény, mint az ember ismeri-e Őt vagy nem? Ő 
mondhatta volna, ha így szól: Mivel ti engem ismerni kívántok, ne lássatok engem, s 
mivel ti irányomban behunyjátok szemeiteket, a sötétségben hagylak titeket, 
miután engem, mint Istent dicsőíteni nem akartok, maradjanak szíveitek az 
éjszakában és én a ti saját útaitokra hagylak benneteket.” De a szeretetnek Istene 
nem úgy beszél az emberek gyermekeihez, a kikhez szívével fordult. Sőt 
ellenkezően, Ő kegyelmi szövetséget kötött velünk és beszédje ellentétje annak, 
amit mi elvártunk volna, hiszen ezt jelenti ki leckénknek szövegében: „Én szívet 
adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr!” 
 
Foglalkozzunk leckénkkel a következőképen:  
 
Leírjuk először ezen ismeretnek székhelyét. „Én szívet adok nékik, hogy 
megismerjenek engemet”, azután leírjuk ezen ismeretnek szükséges voltát, majd 
ezen ismeretnek magas becsét és végre ezen ismeretnek forrását. Segítsen meg 
minket a Szentlélek, amikor minden egyes pontot megbeszélünk! 
 
Ezen ismeretnek székhelye. „Én szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet.” 
Jól ügyeljétek meg, hogy nem ez áll itten: „Én fejet adok nékik, hogy megismerjenek 
engem.” Az Istenhez való jövetelnek ütköző köve nem az ember értelmében 
fekszik. Nagy nehézség merült fel elméjében, de nem ez a legnagyobb baj. Az Isten 
ismeretének első és eredeti akadálya az ember hajlamaiban van. Az emberi szív a 
gonosz felé irányul, s azért olyan istenre van szüksége, aki bűnei felett mosolyog 
vagy legalább is tűri azokat. Az Úr panaszkodik a zsoltárban: „Azt gondoltad, hogy 
te hozzád hasonlatos vagyok;” (50-ik zsolt. 21. v.), az embernek hajlandósága van 
azt gondolni, hogy Isten hasonlatos hozzá. A tisztátalan szívűek nem bírják felfogni 
a tiszta Istent és ha felfognák, akkor inkább megvetnék, mintsem tisztelnék. „A 
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tiszta szívűek meglátják Istent,”, ez a kijelentése Urunknak azon szavai között, 
amellyel kimondotta, hogy kik a boldogok, amidőn tanítói hivatalát megkezdette, 
de a tisztátalan szívűek nem láthatják Istent és ez okból nem ismerhetik Őt. A szív a 
vakságnak székhelye. Itt van a sötétség, mely az egész lelket felhőkkel borítja be. 
Ide a szívbe kell bejönni a világosságnak, hogy a szívet abba a világosságba 
helyezze. 
 
Istennek itten megígért ismerete a szívben fekszik, ez alatt azt értem először, hogy 
Isten megujítja a szívet úgy, hogy ez megcsodálja Isten lényét. Az ész tudomásul 
veszi, hogy Isten igazságos, hatalmas, hű, bölcs, igaz, kegyelmes, béketűrő stb., ha a 
szív tisztává van téve megcsodálja mind ezen dicső tulajdonokat és imádja Őt 
mindezekért. Ti bizonyos mértékig megvizsgálhatjátok az Úrnak bennetek lévő 
ismerétét azzal a kérdéssel, hogy tetszik-e néktek Istennek lénye? Ha győződtök 
róla, hogy a Szentírásnak Istene az igaz Isten, vajon csodáljátok-e úgy Őt, amint Ő 
magát kijelenti? Vannak sokan, kik magukba képzelték, hogy Isten az, amit ők 
kívántak, hogy legyen és akkor természetesen azt a képet csodálják meg, amelyet 
ők alkottak, de úgy látni Istent, amint a Szentírás Őt kijelenti, különösen az Ő 
szentségében, ez az Ő kegyelmének adománya. Megfigyeltétek-e, hogyan énekel 
Dávid a 103-ik zsoltárban: „Áldjad én lelkem az Urat és minden belső részeim az Ő 
szent nevét!” Jobban összhangzott volna ez a következő kiejtéseivel, ha azt mondta 
volna: az Ő kegyelmes nevét, mert a további szavaiban az Úr kegyelmi tényeiről 
beszél: „Ki megbocsátja minden bűneidet és meggyógyítja minden betegségedet.” 
De az, amit a zsoltáriró leginkább megcsodált az Úrnak szentsége volt 
mindazokban. Az a mód, amellyel a bűnösöket irgalmasságában részesítette és az Ő 
szenny nélküli szentségét mégis megtarthatta. A szentség réme minden 
istentelennek és éppen ezért jel az arra nézve, hogy mi Istent ismerjük, ha mi 
dicsérni tudjuk az Ő szent nevét. Hogyan dicsőítik Őt az angyalok? Így énekelnek-e: 
„Hatalmas, hatalmas, hatalmas a seregeknek Ura?” Vagy így: „Jóságos, jóságos, 
jóságos a világegyetem Teremtője?” Nem! Hanem így: „ Szent, szent, szent az Úr 
Zebaóth!” Ők az egészet, az összest imádják Istenben és Istent, mint egészet, 
(tökéletest). A szentség jelenti a lényegnek üdv voltát, teljességét és mindannak 
bírását, ami tökéletességet képez. Oh, én lelkem, láthatod-e valami mértékben 
Istennek véghetetlen tökéletességét minden oldalon és ha látod, megtudod-e 
csodálni? Úgy látod-e Őt, mint megemésztő tűzet, mely a gonoszt megégeti és 
kedves ez te néked? Látod-e az Ő korlátlan hatalmát, a bűn iránt való gyülöletét, az 
Ő változhatatlanságát, az Ő buzgalmát és csodálod-e Őt mégis? Isteni lényének még 
a legszigorúbb oldalainál is örömödet találod-e, mert tudod, hogy mindenben jó az 
Úr. Akkor te benned beteljesedett az ígéret: „Én szívet adok nékik, hogy 
megismerjenek engemet.” 
 
A kegyelmi szövetségben megígért szívbeli ismeret sokkal többet jelent a 
tetszésnél. A kegyelem képessé teszi a megujított szívet, hogy egy második lépést 
tegyen, mellyel magát Istennek átadja, mondván: „Oh, Isten, én Istenem vagy, jó 
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reggel akarlak keresni téged.” A megmentettek mind ezt kiáltják: „Mert ez az Isten 
mi Istenünk mind örökkön örökké, Ő igazgat minket mind halálig.” (45. zsoltár 15. 
v.) Az olyan ember, aki Istent csak az ő fejével ismeri, úgy tekinti Őt, mint 
mindeneknek Istenét vagy, mint másoknak Istenét, de aki őt szívével ismeri, az 
Tamással felkiált: „Én Uram és én Istenem!” Az elnyert hit által kiált a 
megkegyelmezett ember: „Az Úr az én osztályrészem, mondja lelkem,” és azután 
ismét az isteni tiszteletnek szenteli magát, s ez által benne a szövetség második 
igérete teljesedik be: „Az ő Istenük leszek és, ők az én népem lesznek.” Az Istennek 
megcsodálása ahhoz vezet, hogy magunkénak fogadjuk Őt és azután tovább még 
magasabb fokhoz. Az Istennek minden igazi ismerete a hozzá való szeretettel van 
összekötve. Lelki nyelven annyit jelent Istent ismerni, mint Őt szeretni „Aki nem tud 

szeretni, az nem ismeri Istent, mert Isten szeretet. „Szeretem az Urat,” ‒ mondja 

Dávid, ‒ „mert meghallgatta szavamat és az én könyörgésemet.” Ő nem volt idegen 
az Úrnál, hanem közlekedett Vele az imában és az Ő kegyelmének jeleit nyerte, s 
azért teljességben folyt ki az ő szeretete. Egy másik zsoltárban felkiált: „Szívem 
szerint szeretlek téged én Erősségem!” Azután tovább megy és egész csoport szót 
halmoz fel és összetesz, telve szeretettel és dicsérettel: „Az Úr az én kősziklám, az 
én váram, az én megmentőm, az én Istenem az én menedékem, akiben én bízom, 
az én pajzsom, az én üdvömnek erőssége és az én oltalmam.” Ahol az Urat teljesen 
ismerik, ottan teljes belsőből szeretik Őt. A mennyasszony először csak úgy irja le 
szerelmesét, mint almafát a vad fák között, azután pedig felkiált: „Beteg vagyok a 
szerelemtől.” Egy másik alkalommal, miután az ő urának tökéletes képét adta, nem 
bírja magát visszatartani, hogy fel ne kiáltson: „Az ő innye édességes és ő 
mindenestől fogva kivánatos.” (Énekek éneke 5. r. 16. v.) Ami szeretetünk Isten 
iránt, ha ismerjük Őt, olyan, hogy szorongatva érezzük magunkat őt mások előtt 
dicsőíteni: „Dicsekedjék az én lelkem az Úrban, hogy a nyomorultak ezt hallják és 
örvendjenek.” A megujított szívnek nagy szenvedélye az, hogy Istent dicsérje, akit 
ismer és szeret. Ismeret szeretet nélkül lehetetlen dolog lenne, de Isten ezt az 
ismeretet és ezt a szeretet egy szent házassági frigybe kötötte össze, s ezek nem 
válhatnak el egymástól. Mivel szeretjük Istent, ismerjük Őt, s mivel ismerjük őt, 
szeretjük Őt. 
 
A ragaszkodás által tökéletes lesz a csodálat, hajlam, szeretet. Az, amit az ember 
fejével megtanul, ismét feledésbe mehet, mert a mi eszünk megbízhatatlan és 
emlékezetünk gyenge, de az, ami szívünkre van irva, ki nem törülhető. A szentirás 
mondja: „Vajon a leány elfelejtkezik-e az ő ékességéről és a mennyasszony az ő 
ékességéről?” (Jer. 2. r. 32. v.) Ezeket a dolgokat szereti ő, s azért nem fogja 
elfelejteni. Elfelejtheti-e egy anya az ő gyermekét? Nem, ő el nem felejtheti, mert 
az ő gyermekének ismerete szívbeli ismeret. A szív emlékei megmaradnak, ha 
minden más eltűnik. Az anyai szeretet, a feleség gyöngédsége, a drága gyermek 
vonzalma lelkünkre lép, még a mi életünk utolsó órájában is. Mikor az értelem az ő 
megtanult dolgát elfelejteni fogja és a kéz az ő ügyességét elveszíti, a mi 
szerelmeseinknek drága neveik még akkor is ajakainkon fognak lebegni és az ő 
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kedves arcuk előttünk lesz még amikor már a közelgő halál árnyéka szemeinket 
meghomályosítja. Ha így tudnánk énekelni: „Oh, Istenem, a szívem kész, oh, a 
szívem kész!”, akkor az az ismeret, amelynek birtokában van ő, soha el nem 
vétetnék tőle. Ismerni Krisztus szeretetét, mely minden ismeretnél feljebb való, 
nem valami elmulandó jó, hanem olyan, amely megmarad és addig, míg úgy 
megismerjük, amiként mi általa megismertettük. Nem olyan ismeret ez, amely 
eltűnik, hanem olyan, mely tökéletes lesz, amikor a nap eljő és az árnyékok 
elfutnak. Nos, kedves barátom, van-e néked ilyen ismereted Istenről? Csudálod-e 
az Urat, a te Istenedet, sajátoddá teszed-e Őt, szereted-e Őt és csüngsz-e rajta? 
Van-e reményed, hogy az Úrtól tanittatva vagy az ígéretnek megfelelően: 
„Mindnyájan ismerjenek engem, mind a kicsinyek és nagyok.” Ne mondjad ezt: 
„Olyan kicsiny vagyok én Izráelben, hogy semmi ismeretet sem lehet tőlem várni.” 
Nem az van-e ezen igéretben, hogy a legkisebbnek éppen úgy kell ismernie az Urat, 
mint a legnagyobbnak? Erre az üdvös ismeretre minden keresztyénnek van 
szüksége. Birod-e te azt? Ha nem, vajon kivánod-e? Ha úgy van, akkor esedezzél 
érette és mondjad: „Kérlek, engedjed látnom a te magasztosságodat. Engedjed 
hogy megismerjelek, mint az Urat, Istent, irgalmasnak, kegyelmesnek, ki 
megbocsátja az áthágásokat, vétkeket és bűnöket.” Meghallgat téged, ha Jézusért 
kéred Őt. 
 
Ez minket a második ponthoz vezet, amely ezen ismeretnek szükséges volta. Ha egy 
pillanatig gondolkozunk, akkor látjuk, hogy milyen szükséges az. Az Istennek 
ismerete szükséges előkészület minden más valódi ismerethez, mert az Úr a 
világegyetem központja, az alap, az oszlop, a lényeges erő, minden mindenben, a 
dolgok teljessége. Istent nem ismerni annyit tesz, mintha egy tudós ember a 
csillagászat valami rendszerét próbálná felállítani és még a Napot sem ismerné, 
vagy mintha egy tengerész egyáltalán nem ismerné a tengert, vagy egy kertész 
mitsem tudna a mag létezéséről. Annak a helynek, melyet Isten a mi szellemünkben 
elfoglal szilárdan megállapítva kell lennie, mert különben semmi rend sincsen 
ismeretünkben és a mi ismeretünk nem lesz egyéb, mint az igazságok és 
tévelygések tömegbe verődése. Ti megtanulhatjátok a Biblia tanait, de addig 
helyesen nem ismeritek azokat, míg a tanoknak Istenét nem ismeritek. Ti a 
rendeleteket érthetitek ezeknek betüi szerint és az ígéreteket a szavak külső 
hangzása szerint, de sem a rendeleteket sem az ígéreteket nem ismeritek helyesen, 
míg meg nem ismeritek Istent, akinek ajakairól azok jöttek, Istennek ismerete a 
bölcsességnek kezdete és vége. A régi bölcs mondja: „Ember ismerd meg 
magadat!” Ő jól mondta ezt, de erre nézve szükséges, hogy az ember először 
Istenét ismerje meg. Merem állítani, hogy egyetlen ember sem ismeri jól magát, 
mielőtt Istenét meg nem ismeri, mert csak az isteni tisztaság fényénél látjuk meg a 
mi sötétségünket és bűnösségünket. Tökéletes példányképnek kell előttünk lenni, 
mielőtt tudtára jönnénk annak, hogy milyen messzire távolodtunk a 
tökéletességtől. Egy zsinórmértékkel kell bírnotok, amelyhez képest méritek 
magatokat, mert különben senki sem mondhatja meg, hogy vajon könnyűknek 
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találtattatok-e, vagy sem? Isten ez a zsinórmérték, s mielőtt az ember ezt ismerné, 
nem tudja, mennyi hiányzik még nála. Az igazi tanulmány az emberek számára 
Isten, ez után pedig a legközelebbi alkalmas tárgy erre nézve az ember. Ismernünk 
kell Istent, mert különben a mi ismeretünk másokra nézve veszélyessé válhat és 
bizonyára káros lesz mi magunknak is felfuvalkodottá tesz minket vagy pedig 
felelősséget rak reánk, melyre mi kifejlődve nem vagyunk. A legmagasabb és a 
leggyakorlatibb célokra vonatkozólag Istennek ismerete nélkül mi teljes 
tudatlanságban maradunk. 
 
Istennek ismerete szükséges a valódi lelki békességhez. Gondoljatok egy olyan 
emberre, aki a világban van és érzi, hogy mindenben a helyes ponton van, kivéve 
Istent, akiről ő mitsem tud. Halljátok beszélni őt: „Járok e világban szerteszét és 
látok néhol arcokat, akiket ismerek és megpillantok barátokat, akikben bízni tudok, 
de van valahol Isten és Ő róla én mitsem tudok. Barátom-e vagy ellenségem, az 
előttem ismeretlen.” Ha ő meggondolt és értelmes ember, akkor belső 
nyugtalanságot kell éreznie, mivel mondani fogja magának: „Feltéve, hogy ez az 
Isten úgy bizonyítaná be magát, mint igazságos Isten és én megszegtem volna 
törvényeit. Oh, milyen veszedelemben forgok én. Hogyan bírhatnék én békességgel 
addig, míg ebből a rémítő tudatlanságból ki nem jövök?” Az ószövetség mondja: 
„Alkudjál meg az Istennel és légy békességes.” (Jób könyve 22. r. 21. v.)  
 
Nincs addig béke a szívben, míg Isten ismeretlen előttünk. Ő a békességnek Istene 
és nem lehet addig béke, míg a lélek meg nem ismeri Őt. Nem világos-e előttetek, 
hogy így van ez? Ezt a pontot a homályban hagyni, annyit jelentene, mint ami 
üdvösségünk legfontosabb részét a legnagyobb veszélyben hagyni, azt a horgot, 
amelyen a mi örök sorsunk megfordul. Teszitek ti ezt, avagy ismeretes-e az Úr 
néktek? 
 
Hogy Istennek emez ismerete szükséges, az világos, mert hogyan volna lehetséges 
az embernek lelki élettel birni és Istent még sem ismerni? A legelső, amit az ember, 
aki lelki életre ébred, tudomásul vesz, a lelkeknek Atyja. Az ő első kiáltása ez: 
„Abba, szeretett Atya!” Az ima az ő lélegzetvétele, de hát ő egy ismeretlen Istenhez 
nem imádkozhat. A hit az ő élete, de hogyan higgyen benne, ha nem ismeri őt? 
Képzelni sem tudok ilyen lényt, lelki embert, aki nem ismeri Istent. Ez tisztán 
képtelenség, Isten gyermekeinek lenni és az Atyát még sem ismerni, az atyai 
kebelre szorittatni, az Atya bocsánatát elnyerni és ezen megbocsátó Isten iránt 
mégis teljesen idegennek lenni, lehetetlen dolog, ez elképzelhetetlen dolog 
egészen. Istennek ismerete a lelki életnek múlhatatlanul szükséges kísérője, mely 
nélkül az Istennek országát nem láthatjuk, sem abba be nem mehetünk. 
 
Bizonyára szükséges a lelki élet számára, ha odafent teljesen kifejlődik. 
Mennyországban lenni és nem ismerni a királyt, aki ott uralkodik? Kezetekben 
legyen-e az aranyhárfa és ne tudjátok, hogy kiért érintsétek a zengő hurokat? Fehér 
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ruhába öltözve a dicsőségben és nem ismerni a Megváltót, akinek vérében a ruhák 
megmosattak? Képtelen feltételezés, melyet egy pillanatig sem lehet eltűrni. 
Bűnös, te néked ismerned kell Uradat! Ha nem ismered őt, akkor nincs részed az Ő 
kegyelmében, hanem a sötétségben maradsz. Nem mehetsz be addig az Ő mennyei 
országába, míg olyan szívet nem ad neked, amely ismeri Őt. Ne felejtkezzél el az ő 
óvásáról, ne játszál vele! 
 
Ami harmadik megfigyelésünk: ezen ismeretnek magas becse. Itten kissé tovább 
fogok időzni, de reménylem, hogy ki nem fárasztlak titeket. Azok, akik többet adnak 
az igazságokra, mint a szavak csengésére, nem fognak kifáradni. Az isteni 
ismeretnek a lélekben való egyik legelső munkája az, hogy a bálványosat kidobja. 
Pál ezt mondja a galaciabelieknek levele 4-ik részének 8-ik versében, hogy ők akkor, 
mikor még az Istent nem ismerték, azoknak szolgáltak, kik nem természet szerint 
való istenek, de mikor megismerték Istent, (vagy még helyesebben általa 

megismertettek), azonnal elfordultak a bálványoktól. ‒ Istennek ismerete! ‒ Oh, 
testvéreim ez az ismeret a bálványoktól való undort kelti az emberben, különösen 
azok iránt, melyek a mi saját szívünket tették szolgává. Szörnyűséges dolognak 
látszik nékünk az, hogy a régi görögök és rómaiak azokat az istenségeket tisztelték, 
akikről az ő költőik nékik meséltek, holott a mostani időben is kigondolnak az 
emberek olyan istent, aki az ő tetszésükre van és azután ezt az általuk gyártott 
istent imádják. Engedjétek azonban, hogy Isten a léleknek kijelentse magát, 
engedjétek, hogy a szív ismerje meg az igaz Istent és akkor azok a bálványok 
kihelyeztetnek; a vakondoknak és denevéreknek dobatnak undor között. Nézzed a 
kijelentések Jehováját, miként világit Ő az Úr Jézus Krisztus személye által és ekkor 
te ezt mondod: „Mi dolgom van én nekem még a bálványokkal?” Szent gúnnyal 
öntöd ki megvetésedet ezen emberi találmányú istenségek ellen és az élő Istennel, 
Izráelnek Istenével dicsekedel. Illyésnek buzgóságától égnek szíveitek és a haragtól 
lángolnak a seregek Ura mellé helyezett paráznák ellen. Megragadni akarjátok 
Baálnak prófétáit, egyetlen egyet sem engedtek elszaladni, mert merészek voltak 
bevinni a bosszúság halványát a legfenségesebbnek templomába, megtévesztvén 
az emberek szíveit olyan istenek tiszteletére, kik nem istenek. Kedveseim, Isten a 
megtérteknek szívét olyan szeretettel tölti be, mely megnöveli minden szellemi 
fogékonyságot ugyannyira, hogy többé nem képes elviselni semmiféle bálványt 
sem, akármilyen drága is volt az neki előbbi időben. És ha a visszaesés egyik 
pillanatában a földi dolgoknak szeretete lép be, ez azért történik, mert szemeit 
Istennek fénysugarától elfordította. Ha ismét visszairányitja szemeit a szeretetnek 
Istenére, akkor leomlik Dagon (bálvány) az Úr ládája előtt, s még a törzse sem 
marad meg belőle. 
 
Urunk, engedjed, hogy mi megismerjünk téged, s akkor nem fogjuk többé ismerni 
bálványainkat. 
 
Az isteni ismeretnek második nagy munkája az, hogy hitet hoz létre a lélekben. Sok 
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szentirásbeli mondatot tudnék ennek bebizonyítására elősorolni, elég azonban a 9-
ik zsoltár 11 verse: „Annakokáért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet.” Mi 
egy ismeretlen Istenben nem bizhatunk, de ha Ő Szentlelke által kijelenti magát, 
akkor azután már nem nehéz benne bízni, tényleg ez elkerülhetetlen. Ha egy ember 
nem hisz Istenben, ennek oka az, hogy nem ismeri Őt. Ha ti kételkedtek abban, 
hogy Ő a bűnt megbocsátani kész, akkor ti nem ismeritek az Ő tuláradó 
irgalmasságát? Ha ti kételkedtek abban, hogy neki tehetsége van titeket minden 
nehézségen átsegíteni, akkor ti nem ismeritek az Ő bölcsességének végtelen 
segélyforrásait. Ha képzelitek, hogy, Ő titeket ezen időben inségtektől meg nem 
szabadithat, akkor ti az Ő határtalan hatalma elől bezártátok szemeiteket. Ha ti azt 
gondoljátok, hogy Ő elhagyott titeket, akkor nincs bennetek az Ő 
változhatatlanságáról való ismeret. Ismerjétek meg és bíznotok kell benne! 
Harmadszor pedig ez az ismeret nem csak hitet hoz létre, de jó cselekedeteket is. 
Nyissatok János első levelének 2-ik, része 3-ik versére” és olvasni fogjátok: „Ez által 
tudjuk meg, hogy őt ismerjük, ha az Ő parancsolatit megtartjuk.” Bizonyosra veszik, 
hogy ott, ahol isteni ismeret van, azt a parancsolatok megtartása követi, és valóban 
így van ez. Ismerjétek meg az Urat és szent tisztelettel engedelmeskedni fogtok 
neki. Lássátok csak mily sokat tulajdonit az apostol az isteni ismeretnek. 
Kolossébeliekhez irott levél 1-ső rész 9-ik versében irva van: „Az okáért mi is, amely 
naptól fogva azt hallottuk, nem szűnünk meg ti érettetek imádkozni és kérni, hogy 
betöltessetek az Isten akaratjának értelmével (ismeretével), minden bölcsességgel 
és lelki értelemmel.” Miféle jónak kellett abból származni? Olvassuk tovább: „Hogy 
járjatok, amint az Úrhoz méltó minden engedelemre, minden jó cselekedetekkel 
gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az isteni ismeretben. És minden erővel 
megerősíttessetek az ő dicsőséges ereje által, minden örömmel való békességes 
szenvedésre és tűrésre.” (10, 11 vers.) Nézzétek, mily nagy tömege a legdicsőbb 
kegyelemnek folyik ki abból, ha mi az isteni ismerettel betöltve vagyunk: egy olyan 
fa ez, mely tizenkétszer hoz gyümölcsöt. Az a lélek, amely ismeri Istent olyan, mint 
a folyóvizek mellé plántáltatott termő fa, mely meghozza gyümölcsét mindig 
idejében. 
 
Az olyan szív, mely az Urat ismeri létre hoz és gyakorol minden erényt és minden 
kegyelmet. A jellem drágakövének alapzata ez, étel, melyből a kegyelem 
táplálkozik, míg megérik dicsőséggé. 
 
Testvérek, Istennek ismerete megdicsőítő erőt gyakorol rajtunk. Gondoljatok arra, 
hogy az apostol írja: „Mi pedig mindnyájan felfedett arccal az Úrnak dicsőségét 
mintegy tükörben látván, azon ábrázatra elváltoztatunk dicsőségből dicsőségbe, 
úgy mint az Úrnak lelkétől.” (Kor. II-ik lev. 3. r. 18. v.) Istennek ismerete az ég alatt 
való azon leghatékonyabb befolyás, melyet általa a Szellem munkál, s így mi 
megujítva leszünk az ismeretben annak képére, aki minket teremtett. Mindaz, amit 
mi tanulunk és tudunk olyan mértékben befolyásolja a mi jellemünket, miként az 
állatnak húsa magába veszi a tápláléknak ízét. A jó vagy rossznak folytonos látása 
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hatással van reánk. Mi a múlt hétfőn este egy német misszionáriust hallottunk, 
hogy mikor ő Coomassieben volt, a holt testeknek és megcsonkított tetemeknek 
mindennapos látása oly annyira megkeményitette őt, hogy az azoktól való 
borzadalom majdnem eltűnt. Minden gondolat, mely a lelket keresztezi, hatást 
gyakorol reá vagy a jóra vagy gonoszra: minden pillantás alakit minket, minden óhaj 
alakítja a jellemet. Az Istenre való egy tekintet a legcsodálatosabb, 
legmegszentelőbb befolyás, amit elgondolni lehet. Ismerd meg Istent és oda jössz, 
hogy hasonlitsz hozzá. Kedves hallgató, nézted-e ezt a csudálatos jelenséget?  
 
Az isteni ismeretnek további hatása van. Azt eszközli, hogy mi dicsőitsük őt. Ennek 
bizonyságára itt van egy bibliai mondat: „Isten ismeretes Judában, dicsőséges az Ő 
neve Izráelben.” Akárhol lesz ismeretessé az Úr, dicsőíttetni fog ottan. Lehetetlen, 
hogy alacsony gondolataink legyenek felőle, vagy kicsinyesen fejezzük ki magunkat 
irányában, avagy hogy az Ő dolgaiban zsugoriasan viselkedjünk, ha tényleg ismerjük 
őt. A mi ismerőseink körében vannak emberek, kiknek jelenléte a fukar 
cselekedeteket lehetetlenné teszik, ti érzitek, hogy irányukban csak adakozók 
tudtok lenni. Az ő ismeretük felemel titeket, irányukban, ti néktek jóknak, 
nagyszívűeknek és adakozóknak kell lennetek. Annál inkább van ez úgy, ha mi Istent 
ismerjük. Ez arra kényszerit minket, hogy dicsőítsük Őt nemcsak ajakainkkal, hanem 
életünkkel is. Azt érezzük, hogy semmi sem elég jó, amit részére hozni lehetne és 
mi az Ő nevéért meghalni készek lennénk. Mi az Ő részére egy dicső magas trónt 
kívánunk, melyen Ő felemeltetnék a legmagasabb egek felett, a királyok Királya és 
uraknak Ura. 
 
Az isteni ismeret vigaszt hoz és ez nagyon kívánatos a szenvedésekkel teljes 
világban. Mit mond a zsoltáríró? „ Ismeretes Isten az ő Palotáikban, hogy Ő az 
oltalom.” Ismeritek Őt, akkor Ő a ti oltalmatok. Istennek legyen dics! A viharnak 
napjaiban ezen kikötőbe jövünk és a harcnak napjaiban ezen várba futunk, s ezen 
erős várban időzünk. Ha ti ismeritek Istent, akkor nem jösztök ki nyugalmas 
állapototokból, vagy ha egy ideig nyugtalanok vagytok, a ti szívetek mégis mihamar 
nyugalomhoz jő. Reá fogjátok vetni gondotokat, türelmesen várni fogtok reá, 
benne örvendeztek minden időben és minden jól megy néktek. 
 
Az isteni ismeret nagy tiszteletet hoz az embernek. Nem kísérelhetem, meg, hogy a 
szép mondatot, amelyet előhozni akarok, megmagyarázzam. Kedves szöveg 
gyanánt átadom elmélkedésteknek. A 91-ik zsoltár versében foglaltatik ez: 
„Mivelhogy ez engemet szeret, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri 
az én nevemet.” Gondoljatok arra, hogy: „felmagasztalom”, még pedig magától az 
Úrtól felmagasztaltatik és ez onnan eredt, hogy ő az Úrnak nevét ismeri. Nem 
létezhetik a magasba való menetel, ottani maradás, a világ és bűnök felett való 
lakozás, a mennyei helyeken való ülés, a halál és pokol felett való diadal, Istennek 
ismerete nélkül. Ha mi őt ismerjük, akkor az Ő szemlélete édes, akkor a mi fejünk 
minden körülöttünk való ellenségünk felé emeltetik, szívünk felül fog emelkedni a 
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világ gondjai és fájdalmai felett és a mi lelkünknek a magasban kell laknia, s az ő 
java és oltalma a sziklák lesznek. Még egyet, és ez az, hogy annak, aki az Urat 
ismeri, tevékenység adatik. Ennek bebizonyítására egy helyet akarok előhozni a 
korintusiakhoz írott 2-ik levél 2-ik részéből: „Hála legyen pedig az Istennek, ki azt 
cselekeszi, hogy mindenkor diadalmasak legyünk a Krisztusban, és az Ő 
ismeretének illatját mi általunk minden helyen megjelenti.” (14 v.) Nem látjátok-e, 
hogy az apostol ismerte Krisztust és olyan volt Krisztusnak neve ő benne, mint egy 
kiöntött kenet. Aki Krisztust ismeri, annak olyan illatja van és ahová megy, ottan 
hatalom lesz ő az emberek között. Krisztus illatja fog belőle kisugárzani, mint a 
tömjénfüst a csészéből, mely tüzes szénnel van megtöltve. Ami működésünk 
legnagyobb részben Istennek ismeretétől függ. Mi másokat nem taníthatunk arra, 
amit mi magunk sem ismerünk. Ha nincs bennünk illat, akkor nem is mehet ki 
belőlünk illat. Minden helyzetben csak akadálya leszünk az egyháznak, ha Istennek 
a Krisztus Jézusban való ismerete hiányzik bennünk, de ha a Krisztus ismeretével 
telve vagyunk, akkor az Ő nevének édes illatja belőlünk kiárad, miként a virágokból 
a kellemes illat. 
 
Ami negyedik pontunk: ezen ismeretnek forrása. Szövegünk világosan arra tanít 
minket, hogy ez isteni mű. „Én szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet”. 
Csak a Teremtő és senki más, adhat új szívet az embernek, hogy miért nem adhatja 
ezt más kéz, annak oka nagyon mély. Nehéz volna új szemet, vagy új kart adni, de új 
szívet adni, arról még kevésbé lehet szó. A világban való összes prédikálás, tanítás 
és reformálás nem tudja ezt megtenni. Amily bizonyos, hogy Isten alkotott titeket, 
épp úgy kell, hogy Ő alkosson ujjá vagy különben, soha sem fogjátok megismerni 
Őt. Ez láthatóan csak a tiszta kegyelemnek műve. „Én szívet adok nékik.” Ő adja ezt, 
ha akarja, az ő saját nyilatkozata szerint. „Akin én könyörülök, azon könyörülök.”  
 
Látszólag olyan mű ez, ami lehetséges. Istennek minden lehetséges és Ő mondja: 
„Én akarok adni nekik.” Nem úgy beszél róla, mint valami kívánatos, de elérhetetlen 
áldásról, sőt ellenkezően, Ő mondja: 
 
„Én szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet.” Olyan mű ez, melyről az Úr 
ígéretet tett, hogy ezt megteszi. Sok drágalátos hely van a szentírásban, melyekben 
kijelenti az Úr, hogy Ő ezt megtenni akarja. Nem régen olvastam azokat és azok 
édességét saját szívemben éreztem, itt van belőlük egynéhány: „Eljegyezlek 
magamnak téged házastársul mind örökké és eljegyezlek téged magamnak 
igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalmassággal. És eljegyezlek tégedet 

magamnak hittel és megismered az Urat!” (Hozseás 2, 18‒19.) Hozseás próféta 
könyvének 8-ik rész, 2-ik versében olvassuk: „Kiált én hozzám az Izrael: Én Istenem 

ismerünk tégedet.” Jeremiás pr, k. 31. rész, 32‒34. verseiben foglalt csudateljes 
szöveget majdnem szorul szóra idézi az apostol a zsidókhoz írott levélben, úgy hogy 
csak az ujtestamentomi verseket kell használnom: „Annak okáért ez a szövetség, 
amelyet kötök az Izrael házával a napok után, ezt mondja az Úr: Benyomom az én 
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törvényemet az ő elméjükbe és az ő szívükbe beírom; és lészek nekik Istenük és ők 
lesznek nékem az én népem. És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő 
atyjafiát, ezt mondván: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek 
engemet az ő közöttök való kicsinytől fogva mind az ő köztök való nagyig. Mert 
kegyelmes leszek az ő álnokságuknak és az ő bűneikről és hamisságukról többé meg 

nem emlékezem.” (Zsidókh. 8 r., 10‒12 v.) Igy tehát ez megígért áldás, mely 
egészen isteni és istenileg kezeskedik azoknak, kikkel Jehova szövetséget kötött. 
 
Ha összevonom rövidre beszédemet, akkor ez az: Ha ti azt a szívet, amely az Urat 
ismeri, megkaptátok, akkor a ti létetek minden percében dicsérjétek őt az összes 
javaknak ezen legmagasabb javáért, amely nélkül a szövetség semmi egyéb áldását 
nem élvezhetitek. Soha se szűnjetek meg az Urat dicsérni, mert minden mértéken 
felül kegyelemben részesített, miután ilyen megbecsülhetetlen áldást nyujtott. 
 
De feltéve, hogy arra nézve kétségben volnátok, vajon ismeritek-e Istent? Miként 
cselekedjetek tehát? Hallgassatok egy jó tanácsra! Gondoljatok a ti utatokra vissza 
és térjetek Uratokhoz, Istenetekhez most ebben az órában. Ismerd be 
tudatlanságodat, kedves barátom. A tudatlanságnak érzete a tudománynak igazi 
előudvara. Menj Istenhez még a mai napon azon meggyőződéssel, hogy te semmit 
sem tudsz. Mond meg neki milyen tudatlan, vak és értelmetlen vagy. Ha te azt 
megtetted, gondolj arra, hogy Krisztusnak ismerete által megigazulnod kell. 
 
„Az én ismeretem által fogja ő, az én szolgám, amaz igaz, sokakat igazakká tenni.” 
Figyeljétek meg Krisztus életét, mérlegeljétek buzgó figyelemmel az ő művét és 
személyiségét. Lássátok meg Istent Krisztus Jézusban, és ha ezt megtettétek, 
minden erővel ezt kiáltsátok: „Ezt az ígéretet szövetségedben adtad, engedjed 
Uram, hogy ez számomra való ígéret legyen és teljesítsed be azt!” Te mondtad: „Én 
szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet.” Uram adj nékem szívet, mely 
ismerjen téged. Eredj, kérjed őt és ő ilyen szívet ad neked, kijelenti magát néked, s 
dicsérni, dicsőíteni fogod az ő szent nevét, hogy a sötétségből a világosságra és a 
tudatlanságból az Ő nevének igazi ismeretére ez hozott. Adja Isten, hogy így legyen 
ez...! Tegyen az Ő szelleme hajlandókká az ő arcájának megkeresésére és meg 
fogjátok őt ismerni. Isten adja áldását a Jézusért! Ámen. 
 

A vezető megválasztása 
 
„Mondá pedig nékik ilyen példabeszédet: Vajon a vak vezetheti-é a vakot? Avagy 
nem mindketten a verembe esnek-é? Nem feljebb való a tanítvány az ő 
mesterénél, sőt inkább a tanítvány tökéletes, ha az ő mesteréhez hasonló.11 

(Luk. evang. 6 rész, 39‒40 vers.) 
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Nehéz az embert a bölcsesség ösvényén megtartani, még akkor is, ha már arra 
hozatott. Az igazság két szélsőség között fekszik, az ember pedig egy óra ingához 
hasonlóan mozog vagy az egyik vagy a másik irányban messzire eltérve. Nem sokáig 
időzik egy helyen, hanem egyik oldalról a másikra dobatik, de különben isteni 
kegyelem nélkül soha sem talál nyugalmat a bölcsesség középpontján. Az élet 
zarándoklása és az élet iskolája terén két szélsőség van. Némelyek azt állítják, hogy 
az embernek vezetőre egyáltalálan nincsen szüksége. Nem nemes teremtménye ő, 
felruházva gazdag szellemi tehetségekkel? Nem tud-e ő ítélni és következtetni, 
értelmezni és megkülömböztetni? Bizonyára megtalálja útját, külső vezettetés 
nélkül. A tanuláshoz miért kell neki tanitó? Tanul ő maga magától. Nincsen-e ő a 
tudományok birtokában? Milyen sokat feltalált már. Ilyen önmagukkal 
megelégedett kérkedők nem akarnak leereszkedni, egy mester lábaihoz ülve, vagy a 
vezető lábnyomát követve és ezért gyakran eltévednek különcökké válnak és a 
gondolkozásban sőt a tettekben is törvénytelenekké, s oktalanokká lesznek. Ilyen 
vándorlók a hitetlenség és istentagadás tévutaira vetemednek. Saját lelküket 
bolondságokba és nagy tévedésekbe vezetik azok, kik saját maguk tanítójuk 
akarnak lenni. Veszedelmes egy út ez, de az ellenkező irány nem kevésbé az. 
Szabadítsatok meg egy embert a rationalismustól, (ésszerűség) és akkor gyakran 
belebotlik a babonaságba, ezt mondván: „Látom, szükségem van vezetőre, azt 
veszem, mely legközelebb esik kezem ügyébe.” Talál ottan vezetőt, akit az egyik, 
vagy a másik irányadó hatalom beiktatott, és az az ember, aki megszünt saját 
ítélete szerint cselekedni, azonnal átadja magát a vezettetésnek és azt véli, hogy a 
bűnös hitetlenség elkövetésének lesz részese ha valami kérdést intéz. Minden 
megfontolás nélkül, hogy vajon a vezető látó-e vagy vak, tanult és képes vezető-e, 
átadják magukat a könnyen hívők a papoknak vagy vezetőknek és tévutakra 
vezettetnek. 
 
A gondolkozásba belefáradva, másokat kérnek fel, hogy helyettük gondolkozzanak 
és azzal megelégesznek. Egy nagy tömeg embernek ez a vallása, és sok békét 
találnak fel benne: a szunnyadozó lelki tompaságnak békéjét. Egy olyan egyházra 
találnak, mely régiségénél fogva méltóságot igényel magának és azután hitelt adnak 
mindennek, amit ennek az egyháznak tanítani tetszik. Azt vélik, hogy immár nincs 
joguk valami felett itélni vagy saját eszüket használni. Lelkiismeretet és észt egy 
kötésbe kötnek, mintha eltörött karok volnának, melyeket többé használni nem 
lehet és rokkant katonákként szóhagyomány és tantételek karosszékeiben tolatják 
magukat. Kérdést intézni nem mernek, az elrontaná az egész dolgot. Behunyják 
szemüket és mások szemeire bízzak magukat, sőt behunyják szemeiket és vakok 
által vezettetik magukat, vakok által, kik szintén nem gondolkodnak, kik már régen 
behunyták szemüket és szájukat kinyitották, hogy mindent bevegyenek, amit a 
legfelsőbb Konciliumnak, vagy a pápának beletenni tetszik. A két szélsőség között 
létezik az igaznak keskeny ösvénye, boldog az, aki megtalálja, t.i. az igaz, őszinte 
felkutatása annak, hogy ki legyen a vezető és tanitó, annak beismerése hogy az Úr 
Jézusban adatott nékünk vezetőnk és tanítónk a Szent Lélekben és azután az egész 
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embernek tökéletes, odaadó, hitteljes alárendelése eme csalhatatlan vezetés alatt. 
Boldog, aki az észnek büszkeségében nem határozza el magát arra, hogy vezetője 
legyen saját magának és ezzel egy bolondnak vezetője. Sem pedig a tévhitűség 
közönyében embertársának vezetésére nem bízza magát, legyen ez pap, pápa, 
prédikátor vagy bárki, hanem aki, miután beismerte, hogy Isten az Ő Fiát e világra 
küldte, hogy „az ő üdvességeknek Fejedelme” legyen, „aki sok fiakat a dicsőségbe 
vivén”, odamegy, ahová parancsnoka vezeti. És aki miután látta, hogy ugyan ez a 
Jézus az ő népének prófétáúl rendeltetett, örömmel ül lábainál és befogadja 
beszédét, mialatt az ész, a vonzalom, a megfontolás és az akarat teljes nyugalmat 
talál Ő benne. A Mindenlátót nyilt szemekkel követi és megvilágositott szellemmel 
az örök világosság tanítványává válik. 
 
Alapigénk sok bölcsességet tartalmaz-e dologra vonatkozólag; mert először, egy 
nagy, általános szabályt fejt ki figyelmeztetésképen t. i., hogy a tanítvány ne legyen 
feljebbvaló Mesterénél, hanem váljék ő hozzá hasonlóvá. Másodszor, eme 
Krisztusra vonatkozó, általános szabálynak egy különös alkalmazását közli velünk, 
még pedig, hogy mialatt tökéletesittetünk, Ő hozzá hasonlóvá válunk, miként más 
tanítványok is, mesterükhöz hasonlókká válnak. E szerint tehát alapigénket azoknak 
bátoritásául szeretném használni, kik Krisztust óhajtják Mesterül, midőn mondom, 
hogy az alapigénkben emlitetteket tényleges próbára tehetjük. 
 
Vegyük a nagy, általános szabályt figyelmeztetésképpen. Az alapige több igazságot 
tartalmaz és ez mind a főpont magyarázatára szolgál. Kitünik, hogy a tanítvány 
többnyire azon mesterhez vonzódik, akihez legjobban hasonlit: a vak a vaktól 
vezettetik. Nemcsak hasonnemű madarak repülnek együtt, hanem a rokonérzésű 
emberek is szövetségre lépnek egymással, ezért mindannyijunkban megvan az a 
természetes hajlam, hogy saját képünket csodáljuk és szívesen alárendeljük 
magunkat azoknak, kik nálunknál magasabban állnak, de mégis ami fajtánkból 
valók. Egy olyan tanítónál, ki előítéleteinket nem támadja meg, hanem kinek ízlése 
inkább a miénkkel látszik megegyezni, mindjárt otthonosan érezzük magunkat. A 
pap olyan, mint a nép, mert a nép úgy szereti, ha olyan. A tanítókról egyaránt igaz 
az, ami a bálványokról mondatik: „Hasonlók azokhoz, akik csinálják.” Ha a vak tudna 
látni, nem választana vakot vezérül, de vakságában olyanra talál, aki úgy beszél, 
mint vakok szoktak beszélni, ki a dolgokat úgy ítéli meg, miként azok a sötétben 
léteznek és nem tudja azt, amit az egészséges szemű emberek tudnak. És ezért a 
vakot sohasem figyelmezteti gyengeségeire, ez pedig azonnal mondja: „ez az én 
eszményem, melyet én magamnak alkottam egy férfiről, ez olyan vezető, amilyen 
nekem kell, ennek átadom magamat.” Tehát a vak a vakot veszi vezérül és ez az 
oka, hogy a tévedés ilyen általánosan elterjedt. Egy tévedésnek sem volna állandó 
maradása, ha az emberi természetben rejlő, valamely gonosz hajlamával nem 
állana összhangban, ha az emberbe lakó valamelyik tévedéséből nem találkoznék, 
és ennek helyet engedne. Az uralkodó bűnöknek egyike a bálványimádás, mert az 
ember elidegenedett az Istentől, aki szellem, és testi balgatagságában olyan Istent 
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óhajt, kit érzékeivel észre tud venni. Ne csodálkozzatok, ha seregenként áttérnek a 
pápasághoz. A pápaság az ördög által a romlott emberi természethez idomított 
vallás, ezért nem csoda, ha a népeket megvarázsolja, mert amit ők szeretnek, és 
amit e világnak Istene innyüknek édessé tesz, az könnyedén csúszamlik beléjük. A 
pápaság és a szentségeknek mindenféle alakjai puha ágyat alkotnak a lusta tagok 
részére és amilyen biztosan lefekszik egy rest ember, olyan bizonyosan átadja 
magát egy bálványimádó ezen tanoknak. Lássatok el egy bálványimádó embert 
azon tanításokkal, melyeket a biblia tartalmaz és adjatok egy ollót a kezébe, hogy 
termetére szabja kabátját és a pápaság lesz, egyik vagy másik alakjában az ő vallása, 
melyet magának kivág belőle, és épen ezért népszerű. Eleinte érthetetlennek 
látszik, hogy a vak, aki vezetőnek teszi magát, miként remélheti, hogy az emberek 
reá bízzák magukat, de nem is tenné ezt, ha nem volna olyan sok más vak, aki 
mitsem tudván az ő vakságáról, olyan nyugodtan ő hozzá ne jönne. Vigyázzatok, 
hogy ti is ugyanabban a vakságban ne kövessétek azoknak példáját.   
 
Fiatalember, vigyázz, kit választasz magadnak vezetőűl! Hajlamaid rá bírnak téged 
egy hamis ember választására, mert hajlamaid is hamisak. Imádkozzatok, hogy az 
életmód helyesen legyen megkezdve, hogy az isteni kegyelem kiontassék 
szíveitekbe és az Istennek Krisztusát választanátok, ki „az út, az igazság és az élet.” 
Ah, Uram, ne legyen itt egy lélek sem olyan vak, aki vak istentagadást, vak 
kételkedést, a vak bálványimádást válassza vezetőűl, hanem te fogjad a vakok 
kezeit és vezesd őket oly úton, melyet nem ismernek és ösvényeken, melyeket még 
nem láttak. Ezt tegyed meg ő velük és ne hadd el őket. 
 
Miután megválasztotta tanítóját, mindig jobban és jobban fog hasonlítani a 
tanítvány mesteréhez, vagy miután vezetőjét megválasztotta, hajlandó lesz, 
lábnyomát mindig pontosabban követni és napról-napra tökéletesebben élni 
előírásai szerint. Tudjuk, hogy azokat utánozzuk, a kiket csodálunk. A szeretet 
csodálatos befolyással van természetünkre, mely befolyás a szeretett lény alakja 
szerint formál minket. Az igazi tanítvány az agyaghoz hasonló, melyet a mester saját 
képére alakit. Mi észre sem vesszük, de egész biztosan belealakulunk azok 
hasonlatosságába, kiknek befolyása alá rendeljük magunkat. Bárki legyen a te 
mestered, kedves barátom, az ő képére fogsz hasonlítani. Ha olyant választasz 
vezetőül, aki csak a mulatságnak él, akkor mindig könnyelműebbé válsz. Ha a 
fösvénység rabszolgáját csodálod, fösvénnyé válsz. Ha olyannak uralma alatt állasz, 
ki a testiségnek szolgál, te is testi, züllött ember léssz. Ha a te általad megcsodált 
hős megveti Istennek igéjét, nemsokára te is meg fogod vetni, míg te csodálva 
nézed őt, valami olyan képződik, mint a fénykép és te fényérző lemez gyanánt az ő 
képét veszed magadba. Ezért nagyon kérlek, vigyázva válaszd meg vezetődet! 
 
És figyeljetek, a tanítvány nem haladja túl tanítóját és vezetőjénél tovább nem 
halad az, aki magát vezettetni hagyja. Ilyen eset nagyon kevés van, sőt 
mondhatnám, hogy nincs is, mert ha vezetőjénél tovább megy a vezettetett, akkor 
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tényleg már nem vezettetik. Ez nagyon ritkán fordul elő. Ha az emberek túl haladják 
vezetőjüket, akkor többnyire az ellenkező irányban teszik azt. Az erényekben nem 
lesznek túlzottak, ezeket gyakran elhanyagolják, többnyire azonban túlzottá válnak 
a különösségben, a balgatagságban, a fogyatkozásban és hibákban. Azt beszélik, 
hogy harmadik Rikhárd udvarában az udvari személyzet lassankint görbehátuvá 
vált, mert a király görnyedt alaku volt és mi egy egész ország balgatagságát láttuk, 
nem az elmúlt, hanem a jelen században amidőn csaknem minden nő sántikált, 
mert egy, a nép előtt kedvenc hercegnő időnkénti, bénaságban szenvedett? Ez az 
emberek módja, ők egymást utánozzák ösztönszerűleg és ez az egyedüli mentség, 
amelyet tudok a Darwin állításaira vonatkozólag, aki minket a majomról származtat. 
Az utánzási ösztön nagyon ki van fejlődve bennünk, magára hagyva pedig a rossz 
oldal felé hajlik és mi a torzképződések és gyengeségek utánzására vagyunk a 
leghajlandóbbak. A zene, festészet, költészet és irodalomban egy intézetnek férfiai 
ritkán haladják túl mesterüket, vagy ha mégis, akkor elhagyják őt, de szokás szerint 
megörökítik a mester egyoldaluságait és gyengeségeit. Ez pedig még leggyakoribb 
az élet művészetében. Fiatalember, hited mesterének megválasztásában, kérlek 
légy nagyon óvatos, csak a legjobbat válasszad, mert te nem hagyod el a mestert, 
kit te követsz, hanem inkább hátra maradsz. Olyan vezetőt válassz, aki az utat 
ismeri, mert ha ő egy néhány tévedést követ el, akkor te tízszer annyit fogsz 
elkövetni és valószínű, hogy minden ő hibáján is még túl teszek. 
 
Egy komoly igazságnak megfontolása még van hátra. Ha rossz szellemi vezetőt 
választ az ember, minden rossz vezetés végén ott van egy verem. Valamely férfi 
tévtant hirdet, melyről azt mondja, hogy azt a bibliából meríti, de elferdített, 
rosszul alkalmazott bibliai versekkel támogatja. Ha ezen tévedést követed és ennek 
tanítóját választod vezetőül, akkor egy ideig ugyan nagyon is megelégszel 
magaddal, mert többet tudsz, mint a szegény, egyszerű emberek tudnak, kik a jó, 
régi úton maradnak, de figyeld meg szavamat, a tévedés végén ott van a verem. Te 
még nem látod azt, de azért létezik és bele fogsz esni, ha vezetődet követed. A 
tévedés végén gyakran ott van az erkölcsi verem és az emberek haladnak lefelé, 
lefelé, lefelé, alig tudva miért, miglen a tanban rejlő tévedést magukba vették, 
erkölcsi alapelveik megmérgeztetnek és ők ittasok gyanánt a bűnnek mocsarában 
fetrengenek. Néha a mélység, mely egy jelentéktelen tévedés végén tárul, egy 
teljesen elkárhozandó tan lehet. Az első hiba aránylag kicsiny volt, de miután az 
ember azáltal ferde síkra helyeztetett, majdnem magától értetődik hogy lefele 
ment és alig észrevehető módon átadatott egy hatalmas tévedésnek, hogy higgyen 
a hazugságnak. A vak és vezetője, ha bármi egyebet el is hibáznak, bizonyára 
megtalálják a vermet, látó képesség nélkül is megtalálják az oda vezető utat. Ah! 
mily könnyű beleesni a gödörbe, de hogyan jöjjenek ki megint belőle? 
 
Különösen azokat, akik a keresztyén nevet viselik, szeretném komolyan felkérni, 
hogy minden új tan felmerülésekor igen óvatosak legyenek annak megfigyelésénél. 
Kérlek titeket, gondoljatok a versenyre. A vasút korongjának kis fordulatja az 
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eszköz, mellyel a vonatot a távol keletre, vagy a távol nyugatra indítják. Az első 
fordulat tényleg igen jelentéktelen, de a pontok, melyekhez vezet, igen távol esnek 
egymástól. Vannak új tévedések, melyek nem rég támadtak, melyekről atyáitok 
nem tudtak semmit, s amelyekkel némelyek igen sokat foglalkoznak és észre 
vettem, ha az emberek oda bele esnek, akkor hasznos müködésüknek vége szakadt. 
Láttam prédikátorokat, kik csak kissé belebocsátkoztak az okoskodó 
bölcselkedésekbe és lassan becsúsztak a latiterdiniszmusból a szociálismusba és az 
istentagadásba. 
 
Ezen gödrökbe ezrek buknak bele. Mások ugyanolyan rettenetes mélységbe 
zuhannak, kik külsőleg a hitnek minden tanát bölcselkedve megtartják, de 
valóságban egyet sem. Az emberek mostanában olyan igazságokhoz ragaszkodnak, 
melyekből a belek ki vannak véve és a tulajdonképpeni élet, az egész jelentőség el 
van vonva. Vannak az evangel. egyháznak tagjai és prédikátorai, kik nem hiszik az 
evang. tant, vagy ha igen, akkor kevés jelentőséget tulajdonítanak neki; 
prédikációik evangéliummal bemeszelt bölcsészeti tárgyalások. Atlanti óceán 
nagyságu szótömegbe beletesznek egy negyedszem evangéliumot és elárasztják a 
szegény lelkeket szavakkal, melyek semmit sem használnak. Mentsen meg minket 
Isten attól, hogy valaha a régi evangéliumot elhagyjuk, vagy szellemét és azt a velős 
vigasztalást, melyet ad, elveszítsük, de hogyha hamis vezetésnek adjuk át 
magunkat, akkor csakhamar beleesünk a holt vallomás és bölcselkedő ábrándozás 
mélységébe. Mindez szerintem kellene, hogy visszatartson minket attól, hogy 
embert válasszunk vezetőül, mert ha csupán csak emberben bízunk, ha száz pont 
közül kilencvenkilenc pontban igaza is van, mégis valamiben tévedni fog és ezen 
elferdített pont nagyobb befolyással lesz hajlamunkra, mint valamelyik az igazak 
közül. Legyetek nyugodtak, a vallási dolgokat illetve ama régi átok bőségesen 
bebizonyult: „Átkozott az a férfiú, aki az emberekben bízik”. 
 
Létezik Egy, akit feltétlenül követhetünk és csak Egy. Létezik Egy, kiben tartózkodás 
nélkül bizhatunk, de csak Egy, az ember Jézus Krisztus, Isten Fia. De ha nem 
kívánjátok, hogy a szívnek és cselekedetnek tévelygéseibe belejussatok, 
őrizkedjetek emberektől és ne kövessetek senkit, csak Jézust és senki lábnyomát, 
csak az ő nyájának lábnyomait, mely az ő nyomában jár, de még helyesebben 
cselekszel, ha nem a juhokat, hanem csak a pásztort követed és az ő cselekedeteit, 
még akkor is, ha teljesen magad maradnál. Adassék néktek a Szent Lélek és 
vezessen titeket minden igazságra. 
 
Ennyit ezen nagy szabályról, szolgáljon pedig ez néktek intésül 
 
Ezen szabálynak, az Úr Jézus Krisztusra vonatkozó alkalmazásában nagy bátorítás 
rejlik a mi részünkre. Ha az Úr Jézus Krisztust bírjuk vezetőül, akkor bár nem 
juthatunk vezetőnknél feljebb, de azon előnyben részesülünk, hogy mindig jobban 
és jobban hasonlítsunk Ő reá és alapigénk szerint tökéletesek leszünk, mert 
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vezetőnk is tökéletes. 
 
Először, ez az, amire várhatunk. Többnyire azt látjuk, amint már mondottuk, hogy a 
tanítvány mesteréhez hasonlóvá válik, de egy ilyen mesternél biztosabb az 
előmenetel. Egy olyan mesternél, kiről az ajak nem beszélhet elég jót, egy olyan 
mesternél, kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam, 
megtörténhetik, hogy a szeretettől teljesen megolvadunk és az engedelmesség 
alakjába öntetünk. Ő a teremtő, nem teremtheti-e meg bennünk az Ő képét? Őtőle 
ezt teljes bizalommal elvárjuk. 
 
Mert, figyeljétek meg, az utasítás maga olyan, hogy azoknak szívére hatalmat 
gyakorol, akik átadják magukat néki. Az Ő tana mindenható szeretet, minden 
utasítása isteni és mégis annyira leereszkedik az emberi képességhez, hogy 
pontosan ráillik arra, aki Krisztus igáját felvette magára és azon elhatározáshoz jött, 
hogy Ő tőle fog tanulni. Más mesterek elferdített, kétes tanokat adnak nékünk s ha 
azokat megtanultuk, gyakran okosabbat nem tehetünk, minthogy azokat megint 
elfelejtjük, de a mi Urunknak tanítása igen megbízható, mennyei, igen hathatós és 
érezzük bensőnkben, hogy olyan igaz, olyan nagyszerü, olyan fenséges, hogy isteni 
teljhatalommal jön mihozzánk és nem mint emberi beszéd. 
 
Ha csak azt ismerném, amit Jézus tanít, akkor azt következtetném, hogy egy tanító, 
ki ilyen tanításokat és előírásokat ad, tanítványait befolyásolja, de az Ő befolyása 
nem csupán tanában rejlik, a leghatalmasabb vonzóerő Ő maga. Mikor ezen a 
földön beszélt, azt mondották: „Soha ember nem beszélt úgy, mint ez”, ezt pedig az 
okozta, hogy még soha egy ember nem élt úgy, mint ez az ember. Az ő szavában 
erő rejlett, de ő maga volt az ige. Ha ti Krisztus tanait megtekintitek, amint azok 
életében megtestesülnek, akkor azok ragyognak teljes szépségben és tündökölnek 
teljes hatalommal. Egy olyan tanitótól el kell azt fogadni, amit mástól nem lehetne 
elszenvedni, mert jelleme feljogosítja őt a beszédre. Némely tana észellenesnek 
látszott volna, ha egy hibás ember ajkáról hangozik, mert hallgatói azt kiáltották, 
volna: „Orvos, segits magadon!” De mivel Ő tőle jönnek, természeteseknek tünnek 
elő, mint a jó fának jó gyümölcse: egy olyan természetnek, olyan életnek szükséges 
kiontásai ezek. Ha szemeink előtt vannak a bizonyítékok, akkor csakis 
meggyőződést szerezhetünk magunknak. Meggyőzetünk Megváltónk fenséges 
jóságától, szeretetének fényétől, önfeláldozásának végtelenségétől. Jézus hitet 
parancsol mibelénk saját maga kinyilatkoztatása által s ugyanazon leleplezés által 
saját magához hasonlóvá tesz minket. Létezett-e valaha az övéhez hasonló élet? 
Létezett-e valaki, aki „teljes kedvességgel” birt? Létezett-e valaha az övéhez 
hasonló tökéletesség? Életében oly nyiltszívű volt és mégis oly szelíd, oly bátor és 
mégis oly barátságos, olyan hajthatatlan és mégis olyan gyöngéd, szívét tenyerén 
hordta igazságának átlátszóságában, de ő okos volt és csalhatatlan bölcsességgel 
őrködött maga felett. Mindenkivel mérkőzhetett, bármennyire is megtámadták őt 
és mégis olyan volt közöttünk, mint gyermek ez a szent gyermek Jézus. Ah! Jézus 
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lábainál ülve, nemcsak tanultok őtőle és az ő tana hatalmat fog gyakorolni 
felettetek, hanem őt fogjátok tanulmányozni, mert Ő maga a legjobb tan. Sohasem 
néztek szemek ezen drága Jézusszemekbe, melyek, „mint a vízfolyás mellett való 
galambok szemei, melyek tejben mosattak meg” . (Ének É. 5., 12.) Anélkül, hogy 
maguk megtisztítva és világossá ne váltak volna, mint” a Heszbon tava Bathrabbius 
kapuja előtt”. 
 
Ki hordozhatná Jézust szívén, mint egy csomag mirhát, anélkül, hogy illatával el ne 
telnék jelenléte által? Ki lehetne vele és ne válnék Ő hozzá hasonlóvá? 
 
Bizonyosak vagyunk benne, hogy Jézusnál a tanítványok Mesterükhöz hasonlókká 
válnak, mert buzgó szeretettel tölti el őket maga iránt, mely iránta való 
lelkesedésben fellobban. Adjatok egy tanítót, kit minden tanuló szeret és csodál és 
nemsokára fognak tanulni. Hadd lelkesüljenek érte és nem lesz nehéz egy feladat 
sem. A mi drága, magasztalt Urunk így tett, kiről ezen ajkak nem beszélhetnek 
eléggé, amint kellene. Csodáljuk, szeretjük, szívből imádjuk. Ő Istenünk, mindenünk 
mindenen, s azért óhajtunk akarata szerint formáltatni, Ő érette élni. Igen, ebben 
találjuk örömünket, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Ő érette meghalni? 
Ah, minden korszakban boldogan adták az Ő szentei életüket Ő érette. Buzgósággal 
és a lelkesedéstől feltüzelve szenvedtek az Ő nevéért veszteséget és gyalázatot. Ha 
a tanító ilyen lelkesedést képes beoltani, akkor kétség kívül a tanítványokat a saját 
hasonlatosságára fogja alakítani. 
 
Mindenek felett az a legjobb, hogy hatalmas szellem van nagy tanítónkkal, Isten 
maga a Szent Lélek s ha Ő tanít, akkor nemcsak szavakkal tanít, hanem olyan 
erővel, mely a fülön át be a szívbe hatol más tanítók, amennyiben Krisztust nem 
követik, ékes szólású varázsába, vagy a bizonyíték erejébe kell bizniok, hanem a mi 
Urunk, bár mindenek között a legékesebben szóló, mert: „ajakai mint a rózsák, 
melyek a folyó mirhától csepegnek”, bár van bizonyítéka bőségesen, mert ő isteni 
bölcsesség, bízott az erőben, melyet érzett, mikor azt mondotta: „Az Úrnak lelke 
van én velem és azért kent fel engem.” Az isteni szellem olyan átható világosságot 
vet a lélekbe, hogy a láthatatlan dolgok a legtisztábban állanak előttünk és a 
dolgok, melyeket remélünk, lényükben megragadhatók. Ezen világossággal jön az 
élet, hogy érezzünk, az erő, mely által valósítunk, megkülönböztetésnek adománya 
az itélettételre s így vezettetik a lélek minden igazságban és a tanítvány megkapja 
teljes életében és tetterőben Urának tanait. Ki más adhatná ezt a szellemet, mely 
más tanító által leheltetik be nékünk a Szent Lélek? Ki nem akarna ülni egy olyan 
mester lábainál, aki annyira magasztosabb mindenek felett, mivel olyan 
véghetetlen adományokkal bír? Adná Isten, hogy mialatt itt beszélek, a jelenlevők 
közül némelyek azt mondanák: „Szeretném magam átadni ezen nagy tanítónak!” 
Gondoljátok meg szeretteim, ha Őt kívánjátok mesterül, ugyanakkor Ő is nagyon 
óhajt titeket tanítványainak fogadni. 
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Most talán bebizonyítottam, hogy előre láthatólag a tanítvány egy olyan mesternél, 
őhozzá hasonlóvá válik. Most megjegyzem, ez tényleg meg van igérve. Végzetünk 
nagy történetében ez tényleg meg is van ígérve, mert: „Akiket eleve ismert, azokat 
eleve el is rendelte Fia képmásaivá.” Ez Isten nagy rendelete, hogy sok testvér 
között Krisztus legyen az elsőszülött és a testvérek egy közösséget képezzenek, 
kiknek arcán az Úr felismeri egyszülöttének képét. Amit Isten előre elrendel, az 
biztosan be is következik.  
Már a Jézus Krisztus nevében megígértetett nékünk, a Jézus neve ez, „mert ő 
szabadítja meg az ő népét bűneiből.” Az embereket bűneikből megszabadítani 
annyit jelent, hogy a szentségnek és tisztaságnak állapotába visszahelyezni őket. Ez 
tényleg az az üdv, amelyet mi hirdetünk, nem csupán a bűnöknek bocsánata, mint 
némelyek gondolják, hanem a bűnnek legyőzettetése, a bűnnek kiűzetése, Jézusnak 
és az embereknek, Isten szelleme által gyakorolt egyformasága. Már a Jézus 
nevében benne van, hogy tanítványait megszabadítja a bűntől, mert ő is szabad 
tőle. 
 
Tudjuk, hogy ez volt Urunknak célja, mert Jézus életének célja tisztán látható utolsó 
imájában, mikor azt imádkozta: „Szenteld meg őket a te igazságodban, a te 
beszéded igazság. És én Ő érettök magamat szentelem, hogy ők is szenteltek 
legyenek valóban.” Látjátok, hogy egyedüli célja volt népének megszenteltetése, 
mert ő szent volt, népének megóvása a gonosztól, miként ő megóvatott, és őket 
győztesekké tenni a bűn felett, miként ő meggyőzte azt. Egész életében arra 
törekedett a tizenkét tanítványnál és másoknál, akik követték őt és utolsó imájában 
ezt ki is fejezi: „Nem azt kérem, hogy kivedd őket e világból, hanem hogy megőrizd 
őket a gonosztól.” Ez mindenütt kitünik. A viszonyokból lehet ezt következtetni, 
melyekbe ő lép mi velünk szemben, mert egy testvér hasonlít a másikhoz 
úgyszintén a barátok egymáshoz. Az ő általa használt példabeszédek ugyanazt 
magyarázzák, mert a beoltott ágak beszívják a törzsnek természetét, a feleség 
férjéhez hasonlóvá válik és a testnek tagjai egyneműek a fejjel. A rejtelmes, 
titokzatos Krisztus nem olyan, mint a babylóniai uralkodó álmában látott kép, arany 
fejjel cserép lábakkal, hanem Krisztus mindenütt ugyanaz, a kegyelem, mely a 
fejben lakozik, átváltoztatja az egész testet. Boldog reményünk az, hogy „hasonlók 
leszünk ő hozzá, mivel látni fogjuk őt úgy, amint van,” és azután „megelégittetünk 
az ő ábrázatával, midőn felserkenünk.”  
 
Testvéreim, amit vártunk és Isten tényleg megígért, azt valóban látni lehetett, mert 
a tanítványok Urokhoz hasonlóak voltak és ezen tényre akarom a legnagyobb sulyt 
fektetni. Nem hasonlítottak-e Urunkra a tanítványok a jellem némi pontjaiban? 
Nem mondhatom, hogy az ószövetség szentei szószerinti értelemben voltak 
Krisztus tanítványai, de azok voltak szellemi értelemben, mert az evangélium 
ugyanaz marad minden korszakon keresztül és mindig ugyanaz a világosság, mely 
minden embert megvilágosit, ki e világra jön. A szellemnek belső tanítása ugyanaz 
volt Ábelnél és Noénál, mint Jánosnál és Pálnál és míg az apostolok Jézusra 
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visszatekintettek és megvilágosíttattak, addig a patriárkák előre néztek és akként 
nyertek világosságot. Az ókor mindenszente hasonlít az Úr Jézusra. Gondoljatok egy 
néhányra ő közülük és feltalálható lesz bennök valami az ő szépségéből. Ábel 
igazságát tünteti fel és Énókh Istennel való életét. Jób megmutatja türelmét és 
Ábrahám hitét. Mózes szelidségét és Sámuel szószólásában rejlő hatalmát. Dániel 
hasonló az ő tisztaságában és Jeremiás az ő sírásában. A reggel harmat cseppjei 
gyanánt mindegyikben visszatükröződött az igazság napjának világossága. Tanainak 
átalakító hatását sok példában látjuk az új szövetségben. Péter és János 
hasonlítottak mesterükhöz, mert azt olvassuk, hogy ellenségeik látván Péternek és 
Jánosnak szólásbátorságát és észrevevén, hogy írástudatlanok és közemberek, 
elcsodálkozának és rájok ismerének, hogy Jézussal voltak. A hasonlatosság oly 
feltünő volt, hogy kénytelenek voltak azt elismerni. Figyeljük meg csak egy percre 
Jánost magában. Ki olvashatja el leveleit anélkül, hogy ne mondaná: „Így be szélt a 
Mester is.” János sokkal hátrább állott mesterénél és mégis csodálatos mennyire 
hasonlított őhozzá! Ami Pált illeti, hát ő némely tekintetben ellenképe Urának, ha 
azonban azt a sajátságos megjegyzést olvasom, amely a rómabeliekhez irott 
levélben foglaltatik és a mely iránt némely ember merev álláspontot foglal el, ahol 
mondja: „Mert kívánnék én a Krisztustól szakasztott átok lenni az én atyám fiaiért, 
kik nekem test szerint rokonaim”, (9. r. 3. v.) akkor mondanom kell: „Íme itten 
hasonlít ő ama Dicsőhöz, aki érettünk valóban átokká vált, mert meg van irva: 
„Átkozott, aki a fán függ.”  
 
Nos, hát, Istennek összes szentei megnyerik többé-kevésbé az Ő tulajdonságait 
aszerint, amennyire tökéletes tanítványai voltak. Mai nap reggelén nem tarthatom 
meg magamat, hogy meg ne mondjam néktek minémü ismertető jeleket látok 
rajtatok, melyek által ti az én Uramhoz hasonlittok. Örülök azon, hogy láthatok itten 
fivéreket és nővéreket, kikről magamnak gyakran ezt mondottam: „Az ő 
mesterüket láthatom bennök.” Kívánnám, hogy ezt mindnyájatokról mondhatnám, 
de mégis örülök rajta, hogy sok részben az Úr Jézussal való igazi hasonlatosságot 
felfedezhetem, azt a családi vonást, mely Istennek minden gyermekét jellemzi. Az 
üdvösség részeseinek mindegyikében kisebb ismertető jelek vannak az ő atyjukról, 
melyek éreztetik velünk, hogy ugyanahoz a családhoz tartoznak, amelyhez Jézus. 
Ők ezt a modort meg nem tanulhatták volna s azért ez nékik az ujjászületésben 
adatott. 
 
Nagyon figyelemreméltó dolog az, hogy azok, akik Jézus Krisztusnak tanítványai, az 
ő életének történetében is hozzá hasonlóvá lesznek. Ha visszamegyünk a régi szent 
emberekhez, kik a mi Megváltónk tanainak valóságban tanítványai valának, mint 
például Melkisédek, aki kenyeret és bort hozott elő, hogy Ábrahámot felüditse, 
nem gondoltátok volna-e, hogy ez maga Krisztus volna? Itt van Izsák, aki magát 
atyjának szeliden aláveti, mialatt atyja a kést vonja ki, hogy megölje őt, nem 
mondhattátok volna, hogy ez Jézus? Itt van József, aki magát megismerteti 
testvéreivel és egész Egyiptomot maga kormányozza, nem gondolhattuk volna-e, 
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hogy ez a mi Urunk, ki ideje előtt e földre jött, hogy az Ő választottait megáldja? 
 
Krisztus utáni időben pedig találtok gyakran tanítványokat olyan helyzetben, mely 
által Krisztust világosan szemetek elé helyezik. Nézzétek Istvánt milyen bátran 
hirdeti az evangéliumot, miglen ellenségei megkövezik őt. Nem olvastatok-e 
gyakran Mesteretekről: „És köveket emelének, hogy megkövezzék, de Ő elment 
közülük.” Nézzetek Pálra Lisztrában. Áldozni szándékoznak neki. Ez azon időre 
emlékeztet minket, amikor a tömeg kiáltá: „Hozsánna, hozsánna!” Nézzétek, az 
apostol visszautasítja a tolakodó népet, és íme megkövezik őt, és ő az időnek 
emlékezetébe szól, amikor kiáltották: „Feszítsd fel, feszítsd fel őt, el vele!” 
Olvassátok Pálnak hajótörési történetét, amikor a hajónak és az alkapitánynak 
mondja: „Ne féljetek, mert senki közülünk elveszni nem fog.” Majdnem azt 
gondolhattátok volna, hogy ez maga az Üdvözítő, aki a hullámoknak és szeleknek 
mondotta: „Csendben legyetek!” Annyi sok volt benne az ő mesteréből. Krisztus 
minden tagjaiban valóssággal bent van, az ő élete ismételten le van irva övéinek 
életében. Kedveseim, én az új időknek sok szent emberét meg tudnám nevezni, 
akiknek életében mi Krisztust megláthatjuk. Az a szegény asszony, aki két fillérjét az 
Istennek ládájába tette, mely pénz az ő egész élelmét képezte, nem hasonlit-e 
nagyon hozzá, aki mindent ide adott érettünk és szegénnyé lőn, hogy mi az ő 
szegénysége folyton gazdagokká váljunk? Mindenki, aki az ő énjét Isten dicsőségére 
feláldozza, kicsinyben egy Jézus. Azoknak, akik Krisztus iskolájában tanulnak, 
tanítójukhoz hasonlókká kell válniok és azokká is válnak. 
Még azt akarnám mondani, de az idő lejárt, hogy Krisztus tanitványai hozzá 
hasonlók lesznek az ő harcaikban és kísértéseikben. Úgy lép hozzájuk a sátán, mint 
Krisztushoz lépett; megkisértetnek a világtól, miként Krisztus megkisértetett. 
Megragadtatnak a saduceusok hitetlenségétől és a farizeusok tévtanaitól, miként a 
Krisztust is megtagadták. Ugyanazt a harcot kell kiállniok és hála Istennek, 
megnyerik ugyanezt a győzelmet. Krisztus tanítványai meggyőzik a bűnt, mesterük 
segítségével felülemelkednek a kételkedésen, meggyőzik a világot és tisztaságban s 
hitben állanak. Nemsokára az ő jutalmában is hasonlítani fognak hozzá. „Aki 

győzelmes lészen” ‒ mondja Ő ‒ együtt ültetem velem az én királyi székembe, mint 
én is győzelmet vettem és ülök az én Atyámmal az Ő királyi székében” . (Jelenések 
k. 3. r. 21. v.)  
 
Nos utoljára időzzünk még két vagy három percig azon lélekemelő ténynél, hogy mi 
mindezek mellett a próbát felállíthatjuk, ha akarjuk, ma reggel. Fivérek és nővérek, 
ha ti nem vagytok Jézus Krisztus tanítványai, gondoljátok meg, ő elfogad titeket. Ő 
elfogad, habár más mestereknél voltatok és sokat tanultatok azoktól, amit most el 
kell dobnotok. Könnyű dolog egy ember tanítása, ha kedélye nincs megterhelve és 
tiszta, de ti sokat tanultatok, amit el kell felejteni. 
 
Oh, ti negyven, ötven, hatvan évesek, milyen sok gonoszság van bennetek, melyet 
ki kell irtani! Lássátok az én Mesterem tanítványokként fogad el titeket, habár ez 
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ideig más mestereknél voltatok, és dacára annak, hogy még az első kezdetét sem 
ismeritek annak, amit tanít, mégis elfogad titeket. Az én Uram Jézusom egy A B C-
iskolát tart. Ő kis gyermekekkel kezdi. Milyen nagy kegyelem, hogy olyan szegény, 
tudatlan fejekkel, mint a miénk, vesződik, kik egyebet nem tudnak, csak azt, amit 
nem kellene tudni. És én még azt megjegyzem, hogy nem baj, ha kevés, vagy semmi 
képességetek sincs. 
 
Nem sok nagy, nem sok hatalmas választatott, hanem az Isten e világnak szegényeit 
választotta és ami semmi, a megvetettet, a balgát, választotta meg Isten. Jöjj 
Őhozzá, mert habár te tehetetlen vagy, Ő nem az és az Ő képessége legyőzi a te 
képtelenségedet. Te azt mondod: „én nem tudok tanulni.” De te nem tudod milyen 
jól tanít Ő, olyan jól tanít, hogy még azok is, akik azt gondolják, hogy nem tudnak 
tanulni, az Ő iskolájában tanítást nyerhetnek. Ne maradj el, kedves barátom, ha 
nem tudsz fizetni tandijat, az én mesteremnek iskolája szabad iskola, Ő nem fogad 
el tőlünk semmit, de Ő mindent ad. Az egyedüli belépti jegy, melyre szükséged van, 
csupán az, hogy akaratod legyen a tanulásra, tudva, hogy szükséged van a 
taníttatásra és vezettetésre és alárendeled magad vezettetésének és oktatásának 
Hajlandó vagy ezt megtenni? Te azt mondod: „Ah, annyi bánatot fogok néki 
szerezni, hogy felad minden reménnyel.” Igaz, én is sokszor így gondolkoztam. Nem 
csodálom, hogy ez a gondolat nyugtalanít titeket. Én bennem is sokszor támadt, 
láttam milyen kevésre haladtam, miután ennyi éve már, hogy iskolájában voltam 
Egy emberi tanító, rég elveszítette volna türelmét, de az Úr Jézus Krisztus soha egy 
embert fel nem ad. Ha egyszer megkezdi a tanítást, akkor folytatja addig, míg isteni 
tanításait mind megtanulták és minél nehezebb a tanítás, annál nagyobb dicsőség 
lesz, ha minden tanítványa a mennynek neveltetett fel. 
 
A kegyelmes Isten inditsa oda szíveiteket, hogy Ő tőle tanuljatok, a Krisztusért. 
Ámen! i 
  

A hit 
 
„ A hit nélkül pedig lehetetlen dolog, hogy valaki Istennek kedves legyen.” 
(Zsidókhoz irott levél 11. r., 6. v.) 
 
A puritán (tiszta keresztyén) nagy káté ezen kérdéssel kezdődik: „Mi az embernek a 
legmagasabb és legelőkelőbb hivatása?” A felelet ez: „Istent dicsőíteni és az Ő 
tökéletességének az örökkévalóságban örvendeni.” A felelet egészen jó, de mitsem 
veszített volna igaz voltából, ha rövidebb lett volna: Az ember legmagasztosabb 
hivatása (rendeltetése) az, hogy Isten előtt kedves legyen (Istennek tessék). Mert 
kétségtelen dolog, s mondanunk sem kell, hogy amidőn az ember Isten előtt 
kedves, akkor önmagának is az. Mi azt hisszük, hogy az embernek úgy ezen, mint a 
jövendő életben való legmagasztosabb rendeltetése az, hogy Isten, az ő teremtője 
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előtt kedves legyen. Ha valaki Isten tetszésére él, akkor azt teszi, ami az ő saját 
időbeli és örökkévaló javára legesleginkább szolgál. Az ember nem élhet Isten 
tetszésére anélkül, hogy sok boldogságnak részese ne lenne, mert ha egy ember 
Isten előtt kedves, ez azért van, mert Isten őt gyermekének fogadja. Neki a 
fiuságnak áldásait adja, kegyelmének adományait reá önti. Őt, ezen életnek 
megáldott emberévé teszi és az örök élet koronáját biztosítja számára, melyet majd 
hordozni fog s amelynek elhomályosíthatatlan fényben tündökölnie kell, ha majdan 
a földi dicsőségnek koszorui eltűntek. Más oldalról pedig, ha egy ember nem 
kedves Isten előtt, elháríthatatlan szenvedéseket és fájdalmakat von ezen életben a 
maga számára, férget és rothadást hoz be mindennemű örömének gyökerébe, 
tövissel tölti meg haldoklásának vánkosát, vesszőnyalábakat készit az örök tűzre, 
mely őt örökre megemészteni fogja. Aki Isten előtt kedves, az az isteni kegyelem 
által halad zarándok útján mindazoknak dicső jutalma felé, akik Istent szeretik és 
félik. De aki Isten előtt nem kedves, annak a szentirás szava szerint száműzetnie kell 
Isten országa és végre az üdvösség élvezete elől. Ha tehát mi joggal mondhatjuk, 
hogy Istennek tetszeni annyit jelent, mint üdvözültnek lenni, akkor az egyedüli 
lényeges kérdés ez: Hogyan lehetek én Isten előtt kedves? Valami nagy komoly szó 
az pedig, ami leckénk alapigéiben foglaltatik: „Hit nélkül pedig lehetetlen dolog, 
hogy valaki Isten előtt kedves legyen.” Vagyis ez azt jelenti, hogy tegyetek ti, amit 
akartok, törekedjetek olyan buzgón, amint csak tudtok, hozzatok annyi áldozatot, 
amennyi néktek tetszik, tünjetek ki mindenben, ami gyönyörűséges és jól hangzó, 
annyira, Amennyire csak lehet, mégsem lehet Isten előtt kedves ezen dolgokból 
semmisem, ha az hittel összekötve nincsen. Miként az Úr a zsidóknak mondja: 

„Minden cselekedeteitekkel hitet kell hoznotok,” ‒ vagy: „Lehetetlen hit nélkül 
Istennek tetszeni.”  
 
Régi törvény ez, olyan régi, mint az ember maga. Mihelyt Kain és Ábel megszületett 
ezen világon, megszületett és férfiuvá nevekedett, tényleg kihirdette Isten ezt a 
törvényt, hogy hit nélkül lehetetlen Neki tetszeni, (előtte kedvesnek lenni.) Egyik 
napon elkészítette Kain és Ábel a maga oltárát. Kain a fák gyümölcseiből és a föld 
terményeiből hozott és az ő oltárára rakta. Ábel a nyájnak első fajzásából hozott és 
azt a maga oltárára tette. El kellett dülnie, hogy melyik áldozat volt kellemes Isten 
előtt. Kain a maga javát hozta, de hit nélkül hozta ezt, Ábel a maga áldozatát hozta, 
de a Krisztusba való hittel hozta. Nos, kinek a tette lesz sikeres? Az ajándékok 
értéke egyenlő, a mennyire azokat mérlegelni lehet. Az egyik olyan jó, mint a másik. 
Melyikre fog esni a mennyei tűz? Melyiket fogja Isten, az Úr, az ő tetszésének 
lángjával megemészteni? Oh, én Ábel áldozatát égni látom, Kain pedig haragra 
gerjedt, mert: „Mert Isten tekintett Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő 

ajándékára nem tekintett.” (I. Mózes, 4. r. 4‒5. v.) Mindig úgy lesz ez mindaddig, 
miglen az utolsó ember a mennybe vitetik. Soha sem lesz elfogadható áldozat az, 
amely a hitben gyökerezve nincsen. Habár jó az, látszólag olyan jó, mint amaz, 
amelynek hite van, még sem fogadhatja el és nem akarja elfogadni Isten, ha nincs 
mellette hit, mert Ő kijelenti itten, hogy: „Hit nélkül lehetetlen dolog Isten előtt 
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kedvesnek lenni.”  
 
Legelőször annak magyarázatát adom, hogy mi a hit. Másodszor bizonyítékot hozok 
arra nézve, hogy hit nélkül lehetetlen dolog megmentetni és harmadszor egy 
kérdést teszek fel: „Van-e az a hitetek, amely által Istennek tetszetek?”  
 
Először, magyarázat. Mi a hit? A régi irók – mert ti észre fogjátok venni, hogy 
azokban a könyvekben, a melyeket körülbelül kétszáz év előtt a régi jámbor 
emberek irtak, több gondolat van kifejezve egy sorban, mint a mi mostani 
könyveinknek egy lapján és több van egy lapon, mint ami ujabb teologiánk egész 
kötetében – ezek a régi irók azt mondják nékünk, hogy a hit három dologból áll: 
először az ismeret, azután a hozzájárulás, azután amit ők bizalomnak neveznek, 
vagyis azon ismeretnek felfogása, amelyekhez mi hozzájárulásunkat adjuk és annak 
elsajátítása az által, hogy abban bizunk. 
 
A hit mellett első az ismeret. Az ember nem hiheti azt, amit nem ismer. Ez egy tiszta 
önmagát megvilágító alapelv. Ha soha életemben nem hallottam egy dologról és 
nem ismerem, akkor nem tudom azt hinni, és mégis vannak egyének, kiknek olyan 
hitük van, mint ama ruhafestőé volt, aki, midőn kérdezték, hogy mit hisz, ezt 
felelte: „Én azt hiszem, amit az egyház hisz.” „Mit hisz az egyház?” „Az egyház azt 
hiszi, amit én hiszek.” „S mit hisz kérem ön és az egyház?” „Nos hát, mi 
mindaketten ugyanazt hisszük.” Ez az ember semmit sem hitt, kivéve azt, hogy az 
egyháznak igaza van, de miben, azt nem tudta megmondani. Nem helyes dolog azt 
mondani: „Én hívő vagyok, ha nem tudja az ember megmondani, mit hisz, s mégis 
láttam ilyen állapotban lévő embereket. 
 
Hatalmas prédikáció tartatott, mely mozgásba hozta a vért. A prédikátor kiáltá: 
„Higgyetek, higgyetek, higgyetek!” És az emberek hirtelen fejükbe vették, hogy ők 
hivők, kimentek templomaikból és ezt mondották:” Én hivő vagyok.” Ha pedig 

megkérdezték: „Mit hisztek ti? ‒ akkor a bennök lévő reménységnek semmi alapját 
sem tudták megmondani. Azt hitték, hogy a legközelebb vasárnap a kápolnába 
akarnak menni, ezen osztálybeli emberekkel összeköttetésbe jönni, igen hangosan 
akarnak énekelni és igen csudateljes beszédeket tartani, s ezért azt hiszik, hogy 
meg lesznek mentve, de hogy mit hisznek, azt ők nem tudják megmondani. Nos, 
hát én egy ember hitét sem tartom biztosnak, ha nem tudja mit hisz. Azt mondja, 
hogy hisz és nem tudja mit hisz, lehete az valódi hit? Az apostol mondta: „Hogyan 
higgyenek azonban, akiről nem hallottak? De hogyan halljanak prédikátor nélkül? 
Hogyan prédikáljanak pedig, ha nem lettek küldve?” A valódi hithez szükséges 
tehát, hogy az ember tudjon valamit a bibliából. Higgyétek nekem, hogy olyan 
korszak a mostani, amikor a biblia felől nem tartanak olyan nagyot, mint különben 
szoktak. Néhány száz év előtt el volt a világ borítva vakbúzgósággal, 
kegyetlenséggel és tévhittel. Egyik szélsőségből a másikba megyünk és most a 
másik szélsőségbe értünk. Akkor ez hangzott: „Csak egy hit az igazi, le minden 
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mással máglya és fegyver által!” Most pedig így hangzik: Akármilyen ellenmondók 
legyenek is a mi hitvallomásaink, mégis valamennyien igazak.” Ha a mi egészséges 
eszünket használjuk, akkor látni fogjuk, hogy nem úgy van ez. De némelyek ezt 
felelik: „Ezt meg ezt a tant nem szükséges prédikálni, hinni pedig szintén nem 
szükséges. De hát, ha nem szükséges azt prédikálni, akkor nem volt szükséges azt 
kinyilatkoztatni sem. Te Istennek bölcsességet érinted, ha azt mondod, hogy a 
tanok egyike nem szükséges, mert az éppen olyan, mintha mondanád, hogy Isten 
olyas valamit jelentett ki, amire nem volt szükség és ő épen olyan nem bölcsen 
járna el, ha többet tett volna, mint a mennyi szükséges, mint ha kevesebbet tett 
volna a szükségesnél. Mi azt hisszük, hogy Isten igéjének minden tanát az 
embernek kutatnia és mérlegelni kell és hogy mindazt, ami a szentírásban van, el 
kell fogadni, különösen pedig mindazt, ami dicső Megváltónk személyére 
vonatkozik. Az ismeretnek bizonyos fokát kell elérni, mielőtt a hit jelentkeznék. 
„Tudakozzátok az írásokat, mert néktek úgy tetszik, hogy örök életetek van abban, 
és azok a melyek én rólam bizonyságot tesznek.” A keresés és olvasás által jön az 
ismeret és az ismeret által jön a hit, a hit által pedig az üdv. 
 
De az ember ismerhet valamely dolgot és mégsem bír hittel. Azért a hittel együtt 
kell a hozzájárulásnak jönni, vagyis ahhoz, amit mi ismerünk, hozzá kell járulnunk, 
mert mi azt isteni igazságnak tartjuk. Íme, a hithez nemcsak az szükséges, hogy én 
az irást olvassam és megértsem, hanem, hogy azt, mint az élő Istennek igazságát a 
szívembe bevegyem, az egész irást pedig úgy fogadjam, mint a mely a 
legmagasságosabból adatott, mint teljes tan, amelyre nézve követeli Ő, hogy 
üdvösségem elnyerésére higyjem azt. Nem szabad néktek a szentirást megfelezni 
és azt hinni, ami tetszik: nem szabad az irást fél szívvel hinni, mert ha ezt 
akaratosságból teszitek, akkor nincs az a hitetek, a mellyel Krisztusra pillantok. Az 
igazi hit teljesen egyetért az írással, elővesz egy lapot és azt mondja: „Mindegy, 
akármi áll ezen a lapon, én hiszem azt!”. Azután a legközelebbi fejezethez fordul és 
mondja: „Van itt néhány nehezen érthető dolog, amelyet a tanulatlanok és 
könnyelműek összezavarnak, mint más irásokat is az ő kárhozatjukra, de akármilyen 
nehéz is legyen az, én hiszem.” Lát egy engesztelő áldozatot, valami nehéz van a 
gondolatokban, de hisz benne, és bármit is lát a kijelentésben, buzgón a könyvre 
nyomja ajkait és mondja: „Az egészet szeretem, az én teljes, szabad és szívbeli 
hozzájárulásomat adom minden szavához, legyen az dorgálás vagy ígéret, 
példabeszéd, előírás vagy áldószó. Hiszem, hogy miután mindez Istennek szava, 
tehát egészen megbízható és igaz.” Aki üdvözölni akar, annak ismernie kell az irást 
és avval teljesen egyet kell értenie. 
 
De valamely ember mind ezt megteheti, és mégsem bírhat igazi hittel, mert a hit 
főrésze az utolsóban, nevezetesen az igazság iránti bizodalomban fekszik. Nemcsak 
az üres igaznak tartásban, hanem annak elfogadásában és az abban való 
bizodalomban. A régi prédikátorok így fejezték ki magukat, hogy: „Támaszkodás az 
igazságra.” Ti meg fogjátok érteni ezt a szót. Támaszkodni arra és mondani: „Ez az 
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igazság és én üdvömet illetőleg bizalmamat helyezem reá.” Nos, a hit lényegére 
nézve a Krisztusra való támaszkodás. Nem fog engem az megmenteni, ha hiszem, 
hogy Krisztus üdvözítő, de meg fog engemet menteni az, ha én Ő benne, mint az én 
Üdvözítőmben bízom. Nem mentetem meg a jövendő haragtól, ha hiszem, hogy az 
Ő engesztelő műve elég, hanem üdvözülni fogok, ha az Ő engesztelő munkáját 
bizodalmammá, menedékhelyemé, mindenemmé teszem. A hitnek gyökere, 
lényege az, hogy magunkat az ígéretre helyezzük. Nem a hajófedélzetén levő 
mentőöv az, mely azt az embert menti, aki fuldoklik, sem az a hit, hogy ez az öv egy 
jeles, sikerült találmány. Hanem kell, hogy az ember hóna alatt legyen az és a keze 
rajta, mert különben sülyedni fog. Egy régi és elcsépelt képletet használva, 
gondoljatok egy ház felső emeletén lévő tűzre és az emberekre, kik az utcában 
összegyülekeztek. A felső szobában egy gyermek van. Hogyan kell őt lehozni? Nem 
tud leugorni, mert összezúzza magát. Egy erős ember áll elő és kiált: „Bocsátkozzál 
az én karjaimba!” A hitnek egy része az, hogy tudjuk, miszerint az ember itt van, de 
a hit lényege az ember karjai közé esésben van. Ez a hitnek próbája és ennek igazi 
gyökere, igazi lényege. Úgy bűnös, úgy neked tudnod kell, hogy Krisztus a bűnért 
halt meg, de meg is kell értened, hogy Krisztus képes megmenteni és hinned kell 
ezt! Nem vagy azonban megmentve, ha bizalmadat is nem helyezed reá, hogy Ő a 
te Üdvözítőd, a tied örökké. 
 
Ez az a hit, a mely megmenti s bármily szentségtelen is volt a te életed egészen a 
jelen óráig, ha ez a hit a mostani pillanatban megadatik néked, eltörli minden 
bűnödet, megváltoztatja természetedet, új emberré alkot a Krisztus Jézusban, oda 
vezérel, hogy szent életet folytass, örök üdvösségedet biztosítsad. Mintha egy 
angyal venne fel téged az ő tündöklő szárnyaira és azonnal a mennybe vinne. Van-e 
néked ilyen hited? Ez egy mindenek felett való fontos kérdés, mert míg az emberek 
a hit által üdvözülnek, addig anélkül elkárhozni fognak. Miként ezt egyik jeles 
könyvében Brooks mondja: „Aki az Úr Jézus Krisztusban hisz, az üdvözül, ha még oly 
sok is az ő bűne, de aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak el kell kárhoznia, ha 
még olyan kevés is az ő bűne.” Van néked hited? Mert azt mondja leckénk szövege, 
hogy: „Lehetetlen pedig, hogy hit nélkül valaki kedves legyen Isten előtt.”  
 
De íme, jövünk a bizonyításhoz, hogy miért nem lehetünk megmentve hit nélkül. 
 
 „Hit nélkül pedig lehetetlen dolog, hogy valaki Istennek kedves legyen.” Ezt pedig 
abból meríteni, hogy az Írás sem említ olyan embert, aki hit nélkül Isten előtt 
kedves lett volna. A zsidókhoz irott levél 11-ik fejezete azon embereknek fejezete, 
akik Isten előtt kedvesek voltak. Halljátok neveiket: „Ábel hit által áldozott 
Istennek, becsesebb áldozattal”, „hit által ragadtatott el Énok”, „hit által készité el 
Noé a bárkát”, „hit által engedé Ábrahám az Istennek, ...hogy elmenne a helyre, 
melyet örökségül veendő vala.” „hit által lakék az ígéret földjén mint idegen 
földön”, „ hit által szűlé Sára Izsákot”, ,,hit által áldá meg Jákob Józsefnek mind a 
két fiát”. Izsák Jákobot, „hit által áldá meg Jákob Józsefnek mind a két fiát”, „hit 
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által beszélt József Izrael fiainak kimeneteléről, mikor meghala”, hit által mentek át 
a Veres tengeren”, „ hit által omoltak le Jerikónak falai”, „hit által szabadult meg a 
tisztátalan Rákháb”, „és mit szólok még többet?” „Rövid lenne nékem az idő, ha 
beszélnem kellene Gedeonról, Barakról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és 
a prófétákról. Mindezek azonban a hitnek emberei voltak.” Mások, akiket a 
szentirás megnevez, tettek valamit, de Isten nem fogadta el őket. Az emberek 
megalázták magukat, de Isten nem fogadta el őket. Akháb megtette azt, s még sem 
bocsáttattak meg bűnei soha. Emberek bűnbánatot tartottak, s még sem mentettek 
meg, mert bűnbánatjuk nem volt igazi. Júdás megbánta tettét, azután pedig elment 
és felakasztá magát és nem mentetett meg. Emberek beismerték bűneiket és 
mégsem lettek megmentve. Saul megtette ezt. Mondta Dávidnak, hogy: 
„Vétkeztem ellened Dávid fiam!” s mégis folytatta azt a cselekedetét, amit előbb 
tett. Sokan megvallották Krisztus nevét és csodálatos dolgokat míveltek, s még sem 
voltak Isten előtt soha sem kedvesek azon. egyszerű okból mert nem volt hitük. S 
mert a szentírásban, mely több évezredek történetét magában foglalja, senki sem 
neveztetik meg olyannak, így hát valószínű, hogy a történelem másik két 
évezredében nem volt olyan, miután az első négyben sem volt. 
 
De a legközelebbi bizonyság az, hogy a hit egy magát megalázó engedékenység. 
Semmi sem hozhatja oda az embert, hogy magát megalázza, mint a hit, s ha egy 
ember magát meg nem alázza (ha meg nem hajol), akkor az ő áldozata nem lehet 
elfogadható. Az angyalok tudják ezt. Mikor dicsérik Istent, akkor beborítják arcukat 
szárnyaikkal A megváltottak tudják ezt, mikor Istent dicsérik, az Ő lábaihoz teszik le 
koronáikat. Az az ember, akinek nincs hite, azzal bizonyítja azt be, hogy nem tud 
meghajlani, mert nincs hite, mert sokkal kevélyebb, hogy sem hihetne. Kijelenti, 
hogy nem renden alá eszét, nem akar gyermek lenni és alázattal hinni azt, amit 
Isten neki mond. Gőgös ő, s így nem mehet be a mennybe, mert a mennyország 
kapuja olyan alacsony, hogy azon senki át nem mehet, aki fejét lehajtani nem 
akarja. Sohasem létezett olyan ember, aki kiegyenesedve tudott volna az 
üdvösségbe menni. Nékünk térdeinken kell Krisztushoz mennünk, mert habár Ő 
ajtó, amely ajtó elég nagy arra, hogy a legnagyobb bűnöst is bebocsássa, mégis 
olyan alacsony ajtó Ő, hogy az emberek meghajolni kénytelenek, ha megmentetni 
óhajtanak. Azért szükséges a hit, mert a hitnek hiánya jele annak, hogy hiányzik az 
alázat. 
 
Vannak azonban még más okok is. A hit szükséges az üdvösségre, mert a szentirás 
azt mondja nékünk, hogy a cselekedetek (a munkák) nem üdvözíthetnek. Elbeszélek 
egy ismeretes történetet, amely mellett még a legszegényebbek sem fognak 
félreérteni engem. Egyik napon kiment egy prédikátor, hogy prédikáljon. Utjában 
egy dombra ért. Alatta feküdtek a faluk mintegy szunnyadozva szépségükben és a 
gabonák mozdulatlanul a nap fényében, de ő nem ezekre nézett, mert egy asszony 
vonta magára figyelmét, aki az ajtó előtt állott, s a midőn meglátta őt, a legnagyobb 
félelemmel jött hozzá és kérdé: „Oh, uram, nincs önnél egy kulcs? A szekrényemhez 
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való kulcsot eltörtem, van pedig benne néhány olyan tárgy, amelyre azonnal 
szükségem van.” A prédikátor válaszolá: „Nálam nincsen semmi kulcs.” Csalódva 

érezte magát a nő, mert azt hitte, hogy minden ember hord magánál kulcsot. „De ‒ 

mondá a prédikátor ‒ feltéve, hogy volnának kulcsaim, kérdés, vajon illenének-e 
ezek az ön zárjába, s így mégsem kaphatná meg a tárgyakat, amelyeket óhajt. Ne 

legyen tehát szomorú, várjon míg valaki más jön.” „De ‒ tevé hozzá, hogy az 

alkalmat kihasználja ‒ hallott-e már valamikor a mennyei kulcsokról?” „Oh, igen ‒ 

válaszolá a nő ‒ elég sokáig éltem és elég sokáig jártam a templomba, hogy 
megtudjam, hogy üdvözülni fogunk, ha nehezen dolgozunk és kenyerünket arcunk 
verejtékével szerezzük meg, szomszédainkat pedig jó bánásmódban részesítjük és 
magunkat, mint a káté ezt tanítja, a jobb érzelmüek iránt alázattal és 
tiszteletteljesen viseljük. Ha kötelességünket megtesszük, hogy abba az 
életállapotba jussunk, ami Istennek tetszésére van, és ha imáinkat rendesen 

elmondjuk.” „Ah ‒ mondá a prédikátor ‒ jó asszonyom, ez egy eltört kulcs, mert 
hiszen ön megtörte a parancsolatokat, s nem teljesítette minden kötelességét. Jó 

kulcs ez, de eltörte azt.” „Kérem, uram ‒ mondá a nő ijedten és abban a hitben, 

hogy ez a férfiú érti a dolgot ‒, mit hagytam ki?” „Nos, hát ‒ válaszolá amaz ‒ a 
legfontosabbat, a Jézus Krisztus vérét. Nem tudja-e hogy irva van, hogy a mennynek 
kulcsa az ő övén van. Ő kinyitja és senki be nem zárja, Ő bezárja és senki ki nem 
nyitja.” S miután közelebbről megmagyarázta néki a dolgot, monda: „Csak Krisztus 
az, Krisztus egyedül, aki önnek kinyithatja a mennynek ajtaját és nem az ön jó 

cselekedetei.” „Mit ‒ mondá a nő ‒ hát akkor a mi jó cselekedeteink 

haszontalanok?” „Nem ‒ feleli a férfiú – a hit szerint nem. Ha ön először hisz, akkor 
annyi jó cselekedete lehet, amennyit csak óhajt, de ha nem hisz, akkor soha sem 
fog azokban bízni, mert ha ön ezt teszi, úgy megrontja azokat és azok már nem jó 
cselekedetek többé. Legyen önnek annyi sok jó tette, amennyit csak óhajt, de 
helyezze bizalmát egészen az Úr Jézus Krisztusba, mert ha nem teszi ezt, akkor az 
ön kulcsa soha sem fogja kinyitni a mennynek kapuját.” Így, így hallgatóim, nékünk 
szükségünk van arra, hogy igaz hitünk legyen, mert a cselekedetek régi kulcsa 
eltörött, úgy hogy azzal a paradicsomba soha be nem mehetünk. Ha azt mondja 

valaki közülletek, hogy nincsen bűne, akkor ‒ világosan szólva hozzátok ‒ az illető 
magamagát csalja meg, és nincsen benne igazság. Ha azt gondoljátok, hogy a ti jó 
cselekedeteitekkel a mennybe juttok, akkor ennél kegyetlenebb csalódás még nem 
létezett, s az utolsó nagy napon majd azt fogjátok tapasztalni, hogy reményeitek 
értéktelenek valának, s hogy a ti legnemesebb cselekedeteitek, mint az őszbeli 
fáknak hervadt levelei elfuvatnak vagy lángra gyujtatnak, amelyben egy kicsit 
magatoknak is szenvedni kell. Viseljetek gondot jó cselekedeteitekre, legyenek azok 
hitszerintiek, de gondoljatok, arra, hogy az út, melyen megmentetik az ember, 
egyszerűen csak a Jézus Krisztusban való hit. 
 
Továbbá, hit nélkül lehetetlen dolog megmentetni és Isten előtt kedvesnek lenni, 
mert hit nélkül nincsen Krisztussal való egyesülés. A Krisztussal való egyesülés 
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okvetlen szükséges üdvösségünkre. Mikor imáimmal Istennek trónja elé jövök, azok 
sohasem hallgattatnak meg, ha nem hozom Krisztust magammal. A régi molossziak 
egy különös módhoz fordultak, mikor királyuktól valami kegyet elnyerni nem 
tudtak. A király egyetlen fiát vették ölükbe, térdeikre estek és ezt kiálták: „Oh, 
király a te fiadért teljesítsd kéréseinket.” A király mosolygott és monda: „Azoktól 
nem tagadok meg semmit, akik fiam nevének érvényt szereznek.” Igy van ez 
Istennel. Ő attól semmit sem fog, megtagadni, aki jön és magával hozza Krisztust, 
de ha egyedül jön, kivettetik. A Krisztussal való egyesülés fődolog az üdvösségnél. 
Egy történetet kell elbeszélnem néktek, hogy ezt illusztráljam. A hatalmas Niagara 
esésekről a világ minden részében beszélnek. Csodálatos azokról hallani, és azoknak 
szemlélete ámulatgerjesztő, de nagyon veszedelmes dolog, ha valamely véletlen 
következtében az emberek a vízesésbe sodortatnak. Néhány év előtt két ember volt 
a csónakban, egy hajós és egy szénásó, s ezek észrevették, hogy nem képesek a 
csónakot megtartani, mert olyan gyorsan ragadtatott a folyamon lefelé, hogy 
menthetetlenül összetörniök kell. A parton lévő emberek látták őket, de nem sokat 
tehettek megmenekülésükre. Végre az egyik ember mégis megmentetett, miután 
egy kötelet dobtak oda neki, melyet ő megragadott. Ugyanazon pillanatban, mikor 
ez történt, egy deszka úszott el a másik ember mellett. A lélekjelenlétét vesztett és 
megzavarodott hajós a kötél helyett megragadta a deszkát. Vészteljes tévedés volt 
ez, mindaketten a legnagyobb veszélyben voltak, de az egyiket a partra huzták, 
mert összeköttetése volt a parton lévő emberekkel, ellenben a másik, aki a 
deszkára kapaszkodott, ellenállhatatlanul lesodortatott és soha többé nem látták 
őt. Nem látjátok-e, hogy ez gyakorlati képlet? A hit Krisztussal való összeköttetés. 
Krisztus úgyszólván a parton van és a hitnek kötelét tartja és ha mi ezt 
bizodalmunknak karjával megragadjuk, akkor Ő a partra húz minket, de a mi jó 
cselekedeteink, melyeknek vele semmi összeköttetésük nincsen, a kegyetlen 
kétségbeesés torkába hajtanak minket. Ha még olyan erősen is tartjuk, s ha 
mindjárt vashoroggal is, a legkevésbé sem segíthetnek rajtunk. Bizonyára 
meglátjátok, hogy mit akarok néktek mutatni. Némelyeknek kifogásaik vannak a 
történetek ellen. Én azonban használni fogom ezeket, míg ők megnémulnak. Soha 
az igazság hatalmasabban nem állittatik az ember szemei elé, mint mikor nékik, 
amiként ezt Krisztus tette, egy történetet beszélnek el egy emberről, akinek két fia 
volt, vagy egy nemes emberről, aki elutazott az országból és egyik szolgájának tiz, a 
másiknak egy fontot adott. 
 
A hit tehát Krisztussal való egyesülés (összeköttetés). Legyen gondotok arra, hogy 
bírjátok Őt, mert ha nem, akkor a ti cselekedeteitekre kapaszkodtok és a folyammal 
úsztok lefelé! Ha ti cselekedeteitekbe kapaszkodtok, akkor a mélységbe fogtok 
sodortatni! El fogtok veszni, mert cselekedeteiteknek nincsen Krisztusban való 
erőssége és semmi összeköttetése a drága Megváltóval! De te szegény bűnös 
minden te bűneiddel, ha a kötél derekad körül van és Krisztus ezt megragadta, 
mitse félj! „Nem ad Ő más kezébe téged, Sokat megtett te érted lélek.”  
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Még egy bizonysággal több és azután készen leszek vele: „Hit nélkül lehetetlen 
dolog Isten előtt kedvesnek lenni”, mert lehetetlen dolog a szentéletben 
megmaradni hit nélkül. Mai időnkben egy sereg időjárásos keresztyénünk van! Sok 
keresztyén hasonlít a narrtilushoz (vitorlás csiga, egy tengeri csigafaj), amely szép, 
csendes időben a tenger felszínén úszik pompás kis csapatban, mint a hatalmas 
hajók, de abban a pillanatban, amikor az első szélroham a hullámokat megmozdítja, 
azonnal bevonják (ezen állatkák) vitorláikat és a mélységbe sülyednek. Épen olyan 
sok keresztyén. A jó társaságban, az evangéliumi teremben, a jámboros 
lakszobában, a kápolnákban és sekrestyékben nagyon vallásosak, de ha kissé 
kitétetnek a gúnynak, ha valaki neveti őket, ha valaki metódistáknak, vagy 
pietistáknak nevezi őket, esetleg valami gúnynevet ad nékik, akkor minden 
vallásosságuk odavan a legközelebbi szép napig. Azután pedig, ha szép az időjárás 
és a vallás épen illik az ő dolgaikhoz, ismét kifeszitik vitorláikat és olyan jámborak, 
mint az előtt voltak. Higgyétek el nékem, hogy a vallásosságnak ez a neme rosszabb 
a vallástalanságnál. Szeretem azt, ha valamely ember alaposan az, ami, ha ő 
egyenes ember. S azért, mikor valamely ember nem szereti Istent, akkor ne mondja 
azt, hogy ő szereti, de ha ő igazi keresztyén, ha ő Jézusnak követője, akkor mondja 
is ezt ki és maradjon meg mellette. Semmi sincs, ami miatt szégyellje magát, az 
egyedüli, ami szégyellni való a képmutatás. Maradjunk hivek a mi 
hitvallomásunkhoz, akkor ez tiszteletünkre válik. Ah, vajon mit akartok ti hit nélkül 
csinálni az üldöztetés idejében? Ti jó és jámbor emberek a ti kis hitetekkel? Mit 
fogtok tenni, ha a máglyák újból felállittatnak és a lángok hamuvá égetik ismét a 
szenteket. Ha a kinzó eszközök ismét előkészíttetnek, vagy ha csak a kaloda újból 
behozatik, melyet a protestáns egyház használt, mint ez az én elődömnek Keach 
Benjáminnak üldöztetése bizonyítja, aki egyszer Aylesburgban a kalodába tétetett, 
mert könyvet irt a gyermekkeresztség ellen. Ha az üldöztetésnek legszelídebb alakja 
ismét feléledne, hogy szóródnának szét az emberek! A pásztorok közül némelyek 
pedig elhagynák nyájaikat. Most egy más történetet hozok elő és reménylem, hogy 
ez oda visz titeket, hogy a hit szükséges voltát belássátok. Egy rabszolgatartó 
amerikai ember így szólt egykor ahhoz, akitől egy rabszolgát vásárolt: „Mondja meg 
őszintén, mi a hibája?” Az eladó felelé: „Tudtom szerint nincs hibája, kivéve azt, 

hogy imádkozik.” „Ah ‒ válaszolá a vevő ‒ ezt én nem szeretem, tudok azonban 
valamit, ami őt hamar megfogja gyógyítani.” A legközelebbi estén akkor lepték meg 
Kuffeyt (a rabszolgát), amikor az ő jó uráért, asszonyáért és családjáért imában 
tusakodott, A férfiú megállt, hallgatott, de nem szólt semmit, a legközelebbi 
reggelen azonban hivta Kuffeyt és monda: „Nem akarok veled civakodni, de nem 

akarom azt, hogy birtokomon imádkozzanak, azért hagyj fel avval!” „Massza ‒ 

felelé ez ‒, én nem hagyhatom el az imádkozást, nekem kell imádkoznom.” „Ha te 
oly dacos vagy urad iránt, akkor vegyed rögtön!” Ezzel megkötözte őt és 25 ütést 
mért rá, azután kérdezte, akar-e még imádkozni?” „Igen, Massza, nekem kell 
imádkoznom, nem hagyhatok fel vele.” A gazda ámulva nézett, nem tudta 
megérteni, hogy lehet egy szegény szentnek az imához ragaszkodni, ha ez neki nem 
tesz jót, hanem csak üldözést von maga után. Elbeszélte ezt feleségének, aki 
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monda: „Miért nem engedhetnéd meg a szegény embernek, hogy imádkozzék? 
Hiszen jól végzi dolgát, te meg én mitsem adunk az imára, de hát nincs annál semmi 

kár, hogy imádkozik, ha elvégzi dolgát.” „De én nem akarom ezt ‒ mondá az úr ‒, 
majdnem halálra ijesztett engem. Látnod kellett volna, hogyan pillantott reám.” „ 

Mérges volt!” ‒ „Nem, én nem törődtem volna, de miután megvertem őt, könybe 
lábadt szemekkel tekintett reám, úgy azonban, mintha jobban szánt volna engem, 
mint magát.”  
 
Ezen éjjel nem tudott a gazda aludni. Ide-oda hányódott ágyában, emlékezetébe 
jöttek az ő bűnei. Arra gondolt, hogy Istennek egy szentjét üldözte. Felült ágyában 

és monda: „Asszony, akarsz-e érettem imádkozni?” ‒ „Soha az életben nem 

imádkoztam – szóla az asszony – nem tudok érted imádkozni.” ‒ „El vagyok veszve, 

ha valaki nem imádkozik érettem” ‒ mondá a férj ‒ „nem tudok önmagamért 
imádkozni.” „ Senkit sem tudok az ültetvényen, aki imádkozni tudna Kuffeyn kívül” 

‒ válaszolá a nő. Meghuzták a csengetyűt és behozatták Kuffeyt. Az úr megragadta 

fekete szolgájának kezét és kérdé: „Kuffey, tudsze te uradért imádkozni?” ‒ 
„Massza, én mindig imádkoztam önért.” Térdeire esett, könnyek között kiönté 
lelkének érzetet és mindketten, a férfi és nő megtért. Ez a néger nem tehette ezt 
hit nélkül. Hit nélkül azonnal távozott volna, mondván: „Massza, én felhagyok az 
imádsággal. Nem szeretem a fehér ember korbácsát.” De mert kitartó volt hite 
által, megtisztelt őt Jézus urának lelkét adta néki jutalmul. 
  
Végezetre pedig jön a kérdés, az életkérdés. Kedves hallgató, van-e neked hited? 
Hiszesz-e az Úr Jézus Krisztusban teljes szívvel? Ha ez így van, akkor reményed 
lehet, hogy meg leszel mentve. Sőt föltétlen bizonysággal megállapíthatod, soha 
nem fogsz elveszni. Van-e hited? Segítségedre legyek-e a kérdésre való 
válaszodban? Három próba követ akarok neked adni lehető rövid idő alatt, hogy el 
ne fárasszalak, azután élj boldogul mára nézve. Akinek hite van, az lemondott 
önigazságáról. Ha egy parányit is bízol önmagadban, akkor nincsen hited. Ha a 
bizodalomnak csak egy kis részét valami másra helyezed és nem egyedül arra, amit 
Krisztus tett, akkor nincs hited. Ha cselekedeteiben (műveidben bízol, akkor a te 
cselekedeteid Anti-Krisztusok; Krisztus és Anti-Krisztus pedig soha együtt nem 
mehet.) Krisztus vagy mindent kiván, vagy semmit. Vagy egész Üdvözítőnek kell 
neki lennie vagy semminek. Ha tehát hited van, akkor mondhatod: 
 
„Kezemmel mit sem hozok,  
Csak Te reád borulok.”  
 
Azután arról is megismerhető az igazi hit, hogy ez Krisztus személyisége iránt nagy 
tiszteletet fejt ki. Szereted Krisztust? Tudnál-e érette meghalni? Igyekezel-e arra, 
hogy neki szolgálj? Szereted-e övéit? Mondhatod-e, hogy: 
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„Nevednek édessége már  
Kedves vigasz, s üdv örömár;  
De édesebb vagy Te magad,  
Veled szívem legboldogabb.”  
 
Oh, ha te nem szereted Krisztust, akkor nem hiszesz benne, mert az Ő benne való 
hit szeretetet alkot. És még több! Akinek igazi hite van, annak van igazi 
engedelmessége. Ha egy ember azt mondja, hogy neki hite van, de hiányoznak nála 
a cselekedetek, akkor ő hazudik. Ha valaki kijelenti, hogy hisz Krisztusban és még 
sem folytat szent életet, akkor téved, mert ha mi nem is bízunk a jó 
cselekedetekben, mégis tudjuk azt, hogy a hit mindig jó cselekedeteket szerez. A hit 
a szentségnek atyja. Nincs pedig annak atyja, aki nem szereti a gyermeket. Istennek 
áldásai két kézzel való áldások. Egyik kezével adja a bocsánatot, de a másikkal 
mindjárt adja a szentséget. Egy ember sem lehet pedig egyiknek részese, ha a 
másikat nem bírja. 
 
De íme, kedves hallgatók, térdeimre essem-e és a Krisztusért kérjelek-e, hogy erre a 
kérdésre a ti csendes kamarátokban választ adjatok: Van-e hitetek? Oh, 
válaszoljatok reá: „Én nem tudom,” vagy pedig: „Nem törődöm vele.” Majd egy 
napon törődni fogtok vele, ha majd tántorog a föld és a világegyetem ide-oda inog. 
Törődni fogtok majd vele, ha Isten itélőszéke elé rendel és ha a hirteleneket és 
hitetleneket el kárhoztatja. Oh, bár lennétek bölcsek, hogy már most 
gondoskodnátok róla, s ha néhányan közületek azt érzik, hogy szükségük van 
Krisztusra akkor engedjétek meg, hogy a Krisztusért kérjelek, miszerint az Ő benne 
való hitet, aki felmagasztaltatott, keressétek, s néktek is megtérést és a bűnönek 
bocsánatát adja. Az pedig aki néktek megtérést adott, a bocsánatot is megadni 
fogja. Oh, bűnösök, akik beismeritek bűneiteket, higgyetek az Úr Jézusban és 
üdvözülni fogtok. Essetek az Ő szeretetére, vérére, cselekedetére, halálára, 
szenvedésére és érdemére, s ha megteszitek ezt, akkor soha elesni nem fogtok, 
hanem meg lesztek mentve most és meg lesztek mentve ama napon, amikor 
rettenetes lesz meg nem mentetni, „Térjetek meg, térjetek meg, miért akartok 
meghalni Izrael háza!” Ragadjátok meg Őt, érintsétek meg ruhája prémjét és 
meggyógyultok. Segítsen meg titeket Isten, hogy megtegyétek ezt Krisztusért! 
Ámen és ámen! 
 

A hatalmas kar 
 
„ Te néked a te karod hatalmas, erős a te kezed, felmagasztaltatott a te 
jobbkezed.” (89ik zsoltár, 14. vers.) 
 
Ha a lélek egészen ki van békitve Istennel és örvend benne, akkor örül az Ő összes 
sajátságainak. Először talán kizárólag az Ő szereteténél és kegyelménél időzik, de 
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később azután odajön, hogy az ő szigorúbb tulajdonságainak örül, és különös 
gyönyörüsége, van az Ő szentségében és hatalmában. A krisztusi ismeretben való 
előhaladásnak jele az, ha a mi tulajdonságokat megkülönböztetni kezdjük és ezek 
mindegyikének örvendünk. Az elmélkedésnek és gondolkodásnak jele az, ha az 
isteni dolgokat megkülönböztetni képesek vagyunk és az Ő mindegyik tökélyéről a 
dicséretnek egy zsoltárát tudjuk adni, de a magasságos Atyához való növekvő 
bizodalomnak is jele az, ha az Ő imádásra méltó lényét kezdjük szemlélet alá venni 
és azután annyira örvendünk mind a felett, ami Ő, hogy tulajdonságait egyenkint 
elővehetjük és Őt minden egyesért dicsérni, dicsőiteni és magasztalni tudjuk. A 
zsidó törvény alatt a legegyszerűbb alaku áldozatok voltak, ugymint a gerlicék és 
fiatal galambok előhozatala, melyek csak kettéhasittattak és az oltáron 
megégettettek, de azután voltak más, határozottabb szabályok azon áldozatokra 
vonatkozólag, melyek a nyájból vétettek. Ezek oda osztattak, ahová tartoztak és 
azoknak részei helyeikre tétettek, a fej, a zsir, a belek, a comb stb. mindegy azt 
jelezve, hogy habár némely hivők az engesztelő áldozatot csak mindegy teljeset és 
felületesen ismerik, vannak mégis mások, kik jobban vannak ebbe beoktatva, 
mélyebben tekinthetnek az isteni titokba és láthatják a különböző formákat, 
melyeket a nagy igazság elfogad? Mi meg vagyunk mentve, ha az Urat szívünkből 
különösen szeretjük, de azt akarnám kedveseim, hogy ismernétek az Ő tiszta 
fényének különféle sugarai összességet, látnátok az ő koronájának sok dicsőségét 
és mindenek felett örülhessetek az ő tökéletességének.  
 
Az én mai reggeli leckém Istennek hatalma, ami imádásunknak tárgya. Itten, kedves 
testvéreim, széles gondolati mezőnk van, mert Istennek hatalma az összes egyéb 
tulajdonságaival összeköttetésben van kijelentve. Ez az ő minden művének oka, 
alapja és hajtóereje, mely által az ő országa fentartatik és Ő maga kijelentetik. Az Ő 
hatalma olyan világosan látható a teremtettségben! Oh, Uram valóban hatalmas 
karod van itten. Mi önmagunknak ártunk és tiszteletlenséggel illetjük Teremtőnket, 
ha az Ő művei előtt elvonulunk úgy, mintha azok a lelki indulatu emberek 
figyelmére méltók nem volnának. Viszás dolog az tőlünk, ha megfeledkezünk ezen 
intésről: „Amit Isten megtisztított, te ne nevezd azt tisztátalannak.” A zsoltáríró 
Istennek alkotó hatalmáról énekel az előfekvő zsoltár 12. és 13. versében: „Tiéd az 
egek, tiéd a föld is, e világot minden bennevalóval te fundáltad. Az északot és a délt 
te teremtetted, a Tábor és Hermon a te nevedről énekelnek.” Dávid a 
kinyilatkoztatást és a természetet nem választotta el egymástól. Ő szerette az 
alkotást és vágyódott utána nappal és éjjel, de egyidejüleg dicsérte az alkotás 
művében Istennek kezeit. A 8-ik zsoltárban az eget veszi szemlélete alá és ezen 
szavakra fakad: „Mi Urunk Istenünk, mely igen csodálatos a te neved az egész 
földön.” A 104-ik zsoltárban zenét talál a hegyekben, kutakban, a madarakban, 
fenyőfákban és örül, hogy az Úr dicsérete örökkétartó és hogy az Úr gyönyörködik 
az Ő munkáiban. 
 
Az Úr Jóbot és barátait hatalmára figyelmezteti, amely a teremtettségben látható 
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és valóban ezen tulajdonságának kijelentése volt az, ami Jób barátait hallgatásra 
bírta, és magát a patriarkát is ezen felkiáltáshoz hozta: „Íme, én, mely hitvány 
elvettetett vagyok, mit felelhetnék néked?” (39 r. 37. v.) Ne hagyjuk azt tekintet 
nélkül, aminek oly üdvös befolyása volt másokra. Sajnálatra méltó az, ha az 
emberek olyan lelki emberekké válnak, akiknek egyáltalában nincs szemük az Úr 
hatalmának szemléletére a folyókban és hegyekben, a tengerekben és viharokban, 
mert mindezeket Isten teremtette és mintegy tükörben látható ezekben. 
 
Figyeljük meg először Istennek erőteljes hatalmát az ő kegyelmében, amint az ami 
tapasztalatunkban megnyilatkozik. Másodszor pedig az isteni hatalmat, amint az 
Krisztus Jézusban kifejlődik és harmadszor próbáljunk ezen hatalom felől 
gondolkodni és mérlegelni azt, hogy tényleg hogyan kellene annak elismertetni. 
 
Istennek hatalmas karja, amint az a mi tapasztalatunkban nyilatkozik. 
Először, kedveseim, gondoljatok az isteni hosszútűrésre. A kegyelem minő hatalmas 
karjának kellett lennie annak, mely Istennek haragját visszatartotta mialatt mi a 
lázadás és megtéretlenség állapotában voltunk, Hogy a haragvó tengert 
kormányozza Isten, semminek sem látszik nékem azon hatalommal 
összehasonlítva, melyet Isten önmaga felett gyakorol, amidőn az istentelen 
emberek sértegetéseit, Krisztusnak általok való elvettetését és gyakran az ő 
káromló beszédüket és tisztátalan tetteiket eltűri. Oh, bűnös, amikor magas kézzel 
és kinyujtott karral vétkezel, nem csodák-csodája-e, hogy le nem ver téged Isten, és 
gyalázatosságodnak véget nem vet? Ő mondja: „Megszabadítom magam az én 
ellenem támadóimtól.” Nem csoda-e, hogy magát meg nem szabaditotta tőled és 
egy csapással el nem vet téged? Te tudod, hogy szokott lenni némely embereknél. 
Egy szó és egy ütés, de nem úgy volt Istennél. Sokáig várt ő és vár mostan is, egész 
napon át kiterjeszti kezeit egy fellegnek, mely nem enged magának beszélni, hanem 
ellentmond. Micsoda hatalom az, mely az ő hatalmát visszatartja? Istennek hatalma 
az ő mindenhatósága felett úgy, hogy nem hagyja azonnal lángolni haragját, az 
istenteleneket nem emészti meg mindjárt és nem engedi, hogy az igazság kardja 
bűneinek közepette érje a bűnöst. Oh, Isten, legyen tisztelet a te kegyességednek 
és hosszútűrésednek, mert a te erőteljes, önmagát korlátozó hatalmadat látjuk 
abban. 
 
De akkor ismertük meg legelőbb Istennek hatalmát, amikor az Úr az ő hatalmas 
kegyelme által minket levert. Oh, milyen mindenhatóság nyilatkozik meg minden 
egyes lázadó bűnösnek meggyőzetésében. A bűnös ember természete szerint 
nagyon dacosan áll ellent Istennek és nem akar engedelmeskedni szavának. Néha 
az előítéletek egész tömkelegével veszi magát körül, s ti és én, kik megtéríteni 
akarjuk őt, egészen tehetetlenné válunk arra nézve, hogy őt elérjük. Az előítélet egy 
földtöltés, amelybe a legnehezebb ágyukkal lehet tüzelni sikertelenül, mert a 
golyók a földbe temettetnek és nem lesz nekik semmi eredményük. Ha az emberek 
nem akarnák látni, akkor semmiféle fény sem segit nekik, mert készakarva hunyják 
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be szemeiket. Ha nem akarnak hallani, akkor az evangélium hangjai mit sem 
tehetnek mert ők készakarva zarták be füleiket . Csodák-csodája az, ha végre Isten 
az előítéletet meggyőzi és az ember ott találja magát – amire nézve megesküdött, 
hogy sohasem lesz ‒ megpuhultan és bűnbánólag Jézus lábainál. Ha azt mondta 
volna neki egy prédikátor, hogy el fogsz te majd jönni, ő erre azt felelte volna, hogy: 
„Te elmeháborodott vagy, az meg nem történhetik, hiszen én a nevét is utálom 
annak.” Hatalmas karod van tenéked, oh, Isten, hogyha az a tárzusbeli 
előitéletteljes Saulus lábaidhoz esik és azután felkél, hogy a te apostolod legyen. 
 
Sokszor az emberek gránitkő keménységgel vannak körülvéve, s az isteni szeretet 
hatalmának engedni nem akarnak. Prédikáljatok ti úgy, amit akartok, nem lehet 
őket megindítani, hanem olyanok maradnak, mint egy bevehetetlen vár, mely az ő 
megkúszhatatlan szikláiról letekint és minden ostrommal dacol. Nem tudtok utat 
hozzájuk. Még meghalni is hajlandók volnátok, ha megnyerhetnétek szíveiket 
Krisztus számára, de ők sem a durva fenyegetésekkel, sem a lágy toborzással meg 
nem közelíthetők. Hasonlók ők a krokodilushoz amelynek kevélysége az ő pikkelye, 
s el van zárva mintegy erős pecséttel. Kivonhatod-e a krokodilust hálóval és 
megragadhatod-e nyelvét kötéllel? úgy látszik mintha semmi rész sem volna 
páncéljaikon, amelyen az igének nyila áthatolni tudna, de néked hatalmas karod 
van, óh, Isten hogy a délnek vasa és érce az ő parancsára 
 
Láttunk olyan néhány embert is, kiknél a bűnös szokások mélyen begyökerezve 
voltak, kik azonban mégis csak elváltak régi bűneiktől. Csodák csodája: a szerecsen 
megváltoztatta bőrét és a párduc az ő foltjait, mert az, aki hozzá volt szokva 
gonoszt tenni, jót tesz. Lássátok, a csodaerős kegyelem! Megöregedett a bűnös a 
bűnben, mintegy vén tölgyfa száz gyökerével begyökerezett a földbe. úgy látszik, 
mintha azt átültetni leheletlen volna, hanem könnyebb volna kivágni. A 
kegyelemnek hatalmas keze mégis megragadta ezt a vén fát és ide-oda rázta a 
bűnnek megismerése által, végre pedig a megtérés által gyökereivel együtt kihúzta 
a helyéből, úgy hogy az a hely, mely egykor ismerte őt, most már nem ismeri. A 
szikla és a talaj, amelyben talán félszázadon át állott, elvonulnak az előtörő, 
gyökérfosztó erőtől és az ember, az ő előbbi életétől elválasztva, bizonysággá lett 
annak, amit az Úr megtenni tud. Az Úr meg tudja hasítani a hegyeket és meg tudja 
osztani a tengert, s azért tudja az embereket elválasztani az ő kedvenc élvezetüktől 
és tudja arra tanítani, hogy inkább levágják jobb karukat és kitépik jobb szemüket, 
mintsem a bűnben romlásba jussanak. Valóban Urunk, tenéked hatalmas karod 
van. 
 
A sátán arra tanítja az embereket, hogy a kegyelem ellen a kevélységnek teljes 
cselekedeteivel védjék magukat. Ők ezt mondják: „Kicsoda az Úr, akinek szavát 
nékünk hallgatni kell?” Hetvenkednek az ő erőszakukkal és keménnyakuak. 
Önigazságuak, biztosak benne, hogy semmi rosszat nem tettek. Az evangélium 
tehetetlen irányukban, mert tekintetükben kevélyek és gondolataikban 
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szégyennélküliek. De néked Uram hatalmas karod van, te mélyed ledobod a gőgös 
bűnösöket. Éhesekké és szomjasakká teszed őket és így azután feléd kiáltanak 
nyomorusagukban. Hatalmas karod van a kevélyek között és meghajlítod őket 
annyira, hogy leesnek és senki sincsen, aki nekik segítsen. „Ő ledobja az 
erőszakosokat az ő üléseikből.” Miután Nabukodonozor monda: „Ez a nagy Babilon, 
melyet én emeltem” ‒ megtanulta beismerni azt, hogy az Úr megalázza a 
kevélyeket. 
 
Épen olyan hatalmas az Úr, hogy a kétségbeeséseket meggyőzze, mert ezek egy 
másik várerősség, a melyben a bűnösök az Úr kegyelme elől elsáncolják magukat. 
„Nincs többé reménység” ‒ mondják ők – azért átadjuk magunkat bűneiknek”. És 
majdnem hiábavaló azok megtérésének kísérlete, kik akaratosan kétségbe esnek. 
Ők a biblia vigasztalásait rossz néven veszik és eldobják Istennek ígéreteit, s mégis 
össze tudja törni az Úr a vaszárakat és az érckapukat darabokra zúzni, a foglyokat 
pedig ki tudja hozni a kétségbeesés tömlöcéből és egy sziklára állítani, szájukba egy 
új éneket adni és azt mívelni, hogy az Ő nevét örökké dicsérjék. A vigasztaló 
Szentlélek meg tudja őket szabadítani a vas ketrecből. Dicsőség legyen nevének, ha 
Isten elhatározza, hogy a bűnöst megmenti, akkor az Ő akaratát teszi és az ember 
akaratja nélkül erőt gyakorol. Szerető, gyöngéd, szelíd módon, a melyben a hatalom 
a gyöngédségben és az erő a szelidségben fekszik. Tudja az Úr a legkeményebb 
nyakuakat legyőzni. Azt teszi, hogy az oroszlán a bárány mellé fekszik és egy kis 
gyermek vezetni tudja. Így lesz Isten hatalma a bűnösök legyőzésében szemlélhető. 
 
Épen úgy lesz látható az ő elváltozásukban, mert vajon nem csoda-e az, hogy Isten 
az öreg, elromlott lázadókat új teremtményekké teszi Jézus Krisztusban? Minden 
megtérés a mindenhatóságnak bizonyítéka. A világ megteremtése csak félcsoda 
volt az új lélek megteremtésével összehasonlítva, miután semmi sem volt 
akadályul, amikor Isten szólott és a világ előállott. De ha Isten az istentelen 
emberekhez szól, akkor az ellenszegülésnek ereje lép elő, mely a művet hátráltatja 
és magával a nagy műmesterrel is dacol. A sötétség és a halál van jelen, a 
gonosznak ereje és a jóra való tehetetlenség, melyeknek legyőzetniök kell. Az Úr 
mégis mindeneket megujít és az új teremtettséget ővéinek szívében állítja elő. 
Valóban hatalmas karja van neki. Dicsőség legyen az Úrnak, aki nagy csodákat mível 
magas kezével és kinyujtott karjával. 
 
A megtérés feltámadásnak is neveztetik. A mindenhatóságnak nagy munkája lesz 
az, ha az utolsó trombitaszóra a holt tetemek megelevenednek, de ehhez hasonló 
csoda az, ha a holt bűnök száraz csontjai életre jönnek, ha azok, akiknek csontjaik 
szétszórva vannak egészen a pokolig, kik remény, kegyelem, Krisztus nélküliek és 
mégis életre ébresztetnek Isten igéjének hangjára a Léleknek hatalma által. Oh, ti, 
kik ujjá vagytok alkotva és új életre lettetek felserkentve, ma imádjátok az Ő 
hatalmát! Kicsoda más, mint Isten tehetett titeket azzá, amik vagytok? Fontoljátok 
meg, hogy mik voltatok és gondoljátok meg, hogy minő lázadók voltatok és 
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mennyire hajlott a gonoszra a ti természetetek, íme, pedig a kegyelem által 
meggyőzetve, Krisztussal szorosan összekötve vagytok. A szentség után törekedtek 
és azt keresitek, hogy ez az isteni félelemben teljes legyen. Minő egy felfordulás ez! 
Minő átváltozása a dolognak! A vadont vizeknek forrásává és a pusztát folyóvízzé 
változtatni semmi sem a változáshoz képest, amellyel a holt, hideg, száraz emberi 
szívek a szeretetnek hatalmas forrásává, mely az örök életbe folyik, változtak. 
Dicsőség legyen a te hatalmadnak, végtelenül hatalmas Jehova, hatalmas karod van 
tenéked. 
 
Ugyanez a hatalom szemlélhető, kedves barátaim, a külömböző 
megszabadításokban, melyekben az Úr kezdetben részesiti övéit, amikor 
ellenségeik oly dühösen ellenök támadnak. Látjátok testvéreim, mily erős volt 
Istennek keze, mely minket a mi első kétségünk szolgaságából és rettegéseiből 
megszabadított, amikor a lelkiismeret panaszt emelt és a törvény elátkozott, s mi a 
halálos ítéletre és ennek végrehajtására várni gondoltunk. Lássátok az Úr a mi 
kétségbeesésünket megszüntette a félelemtől megszabadított és meghozta nékünk 
a szabadságot, amellyel Krisztus az embereket szabadokká teszi. Mi a bűnnek rabjai 
voltunk és oh, mennyire ellenünk szállította a bűn az ő seregét, hogy a mennyire 
lehetséges elvágja legelső reményeinket. De Istennek ama Krisztusa, aki minden 
bűneinket eltávoztatta és azokat az ő vérének veres tengerébe fullasztotta, 
hatalmas volt. Eltörte ő az ívnek nyilait, a paizsot, a fegyvert és a bárdot. Erre 
azután eljött a sátán a legborzasztóbb kísértésekkel és ordított reánk, mint egy 
oroszlán, mert nem akarja ő elveszíteni alattvalóit. Azon igyekezett, hogy minden 
hálóját kivesse reánk, hogy megfogva tarthasson és megakadályozzon minket az 
Istenhez való menekvéstől. De íme, a zsákmány elvétetett a hatalmastól és a fogoly 
megszabadittatott. Magának a törvénynek sincsen már semmi hatalma, hogy 
elkárhoztasson minket, mert Krisztus eleget tett neki és mi szabadok vagyunk. 
Hatalmas a te karod, oh, Isten! A te jobbod és a te szent karod diadalt szereztek. 
 
Azon időtől fogva pedig kedveseim, mily sokat lehetett látni Istennek hatalmából a 
szenteknek állandó megtartásában a végig való megoltalmazás által melyekben 
részük van. Ti sok szenvedésen keresztül mentetek, némelyek közületek nagyon 
nehéz, kinos szenvedésen, de ezek nem győztek meg s a földhöz nem sujtottak 
titeket. A jámbornak sokat kell szenvednie, de minden nyomorúságaiból 
megszabadítja őket az Úr. Dühösek voltak ellenségeink, kik néha összegyültek 
ellenünk és ha az Úr nem a mi oldalunkon lett volna, akkor mihamar elnyeltek 
volna, de néked Urunk hatalmas karod van és a te nevedben szabadulást találtunk. 
Körülvettek azok minket, mint a méhek, füstölögtek, mint a tövis közötti tűz, de az 
Úrnak nevében szétvertük őket. 
 
Oh, mennyi bűnből és mennyi kísértésből kikerülünk mi győzedelmesen! 
Némelyiteknek ösvénye a pusztán át vezetett és e mellett folytonos harc volt. 
Tőrök és vermek voltak sűrűn letéve az egész ösvény hosszában bú és bánat hullott, 
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mintegy jégeső folyvást és még sem lettetek meggyőzve. Ő megoltalmazza a 
szentek lábait. Minden keresztyén embernek élete egy csodákkal telt világ, de 
némely hivők tapasztalatai nagy csodatetetteknek sorozatából áll. Oh, én lelkem, te 
az erősökre léptél. Hogyan szabadult meg a mi lelkünk? Mint egy madár a 
madarásznak tőréből. A hatalmas ellenségek általa meggyőzettek, aki hatalmasabb 
mint ők valamennyien. A mi erőtlenségünkben vált nyilvánvalónak az isteni erő. 
Nem csoda-e, hogy habár olyan is volt a te hited, a széttöredezett nádszál, nem 
töretett össze soha és a te jámborságod, mely olyan volt, mint a füstölgő 
gyertyabél, mégsem oltatott el. Megtartattál az életben, mikor a halál oly közel 
volt, megoltalmaztattál, mikor ellenségeid oly dühösek voltak, nem kell-e hát 
valóban ezt mondanunk: „Hatalmas a te karod, erős a te jobb kezed!”  
 
Testvérek a vég jön, de minden jó lesz, akkor is, ha az Úr előbb nem jönne el, 
mindnyájunknak le kell győznünk az utolsó rettenetes ellenséget, de mi nem félünk, 
mert azon testvéreink, kik előre mentek, hátra hagyták nékünk a példát, hogyan 
kell diadallal meghalnunk. Milyen dicsően győztek az ő utolsó óráikban! Oldalaik 
mellett állottunk, az ő szemeiknek tündöklését láttuk akkor, amidőn mindenütt 
köröskörül a halálnak árnyéka volt és dicsőítő énekeiket halottuk akkor, a midőn 
mindnyájan, kik őket látták, távozásukra gondolva sirtak. Sápadt volt-e arcuk? Távol 
legyen! Olyan örvendezők az ő halálos órájukban, mint a harcos, mikor a zsákmányt 
osztja. A miként a menyasszony örül a lakodalmi ünnepélynek, úgy örültek ők az ő 
nagy Uroknak jövetelén és üdvösségükön, mely az Ő karjaiban van. Készek voltunk 
velük együtt felkiáltani: „Oh, halál hol van a te fullánkod, oh, sír, hol van a te 
diadalmad?” Valóban Urunk, ha a te szegény, gyenge, szenvedő gyermekeid 
diadalmasan meghalnak, akkor látjuk, hogy te néked hatalmas karod van. Ha a test 
és a szív ellankad, ha barátaink segíteni nem tudnak, ha a földi vigasz eltünik és 
azután a szív még mindig örül és diadallal örvend, akkor az Úrnak karja 
leplezetlenül látszik és az arra indít minket, hogy az ő szent nevét dicsőítsük és 
magasztaljuk. 
 
Szeretném, ha több képességem lenne ezen felséges tárgyat szemléltetni, de 
megtettem azt, amit legjobban tehettem és arra kérlek, hogy a délután csendjében 
való elmélkedések által e dologban nékem segitségül legyetek, hogy valóban 
imádjátok és dicsőítsétek azt a hatalmat, mely az irgalmasság minden edényében 
annyira látható és úgy fog megnyilvánulni rajtatok is, ha valóban Istennek 
gyermekei vagytok. 
 
Lássuk másodszor Istennek hatalmas karját, amint ez Jézus Krisztus szentélyében 
bizonyul be. Kövessetek engem szívélyesen itten a zsoltárban, mert akkor 
meglátjátok, hogy Jézus Krisztusban megbizonyitja magát Istennek hatalma, az Ő 
választásában és az Ő felmagasztalásában, hogy fejedelem és üdvözítő legyen. 
Nézzétek a 20-ik verset: „Segítséget rendeltem az erős ellen, felmagasztaltam azt, 
akit a község közül választottam.” Krisztus az isteni kegyelemnek testté vált 
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hatalma, benne lakozik Istennek hatalma, hogy az emberek gyermekeit 
megmentse, és mégis minő erőtlenségben időzött itten! Megutált és megvetett 
férfiú volt Ő, erőtlen és alacsony, szegény és világi tisztelet nélkül. A gyalázat és 
szenvedés, a szegénység és dicstelenség erőtlensége övé volt, de Istennek hatalma 
volt rajta és még mindig rajta van. Dicső dolog tudni azt, hogy Isten az ember 
erőtlensége által, miután azt az Ő saját természetével való összeköttetésben 
felvette, legyőzte a bűnt, a sátánt, a poklot és halált. A pusztában való harc a sátán 
és az ember között folyt le, aki mindjárt megkísértett minket, de oh, milyen dicső, 
íme, ez az összehasonlíthatatlan ember leverte a kisértőt és megtartotta az 
elsőbbséget. A Getsemáné kertben való halálos tusa emberé volt, ember volt ő, 
habár Isten aki a nagy vércsöppeket verejtékezte az erős kiáltásokat, s könnyeket 
áldozá és megnyerte a diadalt, mely által a gonoszság megfosztatott trónjától. Ő 
pedig, aki a gonoszságok eme hatalmasaival a kereszten harcolt, magában állt és a 
szőlőprést csavarta, miglen a szőlőfürtök közül egy sem marad sajtolatlan, ember 
volt. Az Ő ereje az, a názáreti férfiú ereje, aki a gonoszságnak minden hatalmát 
mindenkorra összetörte és megverte úgyannyira, hogy ha azok fel is lázadnak, ez 
csak az élet után való tusakodó kapkodás. Amily bizonyos, hogy Isten az ő trónján 
ül, oly bizonyos, hogy az asszony magva lábának a kigyó fején kell lennie, hogy 
örökre széttiporja, mert akármily hatalmasok is voltak a gonoszságnak seregei, 
Isten a nép közül egy kiválasztottat felmagasztalt, aki segítsen és a sötétség seregeit 
mindenkorra meggyőzze. Erős a te jobb kezed Üdvözítő, mert a te erőtlenséged, 
szenvedésed és halálod által verted meg a te népednek ellenségeit. 
 
Meglátszik továbbá az Ő hatalma a mi Urunknak felkenetésében. „Találtam 
Dávidot, az én szolgámat, az én szent olajommal kentem meg őt.” Ti tudjátok, hogy 
az Ő prédikációjában két élű hegyes tőr ment ki az ő szájából, mellyel a bűnt verte, 
mert Istennek Szelleme volt rajta. Pünkösd napján megmutatta ezt a Lélek 
Krisztusnak egész testében és meghagyta, hogy összes tanítványai tüzes nyelveken 
szólják az evangélium igéjét. Istennek lelke Krisztussal van még mindig a földön az ő 
egyházában úgy, hogy habár az Ő prédikátorainak beszéde gyenge, mégis titkos erő 
kiséri azt és a gonoszságnak hatalmasságait ellenállhatatlanul leveri. Örüljetek ma 
szeretetteim, mert a kenet még bent van az Isten templomában és a felkent 
Üdvözítőnek mindenütt diadalmasnak kell lennie. Istennek legyen hála, aki igéjét a 
Léleknek hatalma által mindenütt győzedelmessé teszi. Imádnunk kell tehát Jézus 
Krisztust, mint olyat, aki Istennek hatalmával bír, mert Istennek Lelke mindig vele és 
az ő beszédével van, és ezért hatalmas arra, hogy mentsen. 
 
Éppen úgy kell felmagasztalnunk Istennek erejét, mert Krisztus országa folyvást tart 
e világban. Miként a zsoltáriró mondja: „Az én kezem állandó lészen és az én karom 
megerősíti őket. Nem nyomják el őt az ő reá jövő ellenségei, a gonosz ember is nem 
nyomorgatja azt, mert megrontom ő előtte az ő nyomorgatóit és az ő gyűlölőit 
megverem.” 1800 éven át mindennemű erőszakot kísérlettek meg, hogy Krisztus 
gyülekezetét kiirtsák. Az ördög és annak e földön való minden szolgája összeesküdt, 
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hogy a mi Urunk növekvő országát szétrombolják, de ez nem sikerült nekik. 
Gondoljátok meg testvéreim, hogy micsoda az Isten hatalma, amely az egyházat 
ezen kemény üldöztetés közepette életben tartotta, az inkvizíció körmeiből 
megszabadította, az eretnekség mérgétől, és a hitetlenség dögvészétől megóvta, s 
abba az állapotba helyezte, hogy túlélte a pápaságnak még gonoszabb sárkányát, 
mely az egyházat azzal fenyegette, hogy azt az ő szájából kifolyó vizekkel egészen 
elnyeli. De a választott mag tovább is él és megszaporittatik az országban úgy, mint 
ez zsoltárunk 37-ik versében ígértetik: „Az ő magva mindörökké megmarad és az ő 
királyi széke, mint a nap én előttem.” Az egyház megállapítása és fentartása 
rendkívüli bizonyítéka az isteni hatalomnak. 
 
Ugyanezek Krisztusnak hóditásai, melyek közül egy néhányat láttunk, többek pedig 
következni fognak. „Mert megrontom ő előtte az ő nyomorgatóit és az ő gyűlölőit 
megverem” ‒ ez az isteni ígéret. „Én elsőszülöttemmé teszem őt és minden földi 
királynál feljebbvalóvá. Mert vetem az ő kezét a tengerre és a folyóvizekre az Ő 
jobb kezét.” Dicsőség Istennek, Krisztus győz még mindig. Az ő igazságának 
prédikálásában még mindig győzedelmesen vonul ki és azután is győzni fog. Az 
evangélium még nem veszítette el régi erejét, hanem ott, ahol hitben prédikáltatik, 
még mindig megnyeri a csatát. Látjátok minő hatalma van nagy tömegek vonzására 
és azoknak lélekzetvétel nélküli figyelemben való megtartására. Nem kell mást 
tenni, az embernek mint azt, hogy teljes erejével prédikálja Krisztust és az emberek 
meghallják azt. Nincs arra szükségünk, hogy az államtól jövedelmünk legyen, és a 
parlament (országgyűlés) határozatokat hozzon (e tekintetben), hogy rajtunk 
segítsen. Adjatok nékünk szabad teret és semmi kegyet, adjatok nyilt bibliát, buzgó 
nyelvet és a nép még megindul, a tömeg pedig meghajlik a nép királya előtt. Jézus 
Krisztus neve, még mindig a leghatalmasabb név, mely a halandó nyelv által 
kimondható, az ő mindent alávető hatalma érezhető lesz a föld legtávolibb 
részeiben is. 
 
Kedveseim, nincs időm többet tenni, mint kimondani azt, hogy Isten kegyelmének 
nagy ereje meg van testesülve Krisztusban hatalmas esedezés gyanánt. Lássátok a 
27-ik verset: „Ő nékem azt mondja: én atyám vagy te, én erős Istenem és én 
szabaditásomnak kősziklája.” Ezt őt hatalmassá teszi a szabaditásra. Ő üdvözítheti 
mindig mindazokat, kik általa Istenhez járulnak és folyvást él, s esedezünk érettük. 
Szeretném, ha egy órám volna és isteni kegyelem hatalmának időzésénél, úgy 
amint ez Krisztus esedezésében látható. A mindenhatóság lakik minden 
kérelmében, mely ama drága ajkakról ömlik, amidőn az örökkévaló Fiú az, aki 
érdemét az örökkévaló Atyánál érvényesiti. Kedveseim Krisztus hatalma  közületek 
sokaknál ismeretes. Nem hivott-e ki titeket a halálból? Nem tartott-e titeket vissza 
a kárhozat mocsarába való menéstől? Nincs-e szívében olyan erő, amely a ti 
szíveteket megmozgatja? Mikor valami egyébről beszélünk, akkor ti azt hallgatjátok 
és elalusztok, de ha róla beszélünk nem indul-e meg a ti legmélyebb belsőtök? 
Mikor ti gyengék és fáradtak voltatok nem ugráltatok-e fel gyakran ujongva csupán 
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az Ő reá való gondolatra is? Nem tette-e kellemessé az Ő jelenléte a ti beteg 
fekhelyeteket, és amit halálos ágyatoknak tartottatok, egy trónhoz hasonlít, 
amelyen ti ültetek és uralkodtatok, mint valami égi helyen?  
 
„Nevednek édessége már  
Üdvös vigasz és örömár.” 
 
Ti tudjátok, hogy ez úgy van. Ki tudja Isten nevének hatalmát megmérni? S vajon, 
mi lesz az Ő hatalmának érzete, ha a tulvilágot eléritek, ha titeket nyugodalmába 
vezetett. Kivált titeket, kik oly méltatlanok voltatok, ha az Ő jóságának minden 
fenségét kijelenti néktek, ha tiétek lesz a menny és ennek minden határtalan tere 
és arany utcája, s ha körültekintetek és ott találjátok, kivétel nélkül összes 
keresztyéni testvéreiteket, kik mindannyian itt alant szerették az Urat és végre 
valamennyien a nyájba biztosan behozattak. Oh, minő örömujongás fog az égben 
hangzani, ha az élő Istennek seregei összegyülekeznek és egyetlen egy harcos sem 
fog hiányozni, ha a névsor fel fog olvastatni s ott lesz a Bárány és félelem, 
csüggedés nélkül lesz képes mindenki az ő nevének olvasására válaszolni: „Itt 
vagytok!” A sátán a nyájnak egyetlenegy bárányát sem nyelte el és az egész sereg 
egyetlen emberét sem ütötte agyon. Az egész vonalon végig győzött Jézus! Ha az 
egész sereget egybegyülve látjátok és a küzdelmekre gondoltak majd, melyeken 
mindeniknek átmenni kellett, a sok szomorúságra, melyen át ezek a koronához 
hatoltak, akkor elragadtatva fogtok felkiáltani: „Hatalmas karod van te neked, erős 
a te kezed és magas a te jobb kezed. Dicsőség Jehova Jézusnak, a mi mindenható 
Üdvözítőnknek! 
 
No, ezzel a befejezéshez érek, és itt kell válaszolnunk a kérdésre: Hogyan 
ismertessék el tényleg ez a hatatom? Ha tényleg keresztül akarjátok azt vinni, amit 
én mondok, akkor néhány szó elég lesz ahhoz. 
 
Először, ha Istennek hatalma olyan nagy, akkor adjátok át magatokat néki. Ember, 
azt reményled, hogy ellenállsz Istennek? Van-e olyan karod, mint Istennek és tudsz-
e mennydörögni olyan hangon, mint az övé? Dobd el ezeket a dolgokat és szünjél 
meg remény nélküli háborút viselni. Add meg magad azonnal, add meg magad a 
kegyelemre! Oh, ha van itten egy olyan, aki Istennek ellensége, akkor arra kérem, 
hogy olvassa meg költségét, mielőtt a harcot folytatná és lássa, vajon képes-e Isten 
ellen dacolni? Harcoljon-e a viasz a tűzzel, vagy a kender a lángokkal? Ő 
megsemmisíti az olyan hadsereget oh, ember, mint te vagy, miként a tűz megégeti 
a tarlót s mielőtt te néked időd volna a gondolatra, teljesen a romlásba taszittatol. 
„Csókolgassátok a Fiú, hogy meg ne haragudjék és elvesszetek a ti utatokban, mert 
hamar felgerjed az ő haragja.” 
 
A legközelebbi gyakorlati dolog ez: erős-e Isten? Akkor bízzatok benne, hogy 
megment titeket. Ne mondjátok ismételten, hogy ő a romlástól elszakítani nem 
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tud. Soha ne kételkedjetek hatalmában, hogy ő ne tudna titeket üdvözíteni még a 
legutolsó szükségben is. Megmondtam néktek, hogy ő letette kegyelmi hatalmát 
Jézus Krisztusra és megszabadittattok. Minden hatalom nála van, meg tud ő 
bocsátani minden bűnt és meg tudja győzni a bűnös hajlamokat mind, megtudja 
változtatni a legromlottabb szívet és beplántálni a lélekbe minden kegyelmet. 
„Bízzatok az Úrban örökké, mert Isten, az Úr, Kőszikla örökké!”  
 
Továbbá, ha Ő olyan erős, akkor minden dologban bízzatok benne. Oh, ti, kik Ő 
népe vagytok, soha ne próbáljatok benne bizalmatlankodni. Megrövidülte az ő 
karja? Nem tud-e az Úr titeket megmenteni? Hozzátok terheteket, szükségteket, 
hiányaitok, gondotokat, öntsétek ki mindazokat eléje mint a vizet, hagyjátok hogy 
azok a Mindenható lábai előtt elfolyjanak és el fognak majd mulni, ti pedig énekelni 
fogtok! „Istennél van az én üdvöm, az én becsületem, az én erősségemnek 
kősziklája, az én bizalmam Istenben van”  
 
Ha olyan erős Isten, akkor dobjatok el minden emberi félelmet. Kicsoda vagy te, 
hogy félsz az embertől, aki meghal? Az ember csak fű, mely egy órában elhervad, 
miért remegnél tehát homlokának ráncai előtt? Ő elgázolja, mielőtt még a moly 
tenné, miért félnél tehát tőle? Ne zavarjon meg titeket a büszke emberek arca. 
Bízzatok Istenben és ne féljetek semmit, mert Jákobnak erős Istene velünk van, 
nagyobb, mint valamennyien, kik ellenünk lehetnek. 
 
És íme áttérünk, a te szolgálatodhoz, melyre az Úrtól hivatva lettél. Ha olyan erős Ő, 
akkor ne gondolj többé a te saját erőtlenségedre, kivéve, amikor te azt nézőtér 
gyanánt az Ő erejének tekinted. Csak egy talentumod van? Istennek Szentlelke 
nincsen korlátozva az ő hatalmában. A te egy talentumodat épen úgy teheti 
gyümölcsözővé, mint másnak tiz talentumát. Gyenge vagy, mint a víz? Akkor 
örvendj most és dicsekedjél erőtlenségeddel, mert Istennnek ereje fog nyugodni 
rajtad. Ne gondolj arra, hogy mit tudsz tenni, ennek kevés jelentősége van, hanem 
mérlegeld azt, hogy mit tud Ő általad tenni. Ő a gyengéket a hatalmasok ellen 
megerősítheti. Lásd, mai napon szól ő hozzád: Lásd, íme, én téged cséplőszekérré 
tettelek, melynek fogai vannak, hogy megcsépeljed és összezuzzad a hegyeket és a 
halmokat olyanná tegyed, mint a polyva. Szórjad szét azokat, hogy elhordja a szél 
és az orkán szétfujja.  
 
Végre az egész jövőre való vonatkozással, mely előtted fekszik, olyan erős Isten? 
Akkor ajánljad jövődet az Ő kezébe. Holnap nagy nehézség elé kell lépned, és a hét 
végén még nehezebbet vársz. Nos, ne félj hát, mert az Úr él, hogy megszabadítson 
téged. Mit? Te félsz? Elveszett-e a te tanácsadód? Cserben hagyott-e a te segítőd? 
Hogyan süllyedhetnél le a mély vízbe, ha alattad örökkévaló karok vannak? 
Hatalmas Isten a te menedéked, hogyan lehetnél veszélyben? Egyáltalán miért 
pillantasz te a jövőbe? Elég hogy minden napnak megvan a maga baja. Isten éppúgy 
Istene a holnapi napnak, mint a mainak. Szünjél meg gondjaiddal, mert ezek 
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erőtlenitenek és nem tudnak rajtad segíteni. Ez tiszteletlenség Istened, Üdvözitőd 
iránt, s azért gonosz dolog. Várjad türelmesen és csendesen az ő ígéretének 
teljesedését, nyugodjál benne és légy békességben! Állj csendesen és nézzed 
Istennek üdvét! Oh, Urunk, dicsőitsd meg magadat mai reggelen, mindkettőjükben, 
a szentekben és a bűnösökben, miután a te hatalmadnak nagyságát kijelented, 
mert hatalmas karod van, erős a te kezed és magas a te jobb kezed! Ámen. 
 

Legeltesd az én bárányaimat 
 
„Minekutána azért ebédeltek volna, mondá Simon Péternek Jézus: Simon 
Jónának fia, szeretsz-é engemet ezeknél inkább? Mondá néki: úgy Uram, te 
tudod, hogy szeretlek téged! Mondá néki Legeltesd az én bárányaimat!” (János 
evang. 21. rész, 13. vers.) 
 
Olvassátok el az egész fejezetet és figyeljétek meg a jelenet megváltozását! Először 
a tavon vannak, halásznak és Krisztus parancsaihoz mérten kivetik hálóikat, s nagy 
tömeg halat vonnak ki a partra. Mindnyájan a partra jöttek, s miután reggeliztek, 
szemeik többé már nem a tóra irányulnak, hanem a halomnak legelőire. Ezek telve 
vannak nyájakkal és az Úr nem szól többé halászatról és halakról, hanem a 
pásztorokról és juhokról beszél. Ebben egy hasonlat foglaltatik: az Úr Jézus szolgái 
először halászok, azután pásztorok. Krisztus szolgáinak első munkája ebben a 
megbízatásban van befoglalva: „Menjétek mind e széles világra és prédikáljátok az 
evangéliumot minden teremtett lénynek,” vagy a hasonlatban: „Vigyed a mélyre és 
bocsássátok le a ti hálóitokat halfogásra.” Ők megkezdték mennyei hivatásukat 
mint halászok, épen mint Jézus először mondotta nekik: „Kövessetek engem, s 
emberek halászaivá akartak tenni titeket.” Az első munka az evangélium 
prédikálásából áll, ami egy nagy vontató hálónak lebocsátásához hasonlít, mely 
mindenféle élőt magába zár. Ne válogassanak a személyekben, nehogy csak 
egyeseknek prédikáltanak, kik erre hajlandóknak tűnnek fel nekik Ez a horoghoz 
lenne hasonló, olyan kép, mely az ótestamentomban a romlást példázta, s nem az 
üdvöt, mint Ámos mondja: „ Megesküdt ezen az Úr Isten az Ő szentségére, hogy 
íme napok következnek reátok, melyeken elviszen hiteket az ellenség horgokkal és 
a ti maradéktokat mint a halásznak halászó horgaival.” (Ámos. 4. r. 2. v.) Az 
evangéliumi halászatnál lebocsátjuk a nagy hálót és belékerítünk sokat mindenféle 
nemből. Az evangélium prédikálásánál mindenki hal, aki a hálóhoz jön. A jóknak és 
gonoszoknak válogatása egy másik napon történik. A mi sürgős munkánk, 
véleményem szerint, a tiétek és az enyém kedves testvérek, az, hogy menjünk ki a 
világba és hirdessük az üdvösségnek áldott evangéliumát mindazoknak, akik minket 
hallani akarnak. Minden helyre kell mennünk, a hová juthatunk, „széles e világra” a 
városnak utcáira és szorosaira, az országutakra és a sövényekre, a világ minden 
helyére. A mi Krisztus részére való egyedüli halászati szerszámunk az Isten 
kegyelméről való evangélium. Isten mentsen, hogy valami egyebet használjunk. Ez 
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a mi szolgálatunknak nagy része és adná Isten, hogy nagyobb gondot helyeznének 
reá, de miután ez a szolgálat (a halászat) megtétetett, jön a legeltetés és ez épen 
olyan fontos munka. A mi Urunk Jézusunk azt akarja, hogy az ő szolgái teljes 
szívükkel csüngjenek ezen a második munkán. 
 
A Krisztus részére teljesítendő legeltetési munkára vonatkozólag figyeljük meg 
először a működési kört: „Bárányaimat”. Másodszor az embert, aki erre való, 
hasonlóan Simonhoz, Jóna fiához, harmadszor az ő előkészültségét ehhez, 
negyedszer magát a munkát és ötödször az indítóokot, a melynek folytán a 
legeltetést megtenni kell. Csak röviden minden pontról. Oh, bár velünk volna Isten 
lelkének segedelme! 
 
Gondoljatok a működési körre. Bár az Úr Jézus ezt mondotta második ízben: 
„Legeltesd juhaimat!” első ízben mégis csak ezt mondja: „Legeltesd bárányaimat!” 
Kit illet ez? Azt gondolom, hogy először azokat, akik kicsinyek a kegyelemben. A 
hitnek csupán egy mustármagjával bírnak ők. Nem láng az ő szeretetük, hanem 
szikra. A kegyelem kovásza működni kezdett bennük, de a teknő egész lisztjét míg 
át nem hatotta. Olyan bennök a lelki élet, mint az épen most meggyujtott 
világosság. Látszólag abban a veszélyben van, hogy hirtelen elfúvatik és azért nagy 
gondot igényel. Az erőtlenségnek kifejezése ezen szavakban „bárányok” fekszik, s 
azért mindazok, kik az Isten gyülekezetében gyengék, s oh, hányszor vannak 
olyanok, mindazok, kik kételkednek, mindazok, kik csak kevés oktatásban 
részesültek, mindazok, kik a tanításban könnyen megtévednek, kik a kedélyben 
nyomott hangulatuak és könnyen hozhatók ingadozásba, mindazok mondom, 
különös gonddal legyenek gondozva, s azért említi fel őket Jézus különösen egyedül 
és mindenekelőtt. Ha a mi barátságunk elhanyagolná az erősöket, az nagyon 
szomorú volna, de talán nem hozna olyan kárt, mint ha mi a gyengéket 
hanyagolnék el. Mit mond az apostol: „Vigasztaljátok a csüggedőket, támogassátok 
az erőtleneket, mindenki iránt béketűrők legyetek.” Mindig vannak olyanok 
körünkben, kik a szellemi özvegységnek gyászruháját hordják. Ők nagyon őszinték, 
de nagyon félénkek és alig tudják, hogy mi az a teljes bizodalom, mindazon által 
igazak és határozottak ők. Az ő hitük remegő hit, mely ezt kiáltja: „Uram, hiszem, 
segits az én hitetlenségemnek!” Ezek sem nem dorgálhatók, sem meg nem 
vethetők, legkevésbé pedig bátortalaníthatók, hanem miután mi magunk is ki 
vagyunk az ilyen félelmek megtámadásának téve, vigasztalnunk kell őket. Tudnunk 
kell, hogy ha mi erősek vagyunk, ami erősségünk nem önönmagunkban rejlik, mert 
ami saját erősségünk tökéletes gyengeség s épen azért barátságosan és szelíden 
kell bánnak a nyájnak erőtleneivel. Azt hiszem, hogy ez annak alapja, miért lettek a 
gyengék ezen különös esetben Simon Péternek ajánlva, mert ő maga is nagyon 
gyenge volt, elárulta mesterét félelemből és ez által arra taníttatott, hogy legyen 
részvéttel mások iránt, kik remegnek. Aki maga is körül van véve erőtlenséggel, 
ismeri az erőtlenek szívét és részvéttel lehet az ő kétkedésük és megtámadtatásaik 
iránt, mert ugyanazt érezte ő is. „Azért én ma reggel az Úr Jézus nevében mondom 
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mindazoknak, kik őt szeretik: „Gondoskodjatok a gyülekezet erőtleneiről!” 
 
Nem tudom elgondolni, hogy némely értelmezők miként tehetik, hogy az 
erőtlenségnek fő kifejezője ezen szóban „bárányok” foglaltatik, mert egy báránynak 
fogalmát nem korlátozhatjuk a gyengeség gondolatában, miután lehetnek megnőtt 
juhok gyengék és a bárányok erősek, hanem itten az alapgondolat a fiatalságban 
van. A bárányok a nyájnak fiatalai. Tehát különösen és gondosan azokra figyeljünk, 
kik fiatalok a kegyelemben. Ők mindnyájan öregek lehetnek az esztendőkben, de 
lelki életük korára nézve mégis csupán csak gyermekecskék a kegyelemben, s azért 
szükségük van arra, hogy jó pásztor alatt legyenek. Mihelyt valaki megtér és a 
gyülekezethez csatoltatik, azonnal tárgya legyen ő a többi tagok gondoskodásának 
és barátságának. Újonnan jött most közénk, nincs neki bizalmas öröme a szentek 
között, azért legyünk hát iránta mindnyájan barátságosak. Még ha el is kell 
hagynunk öregebb bajtársainkat, kettőzött mértékben legyünk barátságosak azok 
iránt, kik éppen mostan futottak ki a világból és eljöttek, hogy menedéket 
találjanak a Mindenhatónál és az ő népénél. Szüntelen gonddal virrasszatok ezen 
újonnan született gyermekecskék felett, kik erősek az ő kívánságaikban, de semmi 
másban nem erősek. Épen most másztak ki a sötétségből és alig bírják eltűrni a 
világosságot szemeik. Legyünk hát ernyők az ő számukra, míg megszokják az 
evangélium nappali fényét. Szenteljétek magatokat a gyengék és csüggedtekért 
való gondoskodás munkájának. Péter azon a reggelen maga is úgy érezte, mintha 
egy újonnan toborzott katona lett volna, mert hiszen ő bizonyos értelemben 
bevégezte nyilvános keresztyéni életét azáltal, hogy megtagadta Urát és újból 
megkezdte azt, amikor kiment és keservesen sírt. Az ő hitéről új vallomást tett le 
Uránál és testvéreinél, s azért mert részvéttel lehetett az ujoncok iránt, megbizatott 
azzal, hogy azoknak őrizője legyen. A fiatal megtérteknek nincs bátorságuk 
segítségünket kérniök, s azért elénk vezeti őket Üdvözítőnk és a parancsnak 
nyomatékos szavával mondja: „Legeltesd bárányaimat!” A mi jutalmunk ez lesz: 
„Amit cselekedtetek eggyel emez én legkisebb testvéreim közül, én velem 
cselekedtétek ezt.” 
 
De bizonnyal azokat be kell ide foglalnunk, kik megtérnek még mikor fiatalok az ő 
éveikben. Nagyon köszönjük az Istennek, hogy közöttünk és körülöttünk sok kedves 
gyermekkel bírunk, kik már ismerik Krisztust. Mi mint gyülekezet soha sem 
gondoltunk arra, hogy néhány esztendőnek el kell vonulni valamely gyermek felett, 
mielőtt Krisztusban való hitét beismerné és a gyülekezetbe felvehető lehetne. Azt 
mondják néha, hogy mi a felnőttek keresztségét tanítjuk. De nem úgy van ez! Mi a 
hivők keresztségét gyakoroljuk és mindazokat megkereszteljük, kik vallják, hogy az 
Úr Jézus Krisztusban hisznek, akár gyermekek, akár felnőttek legyenek azok. Az 
alkalmatosságnak kérdése minálunk nem a korra, hanem a hitre vonatkozik. A 
napoknak vagy éveknek nagy vagy csekély száma nem jő nálunk figyelembe. Ami 
kérdésünk ez: „Hiszesz-e az Úr Jézus Krisztusban?” Ha erre megnyugtató válasz 
adatik, akkor mi mindjárt ezt mondjuk: „Mi akadályozhatna téged abban, hogy 
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megkereszteltessél?” Akármilyen fiatal legyen is az a hívő, tegye le a nyilt 
hitvallomást és soroztassék Krisztus egyéb nyájaival együtt az akolba. 
 
Nem tartozunk azok közé, kik az ifju jámborságot gyanusan nézik, mi nékünk nincs 
okunk arra, hogy nagyobb gyanuval fogadjuk a fiatalok jámborságát, mint azokét, 
kik késő éveikben megtérnek. E kettő közül azt hisszük, hogy inkább az utóbbiak 
jöhetnek kérdésbe, mint az elsők. Mert a büntetéstől való önző félelem és a haláltól 
való rettegés könnyebben hozhatja létre az utánzott hitet, mint ezt egy gyermekes 
lény tenni tudná. Mennyi sokktól menekült meg a gyermek, amivel elromolnia 
lehetett volna! Mily sokat nem tud ő, amiről mi reménylünk, hogy Isten 
segítségével soha megtudni nem fog! Oh, mennyi jámborság és bizodalom van a 
megtért gyermekekben, ami az idősebb megtérteknél nem látható! A mi Urunk 
Jézusunknak láthatólag részvéte volt a gyermekek iránt, az olyan ember pedig 
keveset hasonlít Krisztushoz, aki őket e világ terhének tekinti és úgy bánik velük, 
mintha ők vagy kis csalók vagy pedig oktalan pimaszok volnának. Ti néktek, kik a mi 
iskoláinkban tanultok, az az örvendetes kiváltság adatott, hogy kitaláljátok, hol 
vannak Krisztusnak ezen kis tanítványai, kik tényleg Krisztus nyájának bárányai. Ezt 
mondja Ő néktek: „Legeltessétek bárányaimat!”, azaz oktassátok azokat, kik 
őszintén jámborok, de még fiatalok éveikre nézve. 
 
Nagyon figyelemre méltó az, hogy ez a szó, mely itten a „Legeltesd bárányaimat” 
kifejezésben használtatik, nagyon külömbözik a szabályban azon kifejezéstől: 
„Legeltesd juhaimat.” Nem akarlak görög szavakkal megterhelni, de a másik 
„legeltesd” jelenti a pásztori hivatal gyakorlását, kormányozni, rendezni, vezérelni, 
vezetni, röviden mondva, mindent megtenni, amit egy pásztornak nyájánál 
megtennie kell, de ez az első legeltetés nem foglalja mindezt magába, hanem 
határozottan etetést jelent és a tan olyan kötelességre irányul, melyet talán 
elmulasztani képesek lettek volna, tudniillik ez a hitben való gyermekeknek 
oktatása. A bárányoknak nincsen olyan nagyon szükségük arra, hogy rendben 
legyenek tartva, mint nékünk, kik annyi sokat és mégis olyan keveset tudunk, s kik 
azt hisszük, hogy már nagyon előhaladtunk, s azért egymást ítélni, egymással 
vitatkozni és egymást megelőzni akarjuk. A keresztyéni gyermekeknek szükségük 
van arra, hogy őket az evangéliumi tanra, szabályokra és életre tanítsák, nékik erre 
szükségük van, hogy az isteni igazságosság szemük elé tisztán és erőteljesen 
állíttassák. Miért legyenek tőlük a kegyelemről szóló tanok visszatartva? Nem 
csontok ezek, mint némelyek mondják, de ha csontok is, akkor ezek velővel és 
zsírral vannak bevonva. 
 
Ha valamely tán nehéz a gyermeknek, akkor a hiba inkább a tanitó felfogásában 
van, s nem a gyermek elfogadási képességében, ha az a gyermek tényleg meg van 
térve. A mi feladatunk az, hogy a tant egyszerűvé tegyük, ez legyen a mi 
munkánknak fő része. Tanítsátok a kicsinyeket az egész igazságra és nem egyébre, 
mint igazságra, mert a gyermeki természetnek nagy szükséglete az oktatás. A 
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gyermeknek nemcsak élni kell, mint néktek és nekem, hanem növekednie is, és ez 
okból kettős mértékben van szüksége táplálékra. Ha az apák ezt mondják 
gyermekeikről: „Ah, milyen éhesek”, akkor gondolják meg, hogy nékünk is nagy 
éhségünk lenne, ha nemcsak menetében kellene épen tartania a gépezetet, hanem 
még megnagyobbítani is kellene azt. A gyermekeknek nőni kell a kegyelemben, 
hogy annál nagyobb fogékonyságuk legyen a tudásban, létben, tettben, érzelemben 
és annál nagyobb erőben nevekedjenek, mely Istentől jő. S épen ezért 
mindenekelőtt táplálni kell őket. Jól táplálniuk vagyis oktatniok kell nékik, mert 
abban a veszélyben forognak, hogy az ő kívánságuk máskülönben fordított módon a 
tévely által elégittetik ki. Az ifjuság fogékony a rossz tan iránt. Akár tanítjuk, akár 
nem a fiatal keresztyéneket az igazságra, az ördög bizonyára a tévelyre fogja 
tanítani. Hallani fognak ők arról mindenképen, ha őrizik is őket a gondos őrizők. 
Hogy a gyermek gabonás vékája a polyvától távol tartassék, annak egyedüli módja, 
hogy az színültig megtöltjük jó búzával. Óh bár segítene ennek megtevésében 
Istennek lelke! Mentől többre taníttatnak a fiatalok, annál jobb, mert ez a hamis 
tanítástól megóvja őket. 
 
Különösen figyelmeztetve vagyunk rá, hogy legeltessük őket, mert olyan könnyen 
elkerülhetik figyelmünket. Attól félek, hogy a mi prédikátoraink a fiatalok feje felett 
vonulnak el, kik pedig nemkülönben olyan igaz keresztyének lehetnek, mint az 
öregebbek. Boldog az, aki úgy képes beszélni, hogy a gyermek megérteni tudja őt. 
Boldog az istenfélő asszony, ki magát az ő osztályában olyan nagyon a gyermekek 
gondolatjaihoz tudja alkalmazni, hogy az igazság minden akadály nélkül folyik át 
szívéből a gyermekek szívébe. 
 
Különösen kell legeltetnünk a gyermekeket, mert ez a munka igen haszonhajtó. 
Akármit is akarnánk tenni azokkal az egyénekkel, kik életük későbbi idejében tértek 
meg, sokat nem csinálhatunk belőlük. Örvendünk az ő saját tenniakarásuknak, de 
mi marad feleslegül 70 évvel, ha mindjárt tiz évvel tovább is élnek? Neveljetek fel 
egy gyermeket és 50 esztendeig tartó szent szolgálat áll előtte. Örvendünk, ha 
azokat üdvözölhetjük, kik a tizenegyedik órában jönnek a szőlőbe, de alig vették 
kezükbe késüket és ásójukat, máris leszáll a nap és az ő rövid munkájuk véget ért. 
Az idő, amely a későn megtért kiképzésére szükséges nagyobb, mint az időköz, 
mely az ő tevékeny szolgálatára fennmarad. De vegyetek elő egy megtért 
gyermeket, tanítsátok jól őt és miután a korai jámborság, gyakran kitűnő 
jámborsággá válik, ez a kitűnő jámborság pedig még az évek egész sorozatával 
rendelkezik, amelyben Isten megdicsőitve, mások pedig megáldva lehetnek, 
ennélfogva az ilyen munka igen nagy fokú haszonhajtó munka. Az alázatban tesz 
minket gyakorlókká és azt eredményezi, hogy szelídek és szerényeknek maradjunk. 
Ha ti olyan férfiakat és asszonyokat akartok, kik nagy lelküek és tágkeblüek, 
keressétek akkor őket azok között, kik sokat foglalkoznak a fiatalsággal, a kik 
azoknak oktalanságait elnézik és gyengeségeik iránt a Jézusért részvéttel vannak. 
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Látjátok a működési kört, mely buzgó tevékenységeitek részére megnyílik. Be 
akartok-e abba lépni? Közületek sokan már munkálkodnak benne, nézzetek utána, 
hogy beteljesítsétek magas hivatástokat és amint csak tudjátok, legeltessétek a 
bárányokat! 
 
Másodszor: tekintsünk arra a férfiura, akinek ezt megtenni kell. Úgy tekintem 
leckém szövegét, mint amely nem csupán Péterhez intéztetett, hanem 
mindazokhoz, kik hasonlók Péterhez. Hogyan, ha azt mondom, hogy ez 
mindannyiankhoz intéztetett? Jézus így beszél hozzánk, mint az ő szolgáihoz és 
szeretetteihez: „Legeltesd bárányaimat!” Kicsoda tegye ezt meg? Krisztus mintegy 
vezetőül választotta Pétert. Egyike volt ő a főapostoloknak, ha szabad nékünk ilyen 
szót használnunk. Egyike volt a triumvirátusnak (hármas tanács), mely az elősereget 
képezte: Péter, Jakab és János. De bár vezető is ő, mégis legeltetnie kell a 
bárányokat, mert senki se tartsa magát olyan nagynak, hogy a tanítványokról ne 
kellene gondot viselnie. A gyülekezet legjobbjai sem túl jók ezen munkára. 
  
Ne gondoljátok pedig kedves barátaim, hogy néktek, mert más munkákat kell 
végeznetek, emiatt a szent munkának eme részében nem kell foglalatoskodnotok, 
hanem barátságosan készen álljatok, aszerint, amint alkalom kínálkozik, a kicsinyek 
segítségére és azoknak buzdítására, akiknek főhivatásuk az értük való gondoskodás. 
Mindnyájunkhoz jön ez a hír: „Legeltesd bárányaimat.” A prédikátorokra és 
mindnyájokra, kiknek az isteni dolgokról ismeretük van, ez a feladat bízatott. 
Lássatok utána, hogy figyeljetek azon gyermekekre, kik Krisztus Jézusban vannak. 
Péter vezető volt a hívők között és mégis legeltetnie kellett a bárányokat. 
 
De ő különösen hőérzelmű férfiú volt. Ő éppen az a helyes férfiú volt, aki a fiatalság 
érdeklődését föl tudta kelteni. A gyermekek szívesen csoportosulnak a tűz körül, 
akár a tűzhelynél, akár a szívben. Némely emberek olyanoknak látszanak, mintha 
jégből lettek volna előállítva és ezektől félve visszavonulnak a gyermekek, s úgy 
gyülekezetek, mint a gyermekosztályok megkisebbednek, ha ottan hidegvérü 
teremtmények vezetik az elölülést. De ha egy férfiunak, vagy egy asszonynak 
barátságos szíve van, akkor úgy látszik, mintha a gyermekek gyorsan 
összegyülekeznének, éppen úgy, mint a legyek a meleg őszi napokon összegyülnek 
valami napos falon. Azért mondja Jézus a melegkeblü Simonnak: „Legeltesd 
bárányaimat”. Ő ezen szolgálatra való férfiú. 
 
Azonkívül tapasztalt férfiú volt Simon Péter. Beismerte összes gyengeségét, 
lelkiismereti gyötrelmeket érzett, sokat vétkezett és sok bocsáttatott meg neki, és 
íme, odahozatott, hogy Jézusnak szeretetét és szeretetreméltóságát szelíd 
alázatossággal megvallja. Nékünk tapasztalt férfiakra és asszonyokra van 
szükségünk, hogy a megtért gyermekekkel bánni tudjanak, elmondhassák nekik azt, 
amit érettük Jézus tett, hogy minő veszedelmekben, fájdalmakban volt részük. A 
fiatalok örömmel hallgatják azoknak történetét, akik hosszabb ideig voltak amaz 
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úton, a melyen ők. Tudok szentekről beszélni, kik tapasztalatokat szereztek, az ő 
ajkaik megőrzik ezt a tant. Az a tapasztalat, amelyet tiszteletteljesen közölnek 
megfelelő étel az ifju hívők számára, egy olyan oktatás, melyet az Úr valószínűleg az 
ő növekedésükre kegyelemben megáldani fog. 
 
Simon Péter a háladatosságra nagyon lekötelezett ember volt. Sokkal volt adós 
Jézus Krisztusnak, a mennyek országának azon szabályához mérten: „akinek sok 
bocsáttatott meg, az nagyon szeret.” Oh, ti, kik a Krisztusnak ezen szolgálatába 
soha be nem léptetek, holott ezt jól megtehettétek volna, kérlek titeket, fontoljátok 
meg Jézus iránt való kötelességteket. Ami iskoláink jelen pillanatban való állapota 
erős ok a ti segitségtekre. Nagyon sok gyermekünk és kevés tanítónk van a mi 
imaházunk körül sok iskola, megteszi munkáját béna és bicegő módon a tanítókban 
való hiány miatt. Oh, ti, kik annyi sokat köszöntök Krisztusnak, nem akarjátok-e 
legeltetni bárányait? Nem kell-e előlépnetek és magatokat ajánlnotok? Vissza 
akarjátok Őt utasítani? Azonnal lépjetek elő és mondjátok: „Ezt a munkát én 
fiatalabb kezeknek engedtem át, de tovább nem akarom ezt tenni. Van 
tapasztalatom és reménylem, hogy van még meleg szív a kebelemben. Oda akarok 
menni és azon munkásokhoz csatlakozni, kik a bárányokat az Úr nevében állandóan 
legeltetik.” 
 
Ha az Úr egy embert valami munkához meghív, megadja néki a szükséges 
előkészületet. Hogy készíttetett elő Péter a bárányok legeltetésére? Először úgy, 
hogy ő maga is legeltetett. Az Úr mielőtt a megbízatást átadta volna, reggelit adott 
neki. Nem legeltethetitek ti sem a juhokat, míg magatok nem lesztek legeltetve. 
Nagyon helyes dolog az ti tőletek, hogy vasárnapnak nagy részében tanultok, de azt 
vélem, hogy nem bölcs az a tanító, aki evangélium hallgatására el nem jön, hogy 
lelke számára eledelt szerezzen. Először legeltetve kell lennetek, azután 
legeltessetek. 
 
De Péter a bárányok legeltetésére különösen az által készíttetett elő, hogy együtt 
volt az ő Mesterével. Bizonyára soha sem felejtette el ezen reggelt és az ekkor 
történteket. Krisztus hangja volt az, amelyet ő hallott, Krisztus pillantása volt az, 
amely általfúrta szívét, belélekzette a levegőt, mely a feltámadott Urat körüllengte 
és ez a társaság átpárolta Péter szívét és felhangolta beszédét, hogy későbben 
elmehessen és a bárányokat legeltetni tudja. A tangazdag könyvek 
tanulmányozását ajánlom néktek, de mindenek előtt ajánlom Krisztus 
tanulmányozását. Legyen ez a ti könyvtáratokban: „Jövel a közelbe Jézus!” A 
Jézussal való egy órai társaság legjobb előkészület úgy a fiatalok, mint az öregek 
tanítására. 
 
Péter fájdalmas módon is készítettett elő, mégpedig az önvizsgálat által. Háromszor 
jött hozzá a kérdés: „Simon Jónának fia szeretsz te engem? Szeretsz te engem? 
Szeretsz te engem?” Az edénynek gyakran van arra szüksége, hogy önvizsgálattal 
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legyen megsikálva, mielőtt az Úr használhatná, hogy abban az élő vizet adja a 
szomjúhozóknak. Sohasem árt egy őszinte embernek az, ha lelkét megvizsgálja és 
az ő Ura által megpróbáltatik és megvizsgáltatik. 
 
A képmutató az, aki fél az igazságtól, mely próbára állítja hitvallomását. Fél az őt 
vizsgáló prédikációktól és elmélkedésektől, de az őszinte ember bizonyosan akarja 
tudni, hogy igazán szereti Krisztust, s azért bepillant belsejébe, feltesz magának 
kérdéseket és keresztkérdéseket 
Fődolog az kedves barátaim, hogy a vizsgálat a mi szeretetünkre vonatkozólag 
történjék, mert Krisztus bárányainak tanítására való utolsó előkészület a szeretet, 
szeretet Jézushoz és hozzájuk. Mi érettük nem működhetünk papi módon, ha nem 
hordjuk neveiket mellünkön, mint Áron. Szeretnünk kell, mert különben nem 
tudunk áldani. Nyomorúságos munka a tanítás, ha nincsen szeretet. Olyan az csak, 
mint mikor a kovács tűz nélkül dolgozik. Az a pásztor, aki nem szereti juhait, béres 
és nem pásztor. A veszély idejében el fog ő futni és otthagyja juhait a farkasoknak. 
Ahol nincs szeretet, ottan nem lesz tett, az élő bárányokat nem legeltethetik a holt 
emberek. Lássátok fivéreim és nővéreim mi a szeretetet prédikáljuk és tanítjuk, a 
mi leckeszövegünk: Istennek Krisztus Jézusban való szeretete. 
 
Hogyan taníthatjuk mi ezt, ha nincsen magunkban sem szeretet? A mi törekvésünk 
az, hogy szeretetet alkossunk azok szívében, akiket tanítunk, és hogy ápoljuk azt, a 
hol már van, de vajon hogyan vihetjük mi át a tüzet, ha saját magunkban nincsen 
meggyújtva...? 
 
A nyájnak ezen bárányai Krisztus szeretetében élnek, ne éljenek hát a mi 
szeretetünkben? A maga bárányainak nevezi őket, de azok is ők, ne szeressük hát 
őket érette? Szeretetből vannak kiválasztva, szeretetből megváltva, szeretetből 
meghívva, szeretetből megmosva, szeretetből legeltetve és a szeretet által lesznek 
megóvva, míg el fognak érkezni majd az égnek zöld halmaihoz. 
 
Most pedig szemléljük meg a munkát: „Legeltesd bárányaimat”. A nyáj 
erőtleneinél, a nyáj újonnan megtérteinél, a nyáj fiatal gyermekeinél a mi fő 
törekvésünk a tápláltatás. Minden prédikációnak, minden leckének tápláló 
prédikációnak, tápláló leckének kell lennie! Nem sokat ér oda állani, a bibliára ütni 
és kiáltani: „Higgyetek, higgyetek, higgyetek!”, ha senki sem tudja, hogy mit 
higgyen. 
 
Semmi hasznot sem látok a cincogásban és a dobolásban, sem a bárányokat sem a 
juhokat nem lehet muzsikusokkal táplálni. Tannak kell lenni, szilárd, egészséges, 
evangéliumi tannak, hogy valódi étket nyujtsunk. Ha pecsenyétek van az asztalon, 
huzzátok meg a harangot, de a harang senkit sem táplál, ha nem hordanak fel ételt. 
A gyermekeknek reggelen és délután való összegyüjtése nem más, mint az ő és a ti 
lépéseiteknek tékozlás, ha nem adtok elébök lélekmentő, lélektápláló igazságot. 
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Legeltessétek a bárányokat! Nincs arra szükség, hogy előttük fütyüljetek és hogy 
koszorúkat aggassatok nyakukra, hanem hogy legeltessétek. 
 
Ez a legeltetés alázatos, szerény, semmire igényt nem tartó munka. Ismeritek 
valamely pásztor nevét? Én egy vagy kettőnek nevét ismertem, kik ezt a hivatást 
teljesítették, de soha sem hallottam felőlük úgy beszélni, mint nagy emberekről. 
Neveik nincsenek bent az ujságokban és az ő foglalkozásukról sem hallunk úgy, 
mint valami olyan nehéz üzletről, melynek arra volna szüksége, hogy a 
törvényhozás figyelembe vegye. A pásztorok rendesen nyugodt, nem tolakodó 
emberek. Ha megnézitek a pásztort, akkor közte a szántó ember avagy egy fuvaros 
között semmi különbséget nem találtok. Panasz nélkül dolgozik a télen át, tavaszkor 
pedig nincs neki nyugta sem nappal sem éjjel, mert a bárányoknak szükségük van 
reá. Ezt teszi ő év-év mellett és még sem lesz belőle valamely magas rendnek 
lovagja, sőt még nemesi rangra sem lesz emelve, habár sokkal több hasznos dolgot 
csinált, mint azok, akik az ő saját söröshordóiknál felkúsztak a rangra. Igy van ez 
némely ifju gyermekek hű tanítójával is. Csak keveset halltok felőle, s mégis nagy 
munkát visz ő véghez, melyért a jövő idő áldani fogja őt. Mestere mindent tud 
felőle, s ama napon hallani fogunk róla, előbb talán nem. 
 
A bárányok legeltetése olyan munka még, mely sok gondozást igényel. Nem 
táplálkozhatnak a bárányok mindabból, ami néktek tetszik s különösen nem a 
Krisztus bárányai. Könnyen megmérgezhetitek a fiatal hívőket rossz tannal. Krisztus 
bárányai nagyon hajlandók olyan gyökereket enni, melyek ártalmasak, 
előrelátóknak kell tehát abban lennünk, hogy hová visszük őket. Ha az embereknek 
előrelátóknak kell lenni abban, hogy mit hallgassanak meg, akkor annál inkább 
előrelátóknak kell nékünk lenni abban, hogy mit tanítsunk. Gondosságra van 
szükség minden báránynak különös legeltetéséhez és minden gyermeknek azon 
igazságnak egyenkint való taníttatására, melyet ő legjobban bír elfogadni. 
 
Emellett ez folytonos munka. „Legeltesd bárányaimat!”, nem egy, hanem minden 
időre szól. A bárányok meg nem élhetnek, ha a pásztor hetenkint csak egyszer 
legelteti őket. Azt hiszem, hogy meghalnának vasárnap és szombat között. Azért az 
ifjuság jó tanítói minden nap gondolnak reájok, ha erre való alkalmuk van és 
gondoskodnak lelkeikről ima és szent példaadás által, ha szájbeli szóval nem 
tanítják őket. A bárányok legeltetése mindennapos, mindenórás dolog. Mikor ér 
véget a pásztor munkája? Naponta hány órát dolgozik ő? Meg fogja néktek 
mondani, hogy a bárányok idejében soha sem kész. Időközben alszik, ha tudhat 
aludni, néha negyven percnél kevesebbet és azután új tevékenységhez kap. Éppen 
úgy van ez azokkal, akik Krisztus bárányait őrzik. Nem nyugosznak ők, míg meg nem 
menti és meg nem szenteli Isten az ő szeretetteiket. 
 
De fáradságos munka is ez. Legalábbis annak, aki nem sokat fárad ennél, szörnyű 
számot kell róla adni. Azt hiszitek, hogy egy prédikátor élete könnyű? Azt mondom 
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néktek, hogy az, aki ezt a hivatalt könnyűvé teszi, elég nehéznek fogja találni, ha 
majd meghalnia kell. Semmi ki nem merít egy embert, aki erre hivatva van, annyira, 
mint a lelkek felett való gond. Igy van ez bizonyos mértékben mindazokkal, kik 
tanítanak. Nem tudnak jót tenni anélkül, hogy erőiket el ne pusztítanák. 
Tanulmányoznotok kell leckéiteket, valami ujat kell 
osztályaitokba hoznotok, tanítanotok és benyomást kell gyakorolnotok. Nem 
kételkedem benne, hogy oly nehéz lesz néktek anyagot találni és azon búsultok, 
hogy a következő vasárnapon hogy fogtok végezni. Tudom, hogy ha méltók vagytok 
a ti sótokra, akkor néha nagy nehézség között találjátok magatokat. Nem mertek 
előkészület nélkül osztályotokba sietni és azt ajánlani fel, ami nektek semmibe sem 
kerül. Munkának kell lenni, hogy a bárányoknak bölcsen adassék a táplálék úgy, 
hogy azok ezt magokba venni képesek legyenek. 
 
Mindezt pedig egy egészen különös drágalátos szellemben és indulatban kell 
megtenni. Az igazi pásztori indulat sok drága kegyelemnek összeköttetése. Izzó ez a 
buzgóságtól, de nem tüzes a szenvedélytől. Szelíd az, és mégis kormányozza 
osztályát. Szeretetteljes, de a bűn mellett nem hunyja be egy szemét sem. Hatalma 
van a bárányok felett, de nem parancsoló, sem nem gyorsan véget vető. Vidám, de 
semmiképpen nem könnyelmű, szabad, de nem csapongó, komoly, de nem komor. 
Aki a bárányokért gondoskodik, annak magának is báránynak kell lennie és dicsőség 
Istennek, hogy van a trón előtt egy bárány, aki mindnyájunk felett gondot visel, 
még pedig annál eredményesebben, mert minden dologban hozzánk hasonlóvá 
alkottatott. 
 
Végre figyeljük meg az indító okot. A mi Urunk Jézusunk hallotta Péternek 
bizonyítását, hogy szereti Őt, s ezért mondotta erre: „Legeltesd bárányaimat”. A 
bárányok legeltetésére irányuló inditó ok az, hogy a bárány a Mesternek sajátja és 
nem a szolga sajátja. Ha Péter első római pápa lett volna és hasonló utódaihoz, ami 
ő tényleg sohasem volt, akkor bizonyára az illett volna az Úrhoz, hogy ekként 
beszéljen: „Legeltesd juhaidat! Átadom néked azokat oh, Péter Krisztusnak földi 
helytartója”. Nem, nem, nem! Péter legeltesse őket, de azok nem övéi, azok még 
mindig a Krisztuséi. Az intelem, melyet Pál adott, ez volt: „Legeltessétek Istennek 
gyülekezetét!” Maga Péter írja az ő levelében: „Legeltessétek Istennek seregét, 
mely a ti gondviseléstek alatt vagyon, gondot viselvén arról, nem kényszerítésből, 
hanem örömest”. (I. lev. 5. r., 2. v.) Bármi is lesz ezen bárányokból, a dicsőség a 
Mesteré és nem a szolgának adatik ez. Az egész erre fordított idő és munka 
valamint az erély pedig minden egyes részében annak dicsőítésére hangozzék, akié 
a bárányok. 
 
De habár ez önmegtagadó foglalkozás, mégis szeretettel, tiszteletteljes is, s mi azon 
érzetben adhatjuk át neki magunkat, hogy ez a szolgálat legnemesebb formája. 
Jézus mondja: „bárányaimat”, „juhaimat”. 
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Gondoljatok erre és csudálkozzatok, hogy Jézus nékünk ajánlja őket. Szegény Péter! 
Bizonyára, mikor megkezdődött a reggelizés, zavarban érezte magát. Az ő 
helyzetébe helyezkedem és tudom, hogy alig birtam volna az asztalon Jézus felé 
tekinteni, ha arra emlékeztem volna, hogy esküdözésekkel és szitkokkal 
megtagadtam Őt. Az Úr azt akarta, hogy megnyugtassa Pétert, miután odáig hozta, 
hogy szeretetéről beszéljen, mely olyan komolyan tétetett kérdéssé. Egy jó 
orvoshoz hasonlóan oda hozza a sebészeti tűt, ahol a seb gennyedzik. Azt kérdi; 
„Szeretsz-e te engem?” Nem azért, mintha Jézus nem ismerte volna Péternek 
szeretetét, hanem hogy Péter bizonyos legyen benne és egy új hitvallomást tegyen, 
miután ezt mondotta: „Úgy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged”. Az Úr néhány 
percre gyöngéd vitába akart bocsátkozni a megtévedttel, hogy azután soha többé 
ne legyen vita közötte és Péter között. Mikor Péter ezt mondotta: „Igen Uram, te 
tudod, hogy én szeretlek téged”, ti hamar azt gondoltátok, hogy az Úr ezt fogja 
mondani: „Ah Péter, én szintén szeretlek téged”, de Ő nem ezt mondotta és mégis 
ezt mondotta. Jézus valósággal ezt mondá: „Annyira szeretlek én, hogy reád bízom 
azt, amit az én szívemnek vérével megvásároltam. A legdrágább, amivel az egész 
világon birok, az én nyájam, Simon, olyan bizalmam van hozzád, annyira bízom a te 
nyíltságodban, mint olyanban, aki engem őszintén szeret, hogy juhaimnak 
pásztorává teszlek téged. Ez minden, amivel a földön birok, mindent adtam érettük, 
saját életemet is, s most Simon, Jónának fia, viselj gondot róluk érettem!” 
 
Krisztusnak ama nagy lelke volt ez, mely mondotta: „Szegény Péter osztozzad meg 
legdrágább gondjaimat. Jézus annyira hitt Péter nyilatkozatának, hogy nem 
szavakban, hanem tettekben mondotta ezt. Háromszor szólt emígy: „Legeltesd 
bárányaimat, legeltesd juhaimat”, hogy megmutassa, mily igen szerette őt. Ha az 
Úr, ha Jézus egy embert nagyon szeret, akkor vagy sok munkát ad neki, vagy sokat 
enged neki szenvedni. 
 
A jó pásztornak indító oka a pásztorkodásra a szeretet. Szeretetből legeltessük 
Krisztus bárányait! Először, mint a szeretetnek bizonyítékát. „Ha ti szerettek engem, 
tartsátok meg parancsolataimat!” Ha ti szerettek engem, legeltessétek 
bárányaimat! Ha ti szeretitek Krisztust, akkor ezt mutassátok meg, még pedig az 
által, hogy másoknak jót tesztek és magatokat megerőltetitek másoknak 
segítségével, hogy öröme legyen Krisztusnak azokban. 
 
Maradjunk meg hát ebben a Krisztusért való áldott szolgálatban, hogy Ő legyen a 
szeretetnek gyönyöre, amaz igazi óceán, melyben a szeretet úszik, áradoz, napfény, 
amelyben sütkérezik. 
 
A szerető léleknek üdülése a Jézus Krisztusért való munka, s ezen mennyei üdülés 
legmagasabb és legdrágább formáihoz tartozik a fiatal keresztyének legeltetése, 
azoknak az ismeretekben és értelemben való építése, hogy erősek legyenek az 
Úrban. Áldjon meg titeket az Úr drága munkástársak a vasárnapi iskolában, ezen 
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időtől fogva mindenkorig. 
 

Az egész nép dolgozzék Jézusnak 
 
Két bibliai szöveget vettem fel Józsué könyvének egymásra következő két részéből. 
Az első Józsué könyve 7-ik rész, 3-ik versében foglaltatik. A kémek, kik Ai ellen 
küldettek, visszatértek Józsuéhoz és mondának neki: „Ne menjen fel mind ez egész 
nép, úgymint kétezer férfiú, vagy háromezer férfiú menjen fel és megverik Ait.” Ez 
az állambölcsesség szomorú vereséghez vezetett. A mi leckénk másik szövege pedig 
Urunknak parancsát tartalmazza az új támadásra vonatkozólag. A 8ik fejezet első 
versében ezt találjátok: „És mondá az Úr Józsuénak: Ne félj, és meg ne rettenj! 
Vedd fel veled mind a fegyverfogható népet, kelj fel és menj fel Aiba, és íme, 
kezedbe adom Ainak királyát és az ő népét, a várost és földjét.” 
 
Ez a két szöveg összevonható. Először a kémek tanácsa, hogy népnek csak egy része 
használtassék fel Ai elleni támadásra: „Ne menjen fel az egész nép!”, másodszor 
pedig Istennek parancsa, hogy minden fegyerfogható ember a harcba menjen: 
„Vedd fel veled mind a fegyverfogható népet!” 
 
Testvérek, mi éppen úgy, mint Izrael népe, harcra vagyunk hívva, a mi élünkön 
pedig Józsuénél nagyobb van, akinek nevében győzünk. Egy örökség van, melyet az 
ellenség még birtokában tart, nékünk pedig Istennek nevében ki kell űznünk őt. 
Valószínű, hogy nehézségekkel fogunk találkozni, melyek hasonlók azokhoz, akik a 
tizenkét törzsnek ellenálltak. Mi pedig ugyanazt a vereséget fogjuk szenvedni, mint 
ők, ha ugyanazon bűnökbe esünk, s ugyanazokat a győzelmeket fogjuk aratni, ha 
engedelmeskedünk a parancsoknak, melyeket Isten nékünk adott, melyek pedig 
egészen hasonlók az Izrael népének adott parancsolatokhoz. Kérem a Szentlelket, 
hogy megvilágítsa szíveinket, mialatt az Úr harcainak könyvében olvasunk és mint 
Krisztus harcosai a régi harcosoktól tanulunk.  
 
Vizsgáljuk meg a kémek tanácsát, mely olyan gyalázatos vereséghez vezetett. 
Itten pedig dolgunk lesz ama tévelygéssel, amely szerint a gyülekezetnek egy része 
eléggé teljesítheti az egésznek munkáját, s hogy a gyülekezet nagy része henyélhet, 
mert a többiek teljesen képesek az Úr harcait teljesíteni. Érzem, hogy ez tévedés.  
Józsué idejében támadt ez a tévely az Izraeliták között, mert Isten előtt az ő bűnök 
miatt nem voltak kedvesek. A fejezet eleje mondja nékünk, hogy az Úrnak haragja 
felgerjedett az Izrael fiai ellen, mivel vétkeztek az elátkozott vagyonnak elvétele 
által és Akánnak bűne miatt felgerjedett az Úrnak haragja a nép ellen. Ez volt az 
Ainál történt vereségnek igazi oka, de ebből a titkos okból származott az ő 
vereségüknek forrása, hogy Isten, miután elégedetlen volt velük, magukra hagyta 
őket és ennek következtében követték el azt a veszedelmes politikát. Ha valamely 
gyülekezetnek közepette van Isten, akkor vezeti ennek tanácskozását és oda hajtja 
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az emberek szívét, hogy az Ő munkáját a legbölcsebben hajtsák végre. 
 
Továbbá ez a rossz eljárás az elért eredmény feletti elbizakodottságból is 
származott. Még nem régen történt, hogy egész Izrael hét napon át vonult Jerikó 
körül és hetedik napon, amikor csatakiáltást hallattak, ledültek a városnak falai. 
Talán azt kezdték mondani: „Akkor dültek-e össze ezek a falak, amikor mi 
megkerültük? Oh, Izrael, te nagy nép vagy! És csupán egy csatakiáltástól dültek-e 
össze azok? Akkor a hiteusok, hiveusok és mind a többi elleneink úgy szórodjanak el 
előlünk, mint szél elől a polyva! Mire való volna összes podgyászunkat Aihoz a 
dombra felhordani? Minek kellene sok népnek a város ellen menni? Két vagy 
háromezer teljesen elegendő lesz arra, hogy ezt a kis várost megostromoljuk, Mi 
csudát tudunk tenni, s azért nem szükséges minden hatalmunkat igénybe venni!” 
 
Testvérek, az eredményt sok veszély veszi körül, egy sem hordhat el sokat 
miközülünk. A teljes vitorla nagy megterheltetést igényelt mert különben átfordul a 
hajó. Ha a világ ezen vagy azon részén sok megtért embert lát a gyülekezet, 
munkájának gyümölcse gyanánt, ha nagy összejövetelek vannak és a sok 
csatakiáltás nagy érdeklődést támaszt és a megtéréseknek tömege támad, akkor 
nagyon természetes azt gondolni, hogy könnyen tétetett meg a munka és semmi 
nagy megeröltetésre nincsen szükség. Akkor persze tápláljuk azt a képzelődést, 
hogy mostan már nincs többé szükség a házról-házra való látogatásnak 
folytatására, nincs semmi szükség többé misszionáriusra, az iskolák vagy 
lakóházakban való gyülekezési szolgálatnak rendszeres tovább tartására, nincs 
szükség fiatalembereknek és asszonyoknak Krisztus munkájába való állítására. 
 
Az a veszély áll elő, hogy a rendszeres sereg gyakorlata és szervezete kevésre 
becsültetik. Fujjátok a trombitákat és a kőfalak könnyen összeomlani fognak. Jerikó 
elesett a csatakiáltás és a körülte való járás által, így hát gyüljünk össze és mutassuk 
meg, hogy mi hatalmas nép vagyunk, hogy nincs több szükség a sorok és tagonkénti 
együttes, megfeszitett munkával való menetelre a csatába, mindezt atyáink tették. 
 
Ah, testvérek, ezt a gonosz szellemet ki kell űzni, mert az ördögtől ered az. Nem áld 
meg minket Isten, ha tűrjük ezt a szellemet. Kicsoda némelyek miközülünk valók 
sokkal nagyobbak, hogy sem az Úr Jézus minket az Ő munkájában használni tudna. 
Mint Saulnak fegyverzete, éppen úgy nem vagyunk alkalmasak a mi Dávidunk 
számára, ha meg kell öletni Góliátnak. Jobban kell érezni erőtlenségünket, többet 
kell gondolni arra, hogy a lelkek megtérése a mindenhatóságnak műve, különben 
meglátjuk milyen kevés tétetik meg. Jobban kell hinnünk azt, hogy komolyan kell 
munkálkodni Isten részére, hogy minden erőnket Ő neki kell adnunk és minden 
izmunkat megerőltetnünk Érte, miután tudjuk, hogy az Ő ereje az, mely hatalmas 
mibennünk, ha egész szívből kívánjuk ezt. Meg kell tanulnunk, hogy a mi nagy 
Vezérünk nem akarja azt, hogy csupán csak csatakiáltásokat hangoztassunk és a 
trombitákat fújjuk, hanem, hogy seregünkben minden ember ereje dicsőségteljes 
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munkájában felhasználtassék. 
 
Ne felejtsük el, hogy Izráelnek eme gyermekei elfelejtették feladatukat és 
megtörték Isten parancsát. Rettenetes igazság az, hogy a tizenkét törzs 
kivezettetett Egyiptomból, hogy az isteni igazságosságnak a népek felett való 
végrehajtói legyenek, amely népek gonoszul vétkeztek és ezért az Úr elitélte őket, 
hogy kiirtassanak. Az igazság szolgáinak jutalma pedig azon ország legyen, melyet a 
gyalázatos emberek tisztátalanná tettek. Meg volt nekik (az Izráelnek) hagyva, hogy 
semmi szövetséget ne kössenek velük, semmi csereházasságba be ne menjenek 
velük, hanem az ő gonoszságuk miatt öljék meg őket. Ez a meghagyás pedig nem 
csupán egyes Izráelitának adatott, hanem valamennyinek, mert mindnyájának 
kellett az ország egy-egy részével megjutalmaztatni. Nemcsak Józsuénak és a 
véneknek adatott ki a meghagyás, hanem az összes törzseknek. Amint mindnyájan 
várták, hogy lakóhelyük lesz Kanaanban, úgy tőlük is az lett várva, hogy az országot 
saját megerőltetésükkel hódítsák meg. Ők valamennyien Isten részére toborzott 
népet képeztek és az Úr soha sem parancsolta azt, hogy csak egy rész vonuljon ki a 
kanaánbeliek elleni nagy harcra. 
 
Ha mi, mint gyülekezet Krisztusnak szolgálatában az általános szolgálatot teljesíteni 
elmulasztjuk, akkor elmulasztjuk azt, ami reánk bizatott és nem töltjük be a reánk 
bízott feladatot. Az Úr kiküldte összes tanítványait, hogy róla tanubizonyságot 
tegyenek és a bűn ellen harcoljanak. Ő mindnyájunkat kiküldött, hogy 
tehetségeinkhez képest az Ő üdvének örömhirét mindenütt hirdessük. Igen, ő ezt a 
parancsot nem csak ennek vagy amannak az embernek adta, sem pedig ennek vagy 
annak a testületnek, hanem minden választottjának. Az Ő testének minden tagja 
saját hivatallal bír és egy tagjának sincsen megengedve hogy szenderegve feküdjék. 
 
Az Izraeliták elveszítették saját példaképüket azon mód által melyet gyakorlatba 
hozni próbáltak. Ez a példakép kétségnélkül Jerikó ostroma volt. Ebben az 
ostromban sok volt az Isten iránti bizodalomból, de az eszközöknek semminemű 
elhanyagolása, s habár minden amit cselekedtek csupán csak az volt, hogy a város 
körül járjanak és csatakiáltást hangoztassanak, mégis beteljesítették ezzel 
betűértelemben feladatukat és mindent megtettek, ami nékik parancsolva volt. 
Igaz, ha ez romba dönthette a falakat, akkor alaposan megtették ezt. Úgy 
masíroztak, amint ez nekik megparancsoltatott és csatakiáltást hallattak, amint 
nékik megmondatott. Mindnyájan körüljárták Jerikót, egyetlenegy sem ült közülük 
az ő sátorában, hogy nézze miként menetel a többi, hanem mindnyájan rendben 
vonultak ki. Úgy látszhatott az, mintha egy haszontalan körmenet volna, de ezt 
Isten parancsolta nekik és mindannyian egyesültek benne. Hadi felszerelésben 
vonultak a város körül és mindannyian hallattatták a csatakiáltást, a falak pedig 
összeomlottak, s itt-ott ki-ki zsákmánya után ment, átugrott az elrontott falon, hogy 
ellenségét az Úrnak nevében megölje. Ez az ő példájuk és előképük volt, de 
szomorú módon hagyták el ezt, amikor mondották: „Ne menjen fel mind az egész 
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nép!” 
 
Nékünk, mint gyülekezetnek mi a példányképünk? Nem a pünküsd-e? Nem ama 
régi napok-e azok, a keresztyénségnek ama hajnalszürkülete, ama aranykorszak, 
melyre mi mindenkor, mint a mi szent hitünknek hősi szakához pillantunk? Nem 
törték-e meg ezekben a napokban itt és ott, s a házakban a kenyeret? Nem adták-e 
el vagyonukat és nem tették-e annak árát az apostolok lábaihoz? Nem volt-e 
lángoló lelkesedés a tanítványok egész közösségében? Mi tudjuk, hogy ez úgy volt, 
és ha emez első időknek diadalait ismét látni akarjuk, akkor vissza kell mennünk 
emez első tevékenységhez és minden férfiú, minden asszony, minden gyermek a 
gyülekezeten a szent szolgálatnak szenteltessék. „Gyermek”, mondám. „Igen úgy 
van.” „A kicsinyek és csecsemők szája által végezted el a dicséretet!” 
 
De továbbá a tévely, melyet nékünk gondosan mellőznünk kell, kétség nélkül a testi 
bölcsesség befoglalása volt. A kémek sohasem használtak sokat Izráelnek, az első 
tizenkettő közül csak kettő volt hű mit akart Izrael a kémekkel? Sokkal jobb lett 
volna hitben járni. Mindenképpen kémeket akartak küldeni Aiba ahelyett, hogy 
hitteljes bizodalommal azonnal felvonultak volna. Gonosz dolog jött ki belőle, mert 
ezek a kémek azt tanácsolták, hogy a nép csak egy részének kellene a hegyre 
fáradnia. Testvérek, Krisztusnak legjobb prédikátorai teljes tisztelet nékik, nagy 
áldástalanságnak okaivá válnak, ha az ő testi bölcsességük egyszer arra a 
gondolatra hozza, őket, hogy az első tervezet bölcsebb találmányok által 
félretehető. Azt hiszem, hogy a harcosok mondották, miszerint Izrael nagy száma 
akadályul van az igazi harcnak, s a közönséges emberek útjában állanak a kiképzett 
harcosoknak és megnehezítik a csatát. Tudom, hogy néhány képességgel bíró 
testvér ilyen véleményben van. Nem mondották-e tetteikkel, ha mindjárt szavakkal 
nem is, hogy: „Ez a fiatal ember prédikál, mi szeretnők, hogy hallgatna, olyan durva 
nyelvi hibákat ejt. Sok benne a buzgóság, de nem csekély veszély van abban. És 
ezek a jó nővérek tudjuk, hogy igen sok munkát végeznek, melyet előbb nem 
tettek, de és fejeiket rázzák azon. Ott van a vasárnapi iskola, egészen jól áll, mert 
elismert intézmény már ez, ez már volna először megkezdve, úgy sokan ráznák 
fejeiket rajta. A városi missiómunka szintén ki van próbálva, de az elmúlt napokban 
azt tartották, hogy a laikus (nem képzett) munkás munkája veszélyes, különösen 
azért, hogy a férfiak nem részesültek egyetemi kiképzésben. Nos, testvéreim, az 
Úrért való munkálkodásnak sok neme lesz még feltalálva, s habár egy sem lesz 
közülük tökéletes, ami nedves takaróinknak meghűsitésével nem fogjuk azt 
megjavítani. 
 
„De”, mondja az egyik, „nem okozhat-e sok kárt ama ügynek, amelyet mi szeretünk, 
ha az igazságot tudatlan és előre nem látható, képességnélküli személyek védik?” 
Ez lehetséges, de vajon azon igazság, melyet te hiszesz, olyan gyenge-e, hogy ilyen 
eset által veszedelembe kerül? Nem legyőzhetetlen-e az igazság, s nem képes-e 
arra, hogy önönmagáért gondoskodjék? Minden, amitől ez félhet a mértéktelen 
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okosságnak szűkítő és lebilincselő munkássága. Ha az ő örzője a gyengeség és az ő 
védelmezője a bolondság, akkor még ő azért biztosítva van! Isten, aki azt megóvja 
ellenségeitől, meg tudja szabadítani barátaitól is. Ami testi bölcsességünkben van a 
veszély, mely a világosságot beborítaná dézsával, hogy azt el ne fujják és a 
talentumot egy keszkenőbe akarná göngyölitené, mert csak egy van belőle. 
 
Gyakran halljuk azt mondani, hogy annyi mozgalomra és megerőltetésre nincsen 
szükség. Ez is pedig a mi előrelátó embereinktől jő, hogy vegyük az ügyet 
hidegvérüen, elég jól folyt a dolog ami nagyatyáink napjaiban. Az elmúlt időnek 
nagy emberei sok jót tettek minden izgalom nélkül. Nos, megjegyeztük, hogy még 
sok hideg vizzel telt veder áll használatra készen. 
 
Testvérek, én nem tudom hogyan gondolkodtatok a felett, de részemről érzem azt, 
hogy nagyon sok a tennivaló és igen kevés az idő annak megtételére. Ha minden 
erővel a munkába vetem magamat, akkor sem fogok sokat tenni, mindenesetre az 
ilyen ügy megköveteli az én csekély erőmet. A szívnek áldott sejtje az, mely Jézus 
lábainál ül, de bizonyos vagyok benne, hogy ez nem összeférhetetlen azon 
erőszakkal mely a mennyországot ostromolja „és az erősek kapják meg azt.” Wesley 
és Whiterfield idejében voltak emberek, kik panaszkodtak, hogy azoknak buzgósága 
sok rajongást hozott létre, de hála legyen Istennek, az áldott rajongás szétterjedt az 
országban és még most sem oltatott el és Isten kegyelme által ne is oltassék el, 
hanem növekedjék, míg Krisztus jő. 
 
Csak még egyet a pontról: Az Izrael eme fiai belenyultak Istennek tervébe, amikor a 
férfiak csak egy részét küldték a csatába. Istennek soha sem volt az a szándéka, 
hogy két népe legyen, hanem egy, és azért olvassuk, hogy Ruben és Gád 
nemzetisége Jordánon át a harcba jöttek, habár az ő részük már meghódittatott. 
Istennek szándéka az volt, hogy ők az élő Istennek egy serege legyenek és hogy 
Ábrahámnak minden egyes fiai ezen sereghez tartozik s abban harcoljon. Azt 
akarta, hogy nemcsak egyesek, hanem mindnyájan lássák kezének hatalmas 
műveit, mely velük müködött, hogy meggyőzze ellenségeiket. 
 
Mikor Jerikó elesett, mindnyájuknak együtt kellett lenniük, hogy saját szemeikkel 
lássák Istennek dicsőségét. Azt hiszem, hogy Isten gyülekezetével a mai napon 
éppen így áll a dolog. A mi Urunk azt akarja, hogy minden választottja egy seregben 
legyen és mindezeket egy sereg gyanánt oktassa. Mikor vagyunk pedig egyesek a 
legvilágosabban? Akkor, ha munkába megyünk. Ha ti azon pontok felett kezdtek 
szónokolni, amelyekben egymástól külömböztök, akkor én jó reggelt kívánok 
néktek, de ha ti Jézusért dolgozni akartok, akkor engedjétek meg, hogy veletek 
menjek. Szemlélője voltam a szervezetek történetének, melyek semmiféle 
gyakorlati célra nem voltak készítve és mindig véget értek, nem tudom pedig, hogy 
e felett sírnunk kellett volna, de a Jézusért való munkálkodás hatalmas köteléke az 
egységnek. Istennek nem szándéka az, hogy egyedül az ő prédikátorai lássák a 
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haldoklók ágyait és egyedüli szemlélői legyenek övéi halálfeletti diadalmainak. 
Nem, a mi fivéreinknek és nővéreinknek szintén látogatni kell a betegeket, erősíteni 
hitüket, és megvilágítani kilátásaikat. Nem, az Ő bölcsessége helyesli, hogy minden 
szolgájának jó az, ha az Ő kegyelmének diadalmi jeleit nézi es tudja, hogy mennyire 
szükségük van az Ő igéreteinek buzdítására. Az Úr nem azt parancsolja, hogy csak 
egy vagy két ember szomorkodjék az emberi szív gonoszsága felett és egyedül 
küzdjön a bűnösökkel. 
 
Nem, Ő azt akarja, hogy bizonyos mértében minden szolgája megtanulja azt a tant, 
amelyre a szent háboru őket megtanítani fogja. Veszedelmes reánk nézve az, ha a 
lelkek vezérletével semmi dolgunk nincsen. A Jézusért való munka nevelője a 
keresztyéneknek. Egy filantrop (emberszerető) részére oh, minő nevelési eszköz 
lenne az, ha ő látná, micsoda a munkás a vidéken vagy még inkább, hogy mi nem ő! 
Micsoda tanítás volna egy egészségügyi emberre nézve az, ha saját szemeivel látná, 
hogy hol laknak az emberek! Milyen nevelési eszköz volna az egy gazdag emberre 
nézve, ha egy vagy két napot töltene el a túlzsufolt hajlékban, amelyben a mi városi 
munkásaink tartózkodnak! Ugyanezen a módon nevelő eszköz számunkra a szent 
szolgálat. Hogy az emberek esését és a megváltás művét valóban megismerjük, az 
emberek közé kell mennünk és megtérésük érdekében dolgoznunk. Azért tehát 
nem akar minket az Úr a háborúnak eme szolgálatától felmenteni, mert ez kárunkra 
volna, ha attól távol maradnánk a mi buzdításunk és növekedésünk végett, tehát 
részt kell abban vennünk. 
 
Leckém tárgyának eme részét egy hasonlattal akarom bezárni. A lovagok 
korszakában bizonyos lovag sereg soha sem tapasztalt vereséget. Az ő nevük 
minden csatában félelmet szerzett az ellenségnek. Zászlóikon a győzelmek hosszú 
sorozata volt fegyveres képekkel lefestve, de egy gonosz órában összehívta a 
csapatvezető a lovagokat, és mondá: „Testvéreim, nagyon sok fáradalmat csinálunk 
magunknak. Van nékünk egy sereg gyakorlott harcosunk, kik a csatának minden 
művészetében tapasztaltak, ezek teljesen elegendők a szokásos harcokhoz és 
bölcsen cselekszünk, ha a többség a táborban marad és kipiheni magát, vagy pedig 
kipróbálja fegyverzetét rendkívüli alkalmakra. Hadd menjenek az előharcosok 
magukban. Ez a lovag képes kardjának egyetlen egy vágásával ketté szelni egy 
embert, az ő társa pedig képes egy vas póznát markában széttörni, más közülönk 
valók szintén ilyen erősek, mindenki egy sereg önmagában. A mi nevünknek 
rettentésével folytathatják a választott harcosok a csatát, s ez alatt a többiek 
megoszthatják a zsákmányt.” 
 
Ezek a szavak tetszettek a harcosoknak, de ettől az órától fogva az ő hírességüknek 
halálharangja megszólalt és az ő zászlójukat bepiszkolta a vereség. Ha összejöttek, 
panaszkodtak az előharcosokr, hogy a rend becsületét fenn nem tartották és 
meghagyták nekik, hogy hősiesebben viselkedjenek. Megtették ezt, de csekély 
eredménnyel. Hangosabb és mindig hangosabbá váltak az elégedetlenségnek 
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hangjai, és az új előharcosokért való követelések. Ekkor a legöregebb lovagok 
egyike mondá: „Testvérek, miért dorgáltok minket? A tévedés ebben van: A régi 
időben, mikor az ellenség minket megtámadott, ezer férfiú volt felfegyverkezve és 
aki elöl ment, tudta, hogy egy hősi sereg követi sarkát. De egyes harcosokká tettük 
magunkat és az ellenség bátorságot nyer, hogy dacoljon velünk, mert fedezet 
nélkül talál minket. Jöjjetek velünk mindnyájan a csatába, mint azelőtt, és senki 
nékünk ellent nem állhat.” 
Testvérek, nincs arra szükségtek, hogy valaki megmagyarázza néktek ezt a 
hasonlatot. 
 
Másodszor az én leckém szövege azt a parancsolatot tartalmazza, hogy egész Izrael 
népe menjen fel a harcba. „Vegye fel mind a fegyverfogható népet.” 
Leginkább a Krisztusban való testvéreimhez fordulok és ami mondani valóm van 
hozzájuk, azt alázattal és elsősorban önmagamnak mondom. Testvérek, ami 
gyülekezetünk minden tagjának a harcba kell vonulnia. Tudom, hogy ez a mi 
elméletünk, de nem visszük azt ki gyakorlatban. Ami seregünk podgyásza nehéz, 
sok a markotányos és sok a csőcselék. Ki kell űznünk a heréket és a munkásméhek 
szaporodására van szükségünk. Miként lehet ezt megtenni? Kell, hogy mi azt a 
rosszat, amelyet a lusta keresztyének magukra vonnak, önmagunk is érezzük, 
valamint azt is, amit ezek a gyülekezet több tagjainak okoznak. Tegyétek fel, hogy 
egy keresztyén lusta életet folytat, én ezt csupán föltevés gyanánt mondom, ne 
adjatok neki munkát, akkor ő vagy folytonosan beteges önvizsgálatot fog tartani, 
vagy vitatkozóvá válik és mindenkivel veszekedni fog, akinek véleménye az övével 
ellentétben van, vagy pedig Krisztus nevére bűn által gyalázatot fog hozni. Tudjátok 
mikor volt az, amikor Dávid Betsabéval vétkezett? Azon időben volt, mikor a 
királyok a harcba mentek, ő pedig Jeruzsálemben maradt. Nem esett volna ebbe a 
bűnbe, ha mint hivalkodó otthon nem maradt volna. Hol volt az ő, mint a hadsereg 
főparancsnokának kötelessége? Nem a táborban volt-e az? A hivalkodás kísértés. 
Némely gyülekezeteink egészségtelen tanításban szenvednek, de épen annyit 
szenvednek a munka hiánya miatt. A moha nő rajtuk, a rozsda megemészti őket, az 
arany homályos lesz, az ezüst elveszti fényét, és mindez a használatnak hiánya 
miatt. Ah, hiszen vannak gyülekezeti tagjaink,akiknek erkölcsi jellemük nem mond 
ellen hitvallomásuknak, hanem sok tekintetben megfelel és mégis az ország 
hátrányára vannak. Sokan egy gonosz módnak a szeretői, amely mód az emberek 
jólétének nem őszinte kívánója és nem őszintén néz az igazság szemébe. Legyünk 
valósággal szeretettel teljesek és hagyjunk fel az olyan veszedelmes szeretettel. 
Sóhajtsunk és sírjunk, ha a mi haszon nélküli gyülekezeti tagjainkra, mint a szőlőtő 
vesszőire gondolunk, melyek semmi gyümölcsöt nem hoznak, akikről azt mondta az 
Úr, hogy kimetszetnek. „Minden szőlővesszőt, valamely én bennem gyümölcsöt 
nem terem, kimetszek és összegyüjtik azokat, a tűzre vetik és meg kell égniök.” Ah, 
minő fájdalom ragadja meg szívünket, ha e felett gondolkodunk! Ha a 
gyümölcstelen kresztyéneket ebben a világításban szemléljük, akkor ez mindennél 
arra segit minket, hogy testvéreinket tevékeny szolgálatra buzdítsuk. 
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Éreznünk kell azt a kárt, amit a hivalkodók másoknak okoznak. Egy beteg juh 
megmételyezi a nyájat. Egy tag, aki semmit sem tesz, az egész testet alacsony fokra 
sülyeszti. Az előkelő tagok közönyössége nemcsak az ő munkájuknak, hanem sok 
mások munkájának elvesztése is. A vezető férfiak mintegy mintáknak lesznek 
tekintve mások számára, s ha többi meg van azzal elégedve, hogy a maga templomi 
székét kitöltse és annyi meg annyi sok (vagy pedig annyi meg annyi kevés) valamivel 
hozzájárul a költségekhez, akkor mások azt fogják mondani: „mi eleget teszünk, ha 
épen annyit teszünk.” Minden férfiú, aki egy hadseregben nem alkalmas és valóban 
nem hasznos, az ellenség pártján van. Mit kívánhat többet az ellenség, mint azt, 
hogy az ellensereget a betegek akadályozzák? Mely hirek lehetnek reá 
kellemetesebbek, mint azok, ha hallja, hogy a beteg tábor túl van tömve, mert 
akkor tudja, hogy a férfiak nagy száma a betegekkel van elfoglalva és a harctól 
visszatartatik. Az ellenség tapsol és felkiált: „Ezek a betegek sok puskalövést érnek.” 
Oh, te haszontalan keresztyén, nem szolgálhatsz jobban az ördögnek, mintha egy 
gyülekezetbe lépsz és ott semmit sem csinálsz. Ezek felett pedig testvérek, nékünk 
fel kell kutatnunk a bűnt, mely az általunk megtámadott gonoszságra vezet, és én 
azt hiszem, hogy sok esetben az eleven jámborság hiányában található. Ismerek 
prédikátorokat, kik azt mondják, hogy igen tiszteletre méltó gyülekezeti tagjaik 
vannak, oh, mit sem tudnak azokkal véghezvinni. Némely esetekben abban 
hagyattatnak az imagyülekezetek, mert a gazdag tagok haza jönnek a városból és 
épen abban az órában, mely szokás szerint gyülekezetre van kiválasztva, ebédelnek, 
emiatt nem jöhetnek. Az ebédelés igen fontos foglalkozás, sőt úgy látszik, hogy még 
az imánál is fontosabb. Hiszen az üzleti emberek annyira ki vannak fáradva. Igaz, mi 
azt találjuk, hogy az ácsoknak, kőmíveseknek és más munkásoknak örömük van a 
mi imagyülekezeteinkben. Talán azért van ez, mert nem dolgoznak olyan erősen, 
mint a kereskedők? Némely helyen lehetetlen dolognak találják azt, hogy a 
gyülekezeti munkát erősen végezzék, mert épen azok a személyek, akiknek 
munkásoknak vagy tisztviselőknek kellene lenniük, arra vannak elhatározva, hogy 
az ő jelentékeny adakozásuk és az isteni tiszteletnek vasárnapi látogatása minden 
legyen, amit Krisztus ügyéért tenniök kell. Hogy magukat megerőltetnék a szent 
munkában? Ah, ami ezt illeti, csodálkozva néznek reátok, mintha azt hinnék, hogy 
elveszítettétek eszeteket, ha valami fáradságos szolgálattevést ajánltok nékik. Nos, 
az imának és a szolgálatnak emez elmulasztását teljes hüséggel le kell leplezni és 
panaszt emelni ellene. Gyakorta az a bűn ez, mely sok kényelemből, 
elkényeztetésből és fényűzésből nő ki. Úgy látszik, mintha olyan volna az ember, 
hogy mentől többet ád neki Isten, annál kevésbé hajlandó Neki hálaképen valamit 
hozni. 
 
Akármicsoda is a gyülekezet titkos bűne, igyekezzünk rajta, hogy felfedezzük azt és 
azután a Szentlélek segítségével arra törekedjünk, hogy gyülekezetünknek összes 
tagjait az Úr munkájára felneveljük... 
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Minden egyes hivőt oda kell hoznunk, hogy ő érezze azt, miszerint ő nem a magáé, 
hanem drágán vétetett meg; hogy semmi sem kártalaníthatja az Úr ügyében való 
személyes munkáját, bármit adna is, hogy még az is, aki betegsége és gyengesége 
miatt valósággal dolgozni nem tud, szintén köteles hozzájárulni az általános 
munkához szünet nélküli imája által. Senkinek sem szabad üresen megjelenni az Úr 
előtt, hanem tevékeny vagy szenvedő szolgálat által be kell bizonyítani háláját Isten 
iránt. 
 
Azután pedig, mert mindenki felelős, az egyiknek hanyagsága ártalmára van a közös 
szolgálatnak. Ma reggel egy kocsit láttam állani az utcán, amelynek egyik kereke 
lánccal volt megkötve; nem lehetett attól félni, hogy a kocsi megmozdul, ha az 
egyik kerék meg volt erősitve. Néha a gyülekezetben egy megkötött kerék az 
összest akadályozza. Mi mindnyájan egy nagy gépnek részei vagyunk és ha az egyik 
rész áll, akkor nemcsak azt jelenti, hogy egymaga áll, hanem, hogy az egész 
készülék megbénult. 
 
Ha egy darab csont meghalt a testben, akkor ez nemcsak haszontalanná lett, 
hanem sok bajnak forrásává és sok fájdalomnak okozójává válik. Elkezd rothadni, 
betegség képződik és az egész testet komoly kár éri. Az a holt hitvalló, aki meg van 
elégedve azzal, hogy az evangélium tanait elfogadja anélkül, hogy ennek 
követelményeit betöltse a Jézus Krisztus gyülekezetében, komoly veszedelemnek 
forrásává válik. Tudjuk pedig, hogy ez a valóságban úgy van. 
 
Mindenekelőtt több kegyelemért imádkozzunk. Soha sem szabad a történetet 
olvasva mondani: „Oh, milyen dicső volt a mi vallásfelekezetünk, nem 
nyugodhatnánk-e babérleveleinken?” Lehetetlen! Ujakat kell nyernetek! Napóleon 
ezt szokta volt mondani: „A hódítás tett engem azzá, ami vagyok, kell pedig, hogy a 
hódítás tartson fel engem.” Épen úgy van ez a keresztyénekkel. Előre kell 
haladnotok, hőseiteket felül kell mulnotok és a ti atyáitoknak tetteit 
meghomályositnotok, mert különben méltatlanoknak bizonyultok hozzájuk. A csata 
hevesebb lesz és vajon a növekedő követelményeknek hogyan tehetünk eleget, ha 
nem esedezünk hétszeri kegyelemért? Ami lelki életerőnknek meg kell 
nagyobbodni. Ha mi egy bizonyos számú hápogó és köhögő férfiut, akik csak a 
tüdővészesek kórházába valók, kiválasztottunk és beállítottuk őket munkába, hogy 
egy vasutat építsenek, akkor talán megdicsérhetjük szorgalmukért, de azért ők sem 
fognak tudni sokat létrehozni. Más oldalról pedig, hívjatok csak össze egy 
társaságot, mely izmos, erős férfiakból áll és ők ezt fogják mondani: „Kicsoda vagy 
te, oh, erős hegy?” S mielőtt a hegy válaszolni tudna, siksággá lesz átváltoztatva... 
Az életerő az, ami őket mozgásba hozza. Oh, Istenünk erősíts meg minket! Adj 
nékünk, kérünk többet a te Szentlelkedből és mi nagy dolgokat fogunk létrehozni! 
Az erőnek öröme van a munka felett, a gyengeség pedig fél tőle. 
 
Készen leszek, ha egy kicsit a jövőbe pillantok. Ha valamikor megtörténnék, hogy a 
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prédikátor és az ő egész gyülekezete Jézusért a királyért való harcba vonulna, mi 
történnék akkor? Úgy látszik nekem, mintha a paradicsomban volnék, ha erre 
gondolok. Ha mindnyájan, kivétel nélkül, akik Jézus nevét nevezik, komolyan az Ő 
szőlejébe mennének, oh, minő élet volna itten és minő egység az összes 
gyülekezetekben! Tovább nemcsak névleg élnének, hanem valósággal. Nem 
volnának többé szakadások, ha mindnyájan egyenlően buzgók lennének az ő közös 
Urok iránt. Nem hallanátok gyülekezeti értekezletekről, hol háborító fellépések 
jönnek elő és gyülekezetekről, ahol a prédikátorok szerencsétlenek. Az ilyen dolgok 
csak úgy lennének tekintve, mint az elmúlt időszakok kihalt állatfajai. 
 
Akkor nem hallanánk többé panaszt, hogy nem vagyunk elég erősek városaink 
szétszórt hajlékaiban a munkát megtenni. A leggyengébb gyülekezet, ha mindenki 
megtenné részét, elég erős volna a maga állásában. És semmi hiány nem volna a 
pénzben, szent munkáknak keresztülvitelére. De a gazdagság, mely Krisztusé és az ő 
szolgálatáé, tőle azonban megvonatik, minden ládában rozsdásodik és az összeg, 
amelyet az Úrtól elrabolnak, megszámlálhatatlan... 
Azt akarnám, hogy megérkeznék az a nap, amelyen azt tartsák a legboldogabbnak, 
aki legtöbbet szenved és dolgozik Krisztusért. Dolgozzunk Krisztusért és az Ő 
megváltott gyülekezetéért mindnyájan!  
Munkára fel mindannyinak minden időben és mindenféle módon a Krisztusért! Ez 
az, amiért én könyörgök és intek, azután pedig vegyünk fel egy más jelszót és 
mondjuk: A világot Krisztus számára és Krisztust minden nép számára az ég alatt! 
Oh, Szentlélek térítsd meg a gyülekezetet és a gyülekezet megtéríti a világot!  
Fel a munkára! 
 
Társaim most a szent munka vár mireánk,  
Serényen fel tehát, jól küzdjük a csatánk!  
Ád az Úr minékünk bőven égi erőt,  
Mesterünk megy elől, buzgón kövessük őt. 
 
Tettre fel (tettre fel) szent az ügy (szent az ügy) 
 Csak hiven (csak hiven) mindenütt (mindenütt).  
Oly dicső (lesz a) győzelem és bér,  
Munkára hát, míg jő az Úr! 
 
Elveszett lelkeket felkeresni jerünk,  
Bánatos szíveket Jézusunkhoz vigyünk.  
Hintsünk mindenüvé lelki fényt, hogy az éj  
Távozzék mi hamar, s muljék el a veszély! 
 
Istenünk szerelmét mondjuk el igazán,  
Hogy ideadta fiát, s mi történt Golgotán!  
Nyitva van most a menny, kész az üdv, amelyet  
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Még ma oly gazdagon, s ingyen bárki vehet.  
 
Őröknek rendele az Úr minket ide,  
Légyen hát a vidék szavainkkal tele,  
Küldjük szét az örömhírt hát mindenüvé,  
Tárjuk a nagy művet a bűnösök elé. 
 

„Kényszerits bejönni mindeneket!” 
 
Lukács evang. 14, 23. 
 
Olyannyira indíttatva érzem magamat ma ezen parancs teljesítésére, kimenni az 
utakra és ösvényekre az ott időzőket kényszeríteni a bejövetelre, hogy nincs is időm 
a bevezetésre, hanem azonnal a munkához látok. 
 
Azért hát halljátok meg, ti, kik a Jézus Krisztusban levő igazságtól még idegenek 
vagytok, halljátok, megmondom ezt az üzenetet, a melyet hozok néktek. Ti 
elestetek a ti atyátokban Ádámban, elestetek ti magatokban, a ti mindennapi 
bűneitekben és folytonos istentelenségetekben magatokra vontátok a 
legmagasságosabbnak haragját, és a milyen bizonyos az, hogy vétkeztetek, oly 
bizonyos az is, hogy az Istennek meg kell büntetni benneteket, ha 
istentelenségeitekben még továbbra is megmaradtok. Mert az Isten igazságnak 
Istene és nem kíméli meg a bűnben élőt. De sohasem hallottátok még, hogy Isten 
az ő nagy irgalmasságából eszközt talált ki, mely által, a nélkül, hogy dicsőségének 
hátrányára lenne, irgalmasságot adjon néktek, mit ugyan nagy bűnösségtektől 
fogva meg nem érdemeltek? Hozzátok szólok és titeket illet hívásom, emberek fiai! 
Jézus Krisztus, az igaz Isten leszállott a Mennyből s a mi testünkbe öltözött, 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. 
 
E világon szent és tökéletes életet élt, telve szenvedéssel, míg nem végül a mi 
bűneinkért halálra adta magát, „igaz lévén a hamisakért, hogy minket Istenhez 
vinne”. (Pét I. lev., 3., 18.) Most hát a megváltás terve előttetek áll a ki „hiszen az Úr 
Jézus Krisztusban, az üdvözül.” (Márk 16., 16.) Mert néktek, kik az Isten törvényét 
által hágtátok, kegyelmét megutáltátok és haragját magatokra vontátok, néktek 
még egyszer irgalmasság hirdettetik: „A ki az Úrnak nevét segítségül hivandja 
megtartatik”. (Róma 10., 13.) „Igaz beszéd ez és mindeképen méltó, melyhez 
ragaszkodjunk: hogy a Jézus Krisztus jött e világra, hogy a bűnösöket megtartaná, 
kik közül első én vagyok”. (Timóth I. lev. 1., 15.) „A ki én hozzám jön, semmiképpen 
nem vetem ki” (János 6., 37.) „Minekutána meg is tarthatja mindenestől fogva 
azokat, akik ő általa járulnak Istenhez: mert mindenkor él, hogy esedezzék ő 
érettek.” (Zsild. 7., 25.) A mit Isten tőletek kiván mert azt is ő ajándékozza néktek 
csupán ez egy, hogy tekintsetek az ő vérző Fiára, ki titeket megmenthet a pokoltól. 
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Nem csoda az, hogy ily evangéliumnak hirdetése egyhangu tetszésre nem talál az 
embereknél? Azt hinné az ember, hogy mihelyst ez prédikáltatik: „Aki hiszen a 
Fiúban vagyon annak örök élete,” (János 3., 36.) azonnal megfogadják az Úrnak 
eme szavát: „Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket!” (Ezék. 18., 31.) és 
egyedül az Úr Jézusra pillantanak. De ah! Romlottságunk okozta kárunk oly nagy, 
akarati gonoszságunk oly gyalázatos, hogy e követséget megveti, az evangéliumi 
lakodalomhoz való hivást megutálja és sok közületek a rossz tettből Isten 
ellenségeinek mutatja magát, ellensége annak, ki ma a Krisztust prédikáltatja, és a 
ki az ő Fiát elküldötte, hogy életét adja sokakért. (Máté 20., 28.) Különös, hogy 
ennek így kell lennie, de mindazonáltal tény, a miért szövegünk parancsára, hogy 
„kényszeritsetek bejönni mindeneket”, nagy szükség van. 
 
Istennek gyermekei, kik hívőkké lettetek, néktek ma nem sok mondanivalóm van 
vagy talán semmi sem, tehát egyenesen célom felé megyek: keresem azokat, kik 
nem akarnak jönni, kik az utak fejein és szorosain állanak és kötelességem az Isten 
segítségével e parancsot követni: „Kényszeritsetek bejönni mindeneket.” 
 
Először is hát fel kell keresnem benneteket, és másodszor meg fogok tenni minden 
lehetőséget, hogy bekényszeritselek benneteket. 
 
Mindenekelőtt, fel kell keresnem benneteket! Ha a szövegünket megelőző verseket 
elolvassátok, ott még körülményesebb megbízatást találtok: „Eredj hamar a város 
utcáira és szorosaira és a szegényeket csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd 
be ide!” (21), és aztán később: „Menjetek az utakra – stb. – és hívjátok be azokat, 
kiknek nincsen helyük, hová fejüket lehajtsák és kényszerits bejönni mindeneket.” 
Igen, most titeket kereslek fel, szegények. Titeket kell kényszeritenem a 
bejövetelre! Szükölkődtök és nehéz néktek e földi élet, de az nem akadály az Isten 
országára, mert az Isten azokat is keresi, akiknek hiányzik meleg ruhájuk és a 
mindennapi kenyerük. Ha pedig Isten kivételt akarna, akkor is ti vagytok az 
előnyben részesültek. „Mert néktek lett az ígéret.” „A szegényeknek pedig az 
evangélium prédikáltatik.” (Máté 11, 5.) De legkiválóbban pedig veletek van 
dolgom ti lelki szegények. Nincs hitetek, nincs erényetek, nincsen jó 
cselekedetetek, nem nyertetek Kegyelmet és a mi még rosszabb, nincs reményetek. 
Ah, az én Mesterem kegyelmes hivást küldött ti hozzátok. Jertek, mert szívesen 
fogadtattok szerelmének lakodalmában. „A ki akarja, vegye az életnek vizét 
ingyen.” (Jel. 22., 17.) Jertek, mert épen ti reátok gondoltam, jertek, habár a ti 
igazságotok olyan, mint a szennyes ruha, mindazáltal rátok gondoltam és titeket 
hívlak és kényszeritlek a bejövetelre. 
 
Végignézek még rajtatok. Vannak itt nemcsak szegények, hanem csonkabonkák is. 
Volt idő, a mikor azt véltétek, hogy üdvösségteket magatok is megszerezitek az 
Isten segítsége nélkül, t. i. ha jót cselekesztek, az istentiszteleten jelen vagytok, de 
csonkabonkákká lettetek, a törvény levágta kezeiteket és nem tudhattok tovább 
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munkálódni: mondjátok ezt rideg gonddal: 
 
„Kezeim legjobb művének  
Nem szabad trónodhoz jutni.” 
 
Elveszítettétek tehát minden engedelmi erőtöket a törvény iránt. Érzitek, hogy a 
mikor jót akartok cselekedni, a gonoszba kerültök. Csonkabonkák vagytok, 
fölhagytatok ama hiábavaló reménnyel, hogy magatokat üdvözítsétek, mivel 
csonkák vagytok, karjaitok odavannak. De még ennél is rosszabbul áll a dolog 
veletek, mert nemcsak hogy az utat nem készíthettétek meg a menny felé, de még 
a hitnek utjára sem jöhettetek, és ennélfogva lábaitokra is csonkák vagytok. Érzitek, 
hogy nem tudtok hinni, sem bánkódni a bűn felett és az evangéliumnak 
engedelmeskedni sem tudtok. Érzitek, hogy egyáltalában alkalmatlanok vagytok az 
Isten előtt valami kellemes tettre. Bizonyára így kiáltotok: 
 
„Ah, ha csak hinni tudnék,  
Még minden jó lenne.  
Szeretnék én, de nem tudok;  
Uram, segíts erre!” 
 
Tehát tihozzátok küldettem. Ti körülöttetek kell hordoznom a vérrel meghintett 
kereszt zászlaját, néktek kell ez evangéliumot prédikálnom: „És lészen, hogy valaki 
az Úrnak nevét segítségül hivandja megtartassék.” (Csel. 2., 21.). Néktek mondom 
hát: „Aki akar, jöjjön és vegye az élet vizét ingyen!„ (Jel. 22., 17.) 
 
De még mások is vannak, t. i. sánták. Ti kétfelé sántikáltok, két dolog között 
ingadoztok. Egyszer komolyan elhatározzátok magatokat, máskor pedig meggyőz 
titeket a világ élvezete. Az a kicsi előhaladás, melyet a lelki életben tettetek, csupa 
eredménytelen sántikálás volt. Van egy kevés erőtök, de oly csekély, hogy csak 
nagy nehezen tudtok egy kicsit előhaladni. Ah, te sántikáló testvérem, neked is 
küldetett a megváltásnak eme szava. Ha két nézet között sántikálsz, akkor újból 
hozzád küld az Úr eme kövétséggel: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az igaz 
Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt!” (Kir. I. könyve, 18., 21.) 
„Rendeld el a te házadat, mert meghalsz és nem élsz. Minthogy pedig ekképpen 
cselekszem veled, készülj Istened elé, óh, Izrael!” (Ámos 4, 12.) Ne sántikálj tovább, 
hanem határozd el magadat Istennek és az ő igazságának! 
 
De vannak még mások is, a vakok. Igen ti, kik magatokat nem látjátok, kik azt 
vélitek, hogy jók vagytok, noha tele vagytok bűnnel, kik az édest keserűnek és a 
keserűt édesnek itélitek, kik a világosságot sötétségnek és a sötétséget 
világosságnak vélitek, ti hozzátok is küldettem én. Ti lelki vakok, kik elveszett 
állapototokat föl nem ismeritek és nem hiszitek, hogy a bűn oly annyira 
veszedelmes legyen, kik nem akarjátok magatokat meggyőzetni a felől, hogy oly 
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igazságos az Isten, ti hozzátok küldettem én. És tihozzátok is, kik a Megváltót nem 
láthatjátok s rajta nem találhattok olyat, mi néktek tetszhetnék, kik az erényt nem 
becsülitek, az isteni félelem előttetek nem dicső dolog, az Ő szolgálata nem 
szerencse, az Ő fiusága nem gyönyör, ti hozzátok is küldettem én. Ah, de kihez nem 
küldettem volna én, ha igénket veszem? Mert ő még tovább megy, mert itt nem 
csak egyes pontos körülírások vannak, melyben minden különös eset megtalálható, 
hanem azután mindent egybefoglal és mondja: „Eredj el az utakra és ösvényekre!” 
Itt előjön mindenféle származásu és hivatásu nép, az előkelő az ő lován, hisz ő is az 
úton van, a vásáros, az utonálló, ki az utasra leselkedik, ezek mind az országuton 
vannak és kényszerittetnek a bejövetelre. De amott az ösvény mellett is hevernek 
néhányan, kiknek nincsen hajlékjuk és azután helyet keresnek, hol fáradt fejüket 
lehajthatnák, ti hozzátok is küldettem én. A parancs tehát kivétel nélkül így hangzik: 
„Kényszeritsetek bejönni mindeneket!” 
 
Minekutána az én népemet ecseteltem, megállapodom egy pillanatra, hogy 
áttekintsem az előttem levő óriási munkát. Jól mondta egykor Melanchton Fülöp: 
„Az öreg Ádám hatalmas volt az ifju Melanchtonban.” Éppúgy kísérletet tehetne 
egy kicsi gyermek Sámsont legyőzni, mint én egy bűnöst a kereszthez vezetni. És 
mégis elküldött engemet az én Mesterem a tévelygőkhöz. Íme, előttem látom az 
emberiség bűnének és könnyelműségének óriási hegységét, mindazáltal így kiáltok 
fel hitben: „Ki vagy te, te nagy hegy? Lapállyá leszesz Zorobábel előtt!” (Zak. 4. 7.) A 
Mester azt mondja: „Kényszerits bejönni mindeneket!” Akkor, ha a bűnös olyan 
lenne is, mint egy Sámson, én pedig egy kicsi gyermek, mégis meggyőzöm őket. Ha 
Isten azt mondja: Tegyed ezt és én hittel megkísérlem tenni, akkor meglészen! És 
ha most sóhajjal és töredelmes szívvel hozzálátok a bűnösöket kényszeríteni, a 
Szentlélek gyöngéd ütései követni fogják egyes szavaimat és némelyek bizonyára 
kényszeritve lesznek a bejövetelre. 
  
Most hát a munkára egyenesen. Ti megtéretlen és újonnan nem született nők és 
férfiak, titeket kényszeritlek a bejövetelre. Hadd szóljak mindenek előtt az 
országutak bűneihez és ő náluk teljesíteni való küldésemet. A mennynek Királya ma 
egy kegyelmes meghívást bocsátott tihozzátok. Ő így szól: „Élek én, ezt mondja az 
Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlenek halálában, hanem hogy a hitetlen 
megtérjen útjáról és éljen.” (Ezék. 33, 11.) „No, jertek, törvénykezzünk, azt mondja 
az Úr! Ha bűneitek skarlát pirosak, hófehérek lesznek és ha vérszinűek, mint a 
karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapju.” (Ésaiás 1, 18.) Kedves testvér, örömmel 
telik meg szívem, ha arra gondolok, hogy mily dicső követséget hozok én néked. 
Mindazáltam, állítom, hogy más oldalról szomorkodom, mivel látom, hogy azt nem 
tartod valami különös jónak, elfordulsz tőle és figyelemre sem méltatod. Szabad 
mondanom, hogy mit tett érted a király? Igen, ezt szabad nekem. A te bűneid előtte 
ismeretesek voltak, melyekkel magadat tönkre tetted volna. Ő tudta, hogy igazsága 
véredet kívánta volna és hogy az által a látszólag lehetetlen, lehetővé lett volna, t. 
i., hogy az ő igazságának elég tétessék és hogy te mégis megmentessél, meghalt 
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érted az Úr Jézus Krisztus. Megtekinted csak egy pillanatra is ezt a képet? Ott a 
Getsemáné kertben látsz egy férfit térdein állva vérrel verejtékezni. Későbben 
látod, hogy a szegény szenvedő egy oszlophoz kötöztetik és addig vesszőztetik 
mígnem hátán a csontok mint valami vértenger szigetei előtünnek. És még egyszer 
tekints oda: ugyanazon férfi ott függ a kereszten kiterjesztett kezekkel, kezei és 
lábai a kereszthez szegezve, sóhajt, vérzik és meghal és úgy tetszik nekem, hogy a 
kínos kép ezt mondja: „Elvégeztetett minden!” Ezt tette az a názáreti Jézus, hogy az 
Isten igazságának sértetlen maradása mellett, bűneink megbocsáttatnának amiért 
is hozzátok megy e követség: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz!” (Csel. 
16, 31.). Ah, bizzál hát Ő benne, hagyj fel cselekedeteiddel és utaddal és fektess 
bizalmat egyedül e férfiura, ki megáldozta magát a bűnökért. 
 
Most hát, kedves testvérem, a követségnek eleget tettem, mit szólsz te hozzá? 
Hátat forditsz nekem? Azt mondod: „Az nekem nem ér semmit!” Ezekre te mit sem 
adsz, hanem elmégysz és birtokod után nézesz vagy az üzletbe, hol istentelen 
embereket kiszolgálsz. Megállj csak testvér, nem csak az a dolgom, hogy ezt 
megbeszéljem veled és tovább megyek, hanem kényszitenem kell téged a 
bejövetelre, és mielőtt tovább mennék, megjegyzem neked, hogy egyet mondhatok 
az Isten a tanúm ma, hogy azt én komolyan teszem, ha kívánom, hogy az Istennek 
eme hívását kövessed. Te kigunyolhatod üdvödet, de én nem gúnyolom ki! Te, ki 
menvén, elfelejtheted azt, a mit mondok neked, de gondold meg, hogy a mit most 
mondok, sóhajok közt mondom: Lelkemnek belső indulatjában fordulok hozzád, 
szegény testvérem és kérlek arra, a ki meghalt és íme most él örökkön örökké, 
figyeld meg a követséget, a mellyel Ő hozzád küldött most engemet. 
 
De te megveted és láb alá tiprod ezt. Akkor kénytelen leszek más hangon szólni 
hozzád. Nem csak az üzenetet adom át és szólok komolyan hozzád és hívlak komoly 
szeretettel, hanem még ennél is tovább megyek. Bűnös, az Istennek nevében 
parancsolom neked, hogy térj meg és higgy! Te azt kérdezed, hogy micsoda 
hatalomnál fogva teszem azt? Én az Égnek küldöttje vagyok. Az én fölhatalmazásom 
részint titkon a szívben van, részint pedig ma előtted áll nyíltan az én tisztem 
megpecsétlésében, melynek erejénél fogva itt állok, hol az Isten már sok léleknek 
jutalmul adott. Minthogy tehát az Isten engemet megbízott az evangélium 
hirdetésével, parancsolom néked, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, s ezt teszem 
annak erejénél fogva, ki az mondotta: „Menjetek e széles világra és prédikáljátok az 
evangyéliumot minden teremtett állatnak.” (Márk 16 15), és a ki emez ünnepélyes 
megerősítést hozzá tette: „A ki hiend és megkeresztelkedendik üdvözül, a ki pedig 
nem hiend, elkárhozik!” (16. v.) Követségemet elvetitek, de gondoljátok meg: „Aki 
megveti a Mózes törvényét, minden irgalmasság nélkül, két vagy három tanunak 
bizonyságára megölettetik. Mennyivel keményebb büntetésre ítélhetik méltónak 
lenni, a ki az Istennek Fiát megtapodandja és a szövetségnek vérét és a 
kegyelemnek Lelkét bosszusággal illetendi?” (Zsid. 10, 28. 29.) A küldött neve nem 
kevesebb annál, a kihez az küldetett, hanem feljebb áll attól. Ha az Isten igéjének 
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hirdetője az őt megillető rangot elfoglalja és körül övezte magát isteni 
fölhatalmazással és megkenetett az Ő szent olajával, akkor az parancsoljon és 
szóljon teljes hatalommal, hogy kényszeritsen a bejövetelre. „Hagyd (parancsold 
meg) meg és tanítsd ezeket!” (Timóth. I. 4, 11.) 
 
El akartok-e hát fordulni és azt mondani, hogy néktek senki se parancsoljon? Akkor 
újból egy más hangon fogok hozzátok szólni. Ha az nem használ, akkor minden 
eszközt föl kell használni. Kedves testvér, egyenes beszéddel hozzád és intelek, 
hogy menekülj Krisztushoz! Ó, testvérem, tudod-e mily szeretetteljes Megváltó Ő? 
Hadd beszéljem el neked saját tapasztalatimból, a mit ő róla tudok. Én is 
megvetettem Őt valamikor. Zörgetett szívem ajtaján, de én nem akartam kinyitni. 
Számtalanszor eljött hozzám, éjjel-nappal, lelkiismeretemben megdorgált és szólt 
hozzám az Ő Szentlelke által, majd végül mikor a törvény dörgő csapásai 
lelkiismeretemet érintették, akkor azt hittem, hogy Krisztus kegyetlen és 
részvétlen. Ah, sohasem tudom elfelejteni, hogy gonoszul vélekedtem Ő felőle. Azt 
hittem, megöl engemet, pedig kezei teljesek voltak irgalmassággal. Azt véltem, 
hogy szemeinek villámpillantásaival megsemmisít, de íme, könnyekkel valának azok 
megtelve. Nyakamra esék és megcsókolgatott engemet. Mezitelenségemet 
befedezte az Ő igazsága ruhájával és megvidámitotta az én lelkemet. Lelkemnek és 
gyülekezetének templomában kezdének vigan lakni, (Lukács 15, 25) mivel az Ő fia 
elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott vala. 
 
Azért intelek titeket, tekintsetek Jézus Krisztusra és megvidámittattok. Sohse 
fogjátok megbánni kezeskedem az én Uram és Mesteremért, hogy ezt sohse 
fogjátok megbánni nem kívánkoztok soha vissza elveszett állapototokra. Kivonultok 
Egyiptomból be Kánaánba és tapasztalni fogjátok, hogy ott méz és tej folyik. Bár a 
keresztyéni élet meglátogatásait nehéznek fogjátok találni, de tapasztalni fogjátok, 
hogy a kegyelem azt könnyűvé teszi. Ó, mily öröm Isten gyermekévé lenni, ha én 
ma nem beszélek igazat, felelőségre vonhattok érte a jövendőben. Kóstoljátok csak 
meg, mily jó legyen az Úr és én tudom biztosan, hogy így kiáltok fel: „Nem csak jó 
az Úr, hanem kedvesebb, mint sem azt ember kimondhatná!” 
 
Nem tudom, mily okot tartsak még szemeitek elé. Hivatkozom a ti saját 
előnyötökre. Ah, szegény barátom, nem jobb volna, ha kibékülve volnál Istennel, 
mintsem neki ellensége vagy? Mi hasznod van abban, ha ellene vagy Istennek? 
Boldogabb vagy, ha gyülölöd őt? Felelj meg nekem te élvezethajhászó: ittál ebből a 
pohárból gyönyört? Felelj meg nekem te önigazságu: találtál lábaidnak 
nyugodalmat a te cselekedeteidben? Hadd szóljon lelkiismereted: tapasztalod, 
hogy ez az ösvény boldogsághoz vezet? Ó, barátom, miért költesz pénzt 
haszontalan eledelre, a mely meg nem elégít soha? Intelek mind arra, a mi szent és 
komoly, arra, a mi mulhatatlan és örök, hogy siess és mentsd meg a te lelkedet és 
hátra ne tekints, de ezen a vidéken se állj meg! Sehol se állj meg, míg részed nem 
lesz az Úr Jézus vérében, mely minden bűnt eltöröl. No, hideg és könnyelmü vagy-e 
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még? Még sem akarja magát az ünnepélyre vezettetni a vak? Nem akarja az én 
sánta testvérem kezét vállamra tenni, hogy segítsek neki az ünnepi asztalhoz? Nem 
engedi meg az a szegény, hogy vele menjek? Használjak-e keményebb beszédet? 
Kell-e más eszközt használnom, hogy bekényszeritselek? Ti bűnösök, egyben 
bizonyos vagyok ma, hogy ha nem üdvözöltök, nem lesz mentségtek! Igen, az ősz 
fürtü öregtől egész a szőke haju gyermekig, ha Krisztushoz nem jöttök, a ti véretek 
a ti fejeiteken. Ha hatalom adatott az embernek, az ő testvérét bekényszeriteni, 
akkor az, ma legyen nyilvánvaló. Jertek, makacsságtok még nem rettent engemet 
vissza. Ha intésemnek nem lesz eredménye, akkor máshoz kell fognom. Drága 
testvérem, kényszeritlek, kényszeritlek téged, állj meg egy kissé és gondolkozzál? 
Tudod mit taszítasz el ma magadtól? A Krisztust, a te egyedüli megmentődet. „Más 
fundamentumot senki sem vethet.” (Kor. I. lev. 3, 11.) „Mert nincs más név és nem 
is adatott emberek között más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” 
(Csel. 4, 12.) Testvérem, azt én el nem hordozhatom, hogy te ilyet is tehetsz, mert 
emlékeztetlek téged ennél arra, a mit elfelejtesz: jön egy nap, a melyen Megváltóra 
lesz szükséged. Nem telik bele sok idő, talán egy néhány nehéz hónap és a te erőd 
megfogy, érverésed megbágyad, te „és a félelem királya”, a halál szembe állotok. 
Mit fogsz cselekedni az áradó Jordánnál Megváltó nélkül? Halálos ágyak az Úr Jézus 
nélkül, kemény fekvő helyek. A meghalás, az valami rettenetes! Még akinek legjobb 
reménye és győzelmes hite van is, tapasztalja, hogy meghalni nem nevetség. Az 
valami borzasztó, a láthatóból átlépni a láthatatlan és ismeretlenbe, a 
halandóságból a hallhatatlanságba, ez időből az örökkévalóságba és azt nem 
fogjátok könnyünek találni, ha a mennyei angyalok nem vezetnek a mennyei 
trónhoz. Nehéz lesz néktek meghalni Krisztus nélkül. Nekem nem szabad arra 
gondolnom. Ma lelki öngyilkosságot követtek el és lélekben ott állok ágyaitoknál és 
látom mint jő rólatok a verejték és hallom jaj kiáltástokat, a mikor reménység 
nélkül szálltok a mélységbe alá. Azt én el nem viselhetem. De ott vagyok a ti 
koporsóitoknál és látom a sápadt, hideg arcotokat és mondom: „Ez az ember 
megvetett tégedet, ó nagy Megmentő!” Rágondolok, mi sok keserü könyeket 
kellesz majd sirnom, ha arra gondolok, hogy talán nem voltam elég hű irántatok 
való kötelességemben és azok a lecsukott szemek megnyílnának és mondánák: 
„Prédikátor, én voltam a te templomodban, de nem vettél komolyan. Prédikáltál 
ugyan, de nem ragadtad meg szívemet. Nem értetted meg, a mit Pál eme szavak 
által értett: „Mintha Isten kérne titeket mi általunk, kérünk a Krisztus képében, 
hogy békéljetek meg az Istennel!” (Kor. 2, lev. 20.) 
 
Kényszeritlek hát titeket, engedjétek szívetekbe hatolni e követséget és pedig egy 
másik okból. Lélekben az Isten itélőszéke előtt látom magamat. Mivel az Isten élő, 
következik egy ítélet nap is. Hiszed te azt? Te nem vagy istentelen ember, 
lelkiismereted nem engedi meg a szent írásban kételkedned. Talán megkisérletted 
és állítottad is, de azért még sem voltál képes rá. Érzed, hogy jönni kell egy napnak, 
melyen Isten igazságban megítéli e világot. (Csel. 17, 31.) A sokaság között látlak 
tégedet és az Istennek szemei reád vannak irányítva. úgy tetszik neked, mintha 
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senkire sem nézne másra, csak te reád és maga elé hív tégedet. Felolvassa bűneidet 
és így szól: „Átkozottak menjetek el én tőlem az örök tűzre!” Nem látjátok miként 
nyilik meg az örvény torka, hogy elnyeljen titeket? Nem halljátok azoknak 
jajkiáltásait, kik előttetek elmentek a gyötrelemre? E pillanatok ecsetelése helyett, 
hozzátok szólok a prófétának eme szavaival: „Kicsoda maradhatna mi közülünk a 
megemésztő tűzzel? Kicsoda lakhatnék mi közülünk az örökkévaló lánggal?” 
(Ézsaiás 33, 14.) Ah, testvérem, nem taszittathatom el tőled az üdvvel oly 
könnyedén. Rá kell gondolnom arra, a mi a halál után következik. Nem volna 
bennem emberi érzés, ha látván, hogy egy ember meg akarja magát mérgezni, el 
nem venném tőle a méreg edényt, vagy, ha látnám, hogy valaki a hidról alá akar 
ugrani, oda nem szaladnék őt attól visszatartani. S most rosszabb volnék az 
ellenségnél, ha minden komolysággal és buzgalommal nem intenélek titeket 
megragadni az örök életet, s munkálkodni nem az eledelért, a mely elvész, hanem a 
mi megmarad az örök életre. (Ján. 6, 27.) 
 
Némelyek talán azt mondják, hogy ahhoz nekem nincs jogom. Arról nem tehetek, 
nekem úgy kell beszélnem. A miképpen egykor meg kell állanom az itélőszék előtt, 
azonképpen érzem, hogy nem teszem hivatásomat, ha titeket könnyek közt nem 
intelek, miszerint engedjetek magatokon segíteni, forduljatok Jézushoz és vegyetek 
részt az örök életben. Talán nem használ ez semmit? Elveszett minden intésünk ti 
nálatok? Süket fülekkel hallgattok engemet? Akkor még egyszer megváltoztatom 
beszédemet. Bűnös, úgy beszéltem veled, mint ember az ő barátjával beszél, és ha 
az én életemről volna szó, sem lehetnék komolyabb, mint a ti életetekért, hogy 
komoly vagyok. 
 
Ha ti intéseimet elvetitek, kénytelen leszek a fenyegetéshez nyulni. Nem fogtok 
mindig ily intést hallhatni. Lészen idő, a mikor az evangyélium prédikátorai 
megszűnnek szólni, legalább is részetekre, mert a hideg halálban bezáródnak 
füleitek. Ott már nem lesz többé fenyegetés, hanem teljesedni fog a fenyegetés. 
Ott nem lesz többé ígéret, sem a kegyelemnek és a megbocsátásnak hirdetése. 
Nem hirdettetik a kiengesztelés vére, hanem olyan országban lesztek, a hol a 
szombat örökös sötétséggé és nyomorrá változik, hol az evangyélium 
prédikáltatása elvettetik, mivel nem is használ semmit. Épp ezért kérlek, hogy 
hallgassatok a szóra, mely most lelkiismeretetekhez szól, mert ha nem teszitek, 
majd szól Isten tihozzátok az ő haragjában és busulásaban ekként: „Mivel hogy 
hívlak titeket és nem akarjátok, kiterjesztem az én kezemet és senki eszébe nem 
veszi, hanem elvonszátok magatokat minden én tanácsom elől és az én 
feddésemmel nem gondoltok: én is a ti nyomoruságtokon nevetek, megcsufollak, 
mikor eljő ti reátok, a mitől féltek.” (Példb. 1, 25-26.) Bűnös, még egyszer 
fenyegetlek téged: gondold meg, hogy talán nem sok időd van már ilyen intéseket 
hallhatni. Azt képzeled magadnak, hogy még sok időd van, pedig ki tudja, mily rövid 
lehet az. Gondolkodtál már a felett, mily halandó vagy te? Láttál már orvosi kezek 
által szétmetélt hullát? Láttál-e már oly különöset, mint az emberi test? 
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„Melyik ezer huru hárfa,  
A melynek így tart öszhangzása?” 
 
Hadd szakadjon le egy hur, hadd tévedjen el az étel hamis irányban a szádból, 
azonnal meghalhatsz. A legcsekélyebb baleset meghozhatja rögtöni halálodat, ha 
Isten úgy akarja. Erős emberek megölettek már csekély balesettől és ez történhetik 
tiveletek is. Templomokban és imatermekben is rogytak már össze emberek és 
halva vitték el onnét, Hányszor halljuk, hogy az utcán egy kis sérülés következtében 
kisiklanak ez életből a másikba? Tudjátok biztosan, hogy szívetek egészséges? 
Rendesen kering még ereitekben a vér? Ha igen, meddig tarthat az úgy? Ah, talán 
vannak itt olyak, kik a közeledő karácsonyt nem érik meg. Lehetséges hogy a 
parancs már kiadatott: „Rendeld el a te házadat, mert meghalsz!” (Ésai. 38, 1.) Én 
csak nem tudnám megmondani, hogy a jelenlevők közül hányan maradnak életben 
a jövő évre, de annyi biztos, hogy többé nem találkozunk mindnyájan egy 
gyülekezetben. Némelyeknek e nagy tömegből, talán kettő vagy háromnak már új 
év előtt bucsut kell tőlünk venniök. Azért jöjj és engedd, hogy a fenyegetés téged 
elhatározásra birjon! Nem azért fenyegetlek, mintha veszély nélkül csapnék lármát, 
hanem abban a reményben, hogy egy testvér fenyegetése oda visz, a hol Isten az 
evangyéliom lakodalmát készíti. És most remény nélkül kell-e elfordulnom? 
Kimeritettem-e mindent, a mit mondani akartam? Ő nem, még egyszer hozzád 
fordulok. Mond csak testvérem, mi rettent vissza titeket Krisztustól? Hallom, hogy 
mondja valaki: „Ah, mikor oly bűnterhelve érzem magamat.” Az nem lehet 
barátom, az lehetetlen. „De nézze, én a bűnösök között az első vagyok.” Barátom, 
te az nem vagy. A bűnösök között a ki az első volt, már régen meghalt és a 
mennybe ment. Neve tárzusbeli Saulus, későbben Pál apostol. Ő volt a bűnösök 
között az első és én tudom, hogy ő igazat mondott. „Nem –mondjátok még mindig 
– „én nagyon rossz vagyok!” Csak nem lehetsz rosszabb annál, aki a bűnösök között 
az első volt. A legcsekélyebb mértékben talán a második legrosszabb lehetsz. 
Tegyük fel azonban, hogy te vagy a legrosszabb a mostaniak között, mégis csak a 
második lehetsz, mert az első ő volt. De tegyük fel azt is, hogy te volnál az első, ez 
annál inkább ok, a minél fogva Krisztushoz kell jönnöd. Minél betegebb valaki, 
annál nagyobb oka van a kórházba, vagy az orvoshoz menni. Minél szegényebb 
vagy, annál nagyobb okod van, egyebek jótéteményét elfogadni. Krisztusnak pedig 
nem kell a ti érdemetek. Ő ingyen ad kegyelmet. Minél rosszabbak vagytok, annál 
jobban és készségesebben elfogad ő. De hadd tegyek fel egy kérdést: Gondoljátok, 
hogy jobban cselekesztek, ha Krisztustól távol maradtok? Ha azt vélitek, akkor még 
keveset értetek az üdv utjáról. Minél jobban vonakodtok, annál rosszabb lesz a 
dolgotok. Reménységtek gyengébb, kétségbeeséstek erősebb lesz. A kötelék, 
mellyel a sátán fogva tart, mindig feszesebbé lesz. Kérve kérlek, jöjj és gondold 
meg, hogy vonakodással csak minden rosszabb lesz. De egy másik azt mondja: „Én 
meg nem tudok hinni!” Persze, kedves barátom, hogy nem tudsz és nem is tudsz 
soha, ha a saját hitedre nézesz. Íme, én sohse jöttem azért, hogy hithez hívjalak, 
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hanem Jézushoz. De te azt mondod, hogy mi abban a különbség? Éppen az, hogy ha 
azt mondod, hogy először hinned kell, sosem jössz a hithez. A te legelső kérdésed 
legyen ez: „Micsoda az, a melyben hinnem kell?” Aztán megjön a hit, mint ezen 
keresésnek a következménye. Az első dolgunk Krisztushoz jönni, kérlek, jöjj fel a 
Golgotára! Tekints fel a keresztre! Nézd meg az Isten Fiát, ki a mennyet és földet 
teremtette, íme, ott vérzik és meghal a mi bűneinkért. Tekints Ő reá, avagy 
nincsen-e Ő benne üdvözítő erő? Tekintsd meg az Ő részvétteljes arcát! Avagy 
nincsen-e szeretet az ő szívében, mely téged meggyőz affelől, hogy meg akar 
váltani? Bizonyára, bűnös, az Ő ábrázata téged hithez vezet. Ne először higgy, 
hanem menj Krisztushoz, különben hited nem ér semmit! Menj Krisztushoz hit 
nélkül és vesd karjai közé magadat, aztán történjék veled ami akar. De hallom hogy 
így szól egy másik: „Ah, lássa, nem tudja, mily sokszor meghivattam és mily sokszor 
megvetettem az Urat.” Persze én azt nem tudom, de nem is szükséges tudnom 
mindent. Amit tudok az, hogy az Úr küldött engemet, hogy téged kényszeritselek 
bejönni, azért jöjj velem! Meglehet, hogy a meghívást ezerszer is visszautasítottad, 
de ne tegyed azt többé! Sokat eljöttél az Isten házába és mindannyiszor még 
keményebben az evangélium ellen. De íme! Könny csordult alá szemeidből. Jöjj, 
kedves testvér, és ne menj a mai prédikációtól megkeményedve! Oh, élő Istennek 
lelke, jöjj és törd össze ezt a szívet, mert ez még sohasem volt puha és kényszeritsd 
őt a bejövetelre! Én nem bocsáthatlak el téged oly hiu beszédekkel. Ha oly sok éven 
keresztül a Krisztust oly kevésre becsülted, az épen ugyanannyi ok arra nézve, hogy 
Őt most ne becsüld kevésre. De íme, éppen most hallom susognod, hogy nem most 
van annak az ideje. Mit mondjak hát neked? Talán mikor a pokolban a kinok között 
leszel? Az a kívánt idő? Vagy mikor a halálos ágyon fekszel és a halál a melledben 
hörög? Vagy mikor kiüt homlokodon a hideg verejték? Vagy mikor a fájdalmak 
kínoznak és a sir szélén állsz? Nem kedves, ma van a kellemes idő. Azt adja a jó 
Isten. 
 
Gondold meg jól, nem az van parancsolva, hogy holnap hívjalak. Az Úr nem azt 
mondja, hogy a jövő kedden jöjj. A hivás így hangzik: 
 
„Ma, ha az Ő szavát hallandjátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket!” (Zsolt. 95. 
78. v.) A lélek mondja: „Ma!” 
 
S most még egyszer, mind hiába való volt az, a mit mondottam? Nem akarsz jönni 
Krisztushoz? Van még egy eszközöm, s azt is megkísérlem alkalmazni és ez az, hogy 
még tudok érted sirni, tudok imádkozni. Az intést, ha tetszik, gunyosan 
visszautasíthatod, a prédikáció felett nevethetsz, buzgólkodásnak nevezheted, ha 
akarod, de gondold meg a követséget, a melyet ma eltaszitasz magadtól, hogy az 
olyantól jön és olyan szájból közöltetik veled, a ki téged szeret. Emlékezzél meg 
róla, hogy az ördöggel játszod el lelkedet, mi közben talán azt véled, hogy ezzel 
nem követsz el nagy dolgot. Csak hogy él ám Egy, aki lelkeddel komolyan törődik. 
Egy, aki mielőtt a földre jött, Istenhez könyörgött erőért, hogy neked 
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prédikálhasson, Egy, ki az ő hallgatóját nem felejti el, mihelyt e helyből kimegy. 
Még egyszer mondom, hogy ha szavak nem használnak, könnyeket is áldozhatunk, 
mert szavak és könnyek az evangélium szolgáinak a fegyverei, melyekkel a népet 
kényszeritik a bejövetelre. 
 
Nem marad hát a prédikátornak egyéb tennivalója a sirásnál és imánál? Oh, igen 
van még valami más is! Mit tehetünk hát mi? Hivatkozhatunk a Szentlélekre. 
Tudom, hogy az evangyéliumot prédikáltam és pedig komolyan prédikáltam és 
hivatkozom az Urra, hogy az Ő ígéretét tisztelné meg. Ő azt mondotta: „Nem tér én 
hozzám üresen.” (Esaiás 55, 11.) Az az Ő kezében van, nem az enyémben. Én nem 
kényszerithetlek titeket, de te oh, Szentlélek, kinek kezeidben vannak a szívek 
kulcsai, te kényszeritheted őket. 
 
Most pedig, minekutána úgy dolgoztam mintha minden tőlem függött volna, az 
Urra bízom az egész ügyet. 
 
Ő a szívek Ura és eljönnek a napok, hogy némelyek közületek meggyőzettetvén az 
isteni kegyelem által, átadják magukat a mindent meggyőző Jézusnak az örök 
üdvösségre. Ámen. 
 

A világ felforgatása 
 
„Ezek azok, kik e világnak állapotját felfordították és most imhol vannak „ Apost. 
csel. 17, 6.  
 
Régi dallam egy jól ismert énekhez. Ha az államban zavargás keletkezik, ha lázadás 
tör ki és vér ontatik, az esetben még ma is azt szokás mondani: „Ennek a 
keresztyének az okai!” Tudjuk, hogy a mi isteni és imádatra méltó Mesterünk is 
vádoltatott azzal, hogy Ő lázító, holott vonakodott a királyságot elfogadni, midőn 
hívei erővel azzá akarták tenni, azt mondotta: „Az én országom nem e világból 
való”, és mégis a lázadás és istenkáromlás hamis vádja miatt feszíttetett keresztre. 
Épen úgy történt az apostolokkal is. Ahová eljutottak és az evangéliumot hirdették, 
az ellenséges érzelmű zsidók azon igyekeztek, hogy a népet ellenük felizgassák és 
azáltal küldetésükben őket megakadályozzák. Úgy itt is. Először magukhoz vettek 
néhány gonosz férfiút a csőcselék nép közül, bandát szerveztek, felháborították az 
egész várost, megostromolták a Jáson házát és az apostolokat a köznép közé 
akarták hurcolni, azután pedig a lázadás bűnét az apostolokra hárították, kiáltván: 
„Ezek azok, kik a világnak állapotját felfordították, és most imhol vannak!” 
 
Ezen minta szerint jártak el az egész római birodalomban mindaddig, mígnem a 
keresztyénség államvallássá emeltetett. Alig érte valami szerencsétlenség Rómát, 
alig támadt háború, éhínség vagy más nyomorúság, a köznép azonnal azt kiáltotta: 
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„Ennek a keresztyének az okai! Hányjátok őket az oroszlánok elé!” Sőt Néró Róma 
égésének bűnét is a keresztyénekre hárította, holott kétség nélkül ő volt az égés 
eszközlője. Jézus tanítványai úgy gyaláztattak, mintha ők lettek volna az a levezető 
csatorna, melyben a bűn minden utálatos nemének létoka feltalálható, holott 
Salamon azon nagy érctengerhez hasonlítja őket, amelynek vize oly tiszta, hogy a 
papok is moshatják benne ruháikat. Ha az idők jeleit megfigyelitek, úgy fogjátok 
találni, hogy a világ az ő szenvedéseit még ma is a keresztyéneknek tudja be. 
 
Tudjuk, hogy amit ezen zsidók az apostolokról mondtak, az nem volt semmi más, 
mint utálatos és szántszándékos hazugság. Az apostolok nem voltak bujtogatók. Az 
igaz, hogy oly igazságokat hirdettek, melyeknek oda kellett hatni, hogy az ország 
bűnös rendszerét megdöntsék és a hamis papok ravasz művészetének véget 
vessenek, de arról szó sem volt, hogy azáltal a nyilvános közbékét és rendet 
megzavarják. Jöttek az embereket a bűn ellen felizgatni, az istentelenség ellen 
fogtak kardot, de nem az egyes emberek és uralkodók ellen folytattak hadjáratot. 
Igazságtalanság, bűn és minden gonoszság volt az, melyeknek hadat üzentek. De 
mégis testvérek, gyakran a tréfában is mély igazság rejlik és a gonoszságban is 
találtatik néha valami igaz kiejtés. A zsidók azt mondták, hogy az apostolok a világot 
felforgatják. S tényleg azzal nagy igazságot állítottak, mert az evangélium valóban 
megváltoztatja a világot. Vagyis helyesebben: a világban minden visszás állapotban 
van, úgyannyira, hogy az evangéliumnak a dolgok helyes állapotba hozása miatt 
mindent fel kell forgatni. 
 
Meg fogom kísérelni, hogy rámutassak arra, hogy forgatja fel az evangélium a 
világot; azután pedig szeretnék Isten segítségével foglalkozni azzal, hogyan 
forgattatik fel azon kis világ, mely minden emberben megvan, ha az evangéliumot 
elfogadja és hitben Krisztushoz fordul. 
 
Hogy az evangélium a világot felforgatja, azt látni fogjuk, ha a társadalomban létező 
különböző osztályokat megtekintjük. 
 
Az emberek véleménye szerint az Isten országában következőleg áll a dolog. 
Legfelül, a legmagasabb polcon ül a legelőkelőbb rabbinus, a tiszteletreméltó úr, a 
theológia nagyrabecsült és kitüntetett tudora, a nagy bölcsész, a sokat tanult és 
mindenben jártas, otthonos, a rendkívüli szellemes férfiú. Ő a trónon ül, a 
legnagyobb, mert a legbölcsebb. Mindjárt alatta van a másik osztály: olyan 
emberek, kik szintén tanultak, nem épen olyan ügyesek és jelesek, mint amaz, de 
mégis kivételesen okosak és lepillantanak azokra, kik a piramis lábánál állanak, eme 
szavakkal: „Az ott alul a közönséges nép, mely semmit sem tud a törvényből.” Egy 
kevéssé lejjebb az értelmes és tekintélyes gondolkozókhoz jutunk, ezek nem 
olyanok, kik tanítóknak csaptak volna fel, hanem olyanok, kik ritkán tanulnak, mivel 
saját véleményük szerint már mindent tudnak, amit tanulni lehet. Ezekután jön az 
igen tiszteletreméltó emberek még nagyobb csoportja, kik a világi bölcsességben 
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igen sokra vitték, ha nem is állanak oly magasan, mint a filozófusok és rabbinusok. 
Még lejjebb találjuk azokat, kik a tudományt és bölcsességet kevésbé bírják, majd 
az épület alján találjuk a tudatlanokat, a kis gyermekeket és végül a csecsszopókat. 
Ha ezen rangfokozatot megtekintjük, azt kell mondanunk, hogy: „Ez a világ 
bölcsessége. Íme, mily nagy a különbség a földön csuszkáló csecsemő és a tanult 
férfiú között, ki a felső fokon áll! Mily nagy a távolság az együgyü és tudatlan 
emberek kik a kemény, nyers, durva alsó réteget képezik a társadalomban és a 
bölcs férfiú között, ki mint a csiszolt márvány diszeleg teljes fényében a piramis 
ormán!” Nos, látható, hogyan alakítja át Krisztus az egész világot. Teljesen 
megfordítja. „Bizony, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem 
lesztek, mint a kis gyermekek, nem mehettek be az Istennek országába.” „Nem 
sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan vagytok hatalmasok, nem sokan 
nemesek.” Avagy nem a szegényeket választotta-e Isten e világon, kik hitben 
gazdagok és a megígért ország örökösei? Ez nem egyéb, mint az emberi társadalom 
épületének teljes megfordítása. A bölcs rájön, hogy fel kell mennie, ha 
egyűgyűségét ismét el akarja érni. Egész életén át iparkodott, amennyire 
lehetséges volt, gyermeki egyűgyűségétől megszabadulni. Gondolkozott, 
okoskodott, és minden igazságot, mielőtt elfogadta volna, elbírálta logikus ésszel és 
most megint elölről kell kezdeni és még egyszer felmenni, kisgyermekké kell lennie 
és korábbi egyűgyűségéhez visszatérnie. Ez tényleg a világnak fenekestől való 
felforgatása, azért e világ bölcseinél ritkán talál tetszésre. 
 
Ha a világ ezen felforgatását a maga tökéletességében látni akarjátok, akkor 
nyissátok fel a Máté evangéliuma ötödik részét, ott a megforditott világ teljes 
leírását fogjátok találni. Jézus Krisztus már legelőször tartott prédikációjával 
felforgatta a világot. Halljátok csak, mit mond a harmadik versben: „Boldogok a lelki 
szegények, mert övéké a mennyeknek országa.” Mi dicsérjük azon embert, ha 
tisztességes, ki szerencsésen tud forogni e világon, ki azon állásával, melyet betölt, 
nincs megelégedve, hanem mindig feljebb-feljebb iparkodik. Az olyan ember felől 
sokat gondolunk, aki magát nagynak képzeli, aki szilárd és szívós természetü. Jogát 
megköveteli bárki és bármi is álljon útjában. Tudja mire képes és akarja, hogy azt 
más is tapasztalja. Én nem tartozom azon szegény és szánandó teremtmények 
közé, mondja, akik nyomorult sorsukba belenyugosznak és kezeiket mellükre teszik. 
Nem, határozottan nem, mert nincs megelégedve. Az olyan embert csodálkozással 
szemléli a világ. De Krisztus az alsót fordítja felülre, amidőn mondja: „Boldogok a 
lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa.” „Azok, kiknek nincs saját erejük, 
hanem minden erejüket Krisztustól nyerik, azok, kik ez istentelen világgal nem 
tudnak lépést tartani, hanem inkább jogtalanságot szenvednek, mint jogtalanságot 
tegyenek, azok, kik csendes és alázatos életet élnek, nem küzdenek, azért, hogy 
mások fölé emelkedjenek, azok, kik ha egy magasabb állást nyernek, sok 
fáradságba kerül őket arra birni, hogy azt elfoglalják, mert azt nem hajhászták, ők 
örömest haladnának csendesen és zajtalanul az élet útjának árnyékos völgyében, 
hol nem keltenének semmiféle feltünést. Azoknak mindig fülükbe hangzik ezen ige: 



  
325 

 
  

„Kívánsz magadnak nagy dolgokat? Ne kívánjad!”, „lelki szegények” azok, kik 
szegénységük mellett boldogok és megelégednek azzal, amit az Úr nekik adott és 
akik hiszik, hogy sokkal gazdagabbak, mint arra rászolgáltak volna. Igen, ezek azok, 
kiket Krisztus boldognak mond. A világ azt mondja, hogy ők balgák és együgyüek, 
de Krisztus azt helyezi felülre, amit a világ alulra helyez. „Boldogok a lelki 
szegények, mert övék a mennyeknek országa.” 
 
Azután vannak még másforma emberek is a világon. Azok mindig szomorúak. Nem 
lehet őket gyakran észrevenni, mert Mesterük parancsolta meg nekik, ha böjtölnek, 
ne kenjék meg arcukat, hogy ne láttassanak az emberektől bőjtölni, de mégis 
elrejtve, titokban Istenük előtt fohászkodnak ők. Hegedűiket fűzfára függesztik, 
gyászolnak először saját bűnök felett és azután koruk romlottsága felett. A világ azt 
mondja róluk: „Ezek búskomorságban szenvednek, örökösen búslakodnak, a világ 
minden kincséért sem lennék köztük. Testi ember leköpi és utálattal fordul el tőle. 
Micsodák hát ők? Szomorú fűzfák a folyóvíz partján. Halljátok, hogyan beszél egy 
díszesen felöltözött fiatal ember az ő szomorú barátjával, ki lelki üdve felett 
aggódik: „Micsoda beteges állapot az, amelybe jutottál! Nagyon sajnállak! Menj az 
orvoshoz, kérj tőle tanácsot. Úgy élsz, mint aki folyton gyászol. Milyen nyomorult 
élet! Na, én nem lennék olyan alamuszi! 
 
Igy beszél a világ, de Krisztus felforgatja e világot, mert épen azon emberek, akikről 
úgy vélekedtek, hogy örökösen szomorkodnak és gyászolnak, örülhetnek. Mert az 
van mondva a negyedik versben: „Boldogok, akik sirnak, mert ők 
megvigasztaltatnak.” A világ fiainak öröme hasonló a tövisnek a fazék alatt való 
ropogásához. Lángot vet, nagy zajt csinál és azután vége van. De az igazaknak 
világossága és a jámbor szíveknek öröme folyton nagyobb lesz. Gyakran lemegy a 
keresztyén napja is. A szegénység, szégyen, üldözés és a belső nyomor felhője 
eltakarja annak fényét. De ha majd az örökkévalóság nagy reggele megérkezik, 
akkor az Úr fog az örök világossága, Istene és dicsősége lenni. Oh, ti szomorú lelkek, 
örüljetek, mert bár e világ lenéz titeket, de Krisztus majd felmagasztal a legnagyobb 
dicsőségre. Ha majd e világ állapotát megfordítja, ti meglesztek vigasztalva, az ő 
ígérete szerint. 
 
Azután jön a harmadik osztály, akik alázatosoknak neveztetnek. Talán találva 
érezitek magatokat. Azt fogom néktek leírni, hogy miben nem áll az alázatosság. 
Ismerek egy embert, aki csak akkor boldog, ha valami pere van. Számláját sohasem 
fizeti addig, míg a hatóságtól kényszerittetik annak kiegyenlítésére. Szereti, ha 
ügyvédekkel van dolga. Ha valakit beperelhet, az a legnagyobb élvezetére szolgál. 
Ha valaki megsérti, nem felejti el egyhamar. Igen sok van neki az úgynevezett 
tisztességérzetből. Ha csak kissé is megbántják, csak egy kemény szóval illetik, vagy 
tévedésből megsértik, akkor azonnal összetűz ellenfelével, mert ő nem enyhe 
kedélyű ember. Adósát a tömlöcbe veti és azt mondom egész bizonyossággal, hogy 
mindaddig otthagy téged, míg meg nem fizetsz neki az utolsó fillérig. Az 
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alázatosoknak egész más az érzelmük világa. Azokat szidalmazhatjátok, mert nem 
fognak viszont szidalmazni titeket. Azokat megsérthetitek, mert tudják, hogy 
Mesterük azt mondta nekik: „Én pedig azt mondom néktek, gonosznak ne álljatok 
ellene gonosszal.” Nem jönnek haragba és bosszúságba minden kicsiség miatt, mert 
tudják, hogy minden ember gyarló, ennélfogva azt gondolják, hogy testvérük 
valószínüleg tévedésből, nem szándékosan sértette meg őket. Azért azt mondják: 
„Ezt ő nem szándékosan tette, tehát nem veszem rossz néven tőle. Azt hiszem, 
hogy ő azzal jót akart, amit mondott, persze nagyon nyersen hangzott, de 
megbánja ő azt mielőbb; nem akartam vele a szót vitatni, legyőztem magamat és 
hagytam, hadd beszélje ki magát.” Más esetben pedig rágalmazva lesz. „Hadd 
beszéljen” gondolja „a sóhajtás idővel úgyis csak megszünik, ha nem lesz mit tenni 
a tűzre, majd kialszik.” Más valaki pedig valami nagyon gonosz dolgot mond 
szemébe, de ő nem felel, megnémul és nem nyitja meg száját. Nem hasonló 
Sérujának fiához, ki azt mondta Dávidnak: „Hogyhogy szidalmazhatja ez a holt eb az 
én Uramat a királyt? Majd elmegyek és fejét veszem.” „Nem”, mondja ő, „hadd 
szidalmazzon, mert az Úr parancsolta neki: Szidalmazzad Dávidot!” „Enyém a 
bosszúállás, én megfizetek, azt mondja az Úr.” Mindent eltűr és elvisel, inkább 
elszenved száz megsértést, mint csak egyszer is megsértene. Szelíden és 
türelmesen halad útján, mire azt mondják: „Ez nem fog soha se valamire menni, 
mindig rászedik. Pénzét kölcsön adja és soha vissza nem kapja, vagyonát a 
szegényeknek osztogatja, végre magának semmi sem marad! Milyen ostoba! Egész 
nyugodtan hagyja magát jogaiban megcsorbitani. Nincs nála erély, mindenkit 
keresztül hagy magán menni, milyen oktalan!” 
 
Igy beszélnek, de Krisztus felforgat mindent és azt mondja: „Boldogok az 
alázatosak, mert ők örökség szerint bírják e földet.” Nem keseredtek-e el ezen 
szavak felett, ti, akik mindenen hasznot akartok húzni, ti szenvedélyes emberek, kik 
a törvénnyel kezetekben mindig azon vagytok, hogy szomszédaitokat perlekedésbe 
keverjétek? Mindazt azért teszitek, hogy a földet bírhassátok. Lássátok, Krisztus 
mennyire megutál titeket és bölcsességeteket lábbal tapodja. Azt mondja: „Az 
alázatosok bírják e földet.” S ha gondosan utánanézünk, tényleg úgy fogjuk találni, 
hogy sok esetben a hallgatás a legjobb út jogaink megnyerésére. Bizonyos vagyok 
benne, hogy jó hírnevünket a legjobban megvédjük akkor, ha nem vesztegetünk 
arra szót. Ha az itt jelenlevők mindegyike is engem rágalmazna és a legdurvább 
gyalázó iratot terjesztenék rólam, mégis egész nyugodtak lehetnének, hogy nem 
indítanék ellenük pert. Nem vagyok olyan balga. Mindig úgy találtam, hogy ha 
valaki magát a törvény előtt gyalázója ellen védelmezte, ellenségének kezére 
dolgozott. Ellenségeink nem árthatnak nékünk, ha mi magunknak nem ártunk. 
Eddig még senki sem veszítette el jó hirnevét, ha maga okot nem adott rá. Ha az 
alázatosok között vagytok, úgy bírjátok e földet. Tűrjetek mindent, higgyetek 
mindent, reméljetek mindent, akkor végre jó dolgotok lesz e világon is. 
 
Látjátok ott fenn azon tiszteletreméltó urat, ki sohasem mulasztotta el, minden 
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vasárnap kétszer elmenni az imaházba? Ő bibliáját is olvassa és házi istentiszteletet 
tart. Ezen ember nagyon jó egyetértésben él önmagával. Reggel, midőn felkel, 
rendesen kezet szorít saját énjével és örvend azon, hogy ő olyan becsületes ember. 
Saját véleménye szerint a Főutca egyik házában lakik, még pedig az 1. szám alatt. 
Ha Istennel való viszonyáról beszéltek vele, azt mondja, ha ő nem üdvözülne, akkor 
senki sem, mert nagyon megbízható ember és senki sem mondhat rá valami 
rosszat. Nem egész kiváló ember-é? Nem irigylitek-e sorsát? Olyan ember, kinek 
magáról a legjobb véleménye van, magát tökéletesnek tartja, vagy ha épen nem is 
tökéletes, de legalább olyan jó, hogy reményli, hogy egy kevés mennyei segítséggel 
egész könnyedén bejut a mennyországba. Helyes. De látjátok azon szegény nőt, ki 
ott hátul az imaház szegletében áll, szemei könnyel vannak tele? „Lépjen elő! 
Beszélje el nékünk élettörténetét!” Nem akar, szégyel előlépni és ilyen tisztességes 
emberek jelenlétében beszélni. De annyit mégis megtudtunk tőle, hogy ő egy nagy 
bűnös nő és most szeretné tudni, mit tegyen, hogy üdvözüljön. Kérdezzétek meg! 
Azt fogja mondani, hogy Isten előtt nincs semmi érdeme. Gondolatai röviden ebben 
foglaltatnak össze: „Én vagyok a legnagyobb bűnös nő. Óh, hogyan találhatnék 
kegyelmet!?” Nem támaszkodhat jó cselekedeteire, mert azt mondta: nincs. 
Minden igazsága úgy tűnik fel előtte, mint a megfertőztetett ruha. meghajtja magát 
a porig, midőn imádkozik, és nem meri szemeit az égre emelni. Azt gondoljátok: ez 
a szegény nő sajnálatra méltó. Ne legyetek ilyen véleményben. Az az ember, kit 
épen az előbb ecseteltem, a létra legmagasabb fokán áll, nemde? Ez a szegény nő 
pedig egész alul. Nézzétek csak, mit tesz az evangélium, hogyan fordítja fel a 
világot: „Boldogok akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők 
megelégittetnek.” Ellenben az az ember, ki önmagával meg van elégedve, a 
következő ítéletet kapja: „Mert valakik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt 
vannak.” Vámszedők és paráznák hamarább bemennek mennyországba, mint ti, 
mert nem azon igazságot keresitek, mely hitből van, hanem azt, amely a törvényből 
van. Tehát itt, amint láthatjátok, ismét meg van forditva a világ, mégpedig Krisztus 
első prédikációja által 
  
Most figyeljük meg a hetedik verset: „Boldogok az irgalmasok, mert ők 
irgalmasságot nyernek.” Erről már beszéltem. Az irgalmasok nem nagyon 
becsültetnek a világon a legkevésbé sem, mert nagyon oktalanul járnak el, hiszen 
az, aki oly sokat megbocsát és megenged nem lehet bölcs. De Krisztus azt mondja, 
hogy aki irgalmas volt irgalmas ellenségei iránt, irgalmas a szegények iránt és a 
sértések megbocsátásában, az irgalmasságot fog nyerni. Itt ismét fel van forgatva a 
világ. 
 
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják.” A világ azt mondja: 
„Boldog az az ember, aki vig életet él.” Ha az emberek közönséges részét kérdezitek 
meg, hogy ki a boldog azt fogják mondani: „Boldog az, akinek sok pénze van, bőven 
költekezik, mert a maga ura aki vigan áttáncolja az életet, a világ mámorpoharát 
fenékig kiissza, aki szenvedélyeinek gyeplőit szabadon ereszti ki, mint a vad ló, a 
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rend nehéz gyeplőitől menten, függetlenül az ész parancsaitól, minden akadály, 
korlát és kerítés nélkül száguldozik a bűn tágas rónáján.” Az ilyen embert nevezi 
boldognak a világ. A büszke, a hatalmas embert, Nimródot, ki azt csinálja, ami neki 
tetszik és a szentség keskeny ösvényétől utálattal fordult el. De az Írás azt mondja: 
„Nem úgy!” Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják.” Azok, kiket nem 
lehet rávenni valamire azért, mert az testies élvezettel van összekötve, mert az által 
Mesterével való közössége zavartatnék meg. Azok, kik nem látogatják a 
mulatóhelyeket, mert ottan nem imádkozhatnának és azért, mert nem 
remélhetnék, hogy idejüknek olyan kihasználásával Mesterük megelégednék. Az 
ilyen szívű embert igen vallásosnak és túlságos kegyesnek nevezik el, mert nincs 
szabad akaratja. Az Úr Jézus Krisztus mindent jóvá tesz, mert azt mondja: Ezek a 
megáldottak, ezek a boldogok. „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent 
meglátják.” 
 
Most tekintsük meg a kilencedik verset. Menjetek végig London utcáin és lássátok: 
Milyen felforditása az a világnak! Milyen emberek azok, kiknek oszlopok 
emeltettek, kiknek szobraik nyilvános helyeken és parkokban állanak? Olvassátok a 
kilencedik verset és lássátok, milyen felforgatása az a világnak! A világ legmagasabb 
ormán fönn, fönn látjátok Nelsont. Ott áll társai fölött magasra emelve, másik 
helyen hosszú karddal oldalán láttok egy herceget, ismét más helyen láttok harci 
lován lovagolni egy hatalmas vitézt. Ezek a világ magasztalt hősei! Bármely ország 
fővárosába mentek, látni fogjátok, hogy a híres emberek, kiknek szobrokat emelnek 
és emlékoszlopokat állítanak, nem olyanok, kiket a kilencedik vers boldogoknak 
mond. „Boldogok a békességre igyekezők, mert azok Isten fiainak mondatnak.” 
Igen, de a békességre igyekezők nem igen lesznek magasztalva és dicsérve, nemde? 
Az, ki két küzdő közé áll és magát azoktól ütni engedi az, ki magát mások előtt a 
porig megalázza, hogy az összeütközést elkerülje az az, ki itt megáldatik. Milyen 
ritkán részesülnek az olyan emberek megtiszteltetésben!  
 
Az olyan emberek rendesen egészen mellőztetnek, holott igen nagy szolgálatot 
tesznek mások boldogsága érdekében. Hanem itten a világ fel lesz forgatva. A 
harcos, vérrel fecskendezett öltözettel egész közönséges sirba helyeztetik. Meghal 
és porrá lesz, de a békességre igyekezők felmagasztaltatnak, fejük Isten áldásával 
koronáztatik meg, egykor majd meglátja azt az emberiség is és csodálkozni fognak a 
tündöklő ékszereken, vádolják balgatagságukat, hogy a harcosok véres fegyverét 
dicsőítették, de azon emberek egyszerű öltönyét elszakították, kik békét iparkodtak 
szerezni ezen a földön. 
 
Még egy és azután bezárjuk Megváltónk prédikációját. Létezik e világon az 
emberiség között egy olyan osztály, amely mindig gyülölve, üldözve volt, mint a 
vadállatok, háborgatott, kínozott és meggyötört nép. Egy öreg istenfélő ember 
mondotta: „A keresztyének úgy tekintetnek, mintha farkasfejek volnának, mert 
amint a farkast fejéért mindenütt vadásszák, úgy a keresztyéneket is üldözik 



  
329 

 
  

mindenütt a földön.” És ha az ő történetüket olvassuk, azt vagyunk hajlandók 
mondani: „Ezen üldözöttek a boldogság legalsóbb fokán állanak. Ezek, akik 
száműzetnek, házaikat elrabolják, hazájukból kikergettetnek és a világ minden 
részén üldöztetnek, ezek a legutolsók az emberek között.” Nem úgy. Az evangélium 
felforgat mindent és azt mondja: Boldogok, akik háborúságot szenvednek az 
igazságért, mert azoké a mennyeknek országa.” Ismétlem: Ezen boldogságra 
vonatkozó megjegyzések mindegyike éles ellentétben áll a világ véleményével, 
azért fogadjuk el a zsidók nyilatkozatát, hogy Jézus olyan ember volt, aki a világot 
felforgatta.”  
2. Megjegyeztem másodszor, hogy a keresztyén vallás felforgatja a világot, annak 
alapelveit illetőleg. Néhány bibliai mondás ezt azonnal világossá teszi. „Hallottátok, 
hogy megmondatott régieknek: szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt 
mondom néktek, hogy a gonosznak ne álljatok ellene gonosszal.” Mi azt gondoltuk, 
hogy senkinek sem szabad jogainkat megcsorbitani, de a Megváltó azt mondja: „Aki 
akar veled törvénykezni és el akarja venni alsó ruhádat, engedd neki felső ruhádat 
is.” „Aki téged jobb felől arcon üt, fordítsd a másik orcádat is.” Ha ezen szabályok 
figyelembe vétetnének, nem forgattatnék-e fel teljesen az egész világ? Hallottátok, 
hogy megmondatott a régieknek: „Szeressed felebarátodat és gyűlöljed 
ellenségedet!”, de Jézus Krisztus azt parancsolja nékünk, hogy szeressük 
ellenségeinket és imádkozzunk azokért, akik minket megsértenek és üldöznek. Azt 
mondja: „Ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjuhozik, adj innia, mert ha azt 
míveled az ő fejére eleven szenet gyűjtesz.” Ez lenne tényleg a világ megfordítása, 
de mi lenne akkor a hadihajóinkkal és katonaságunkkal, ha például a bástyákról, 
ahonnan most az ágyúk bömbölnek, amidőn az égő városhoz közelítünk, melyben 
ellenségeink vannak, a lakásaiktól megfosztottak és ide-oda menekülők számára 
hússal telített hordók, kenyér és ruhaneműek csomaga lövettetnének ki lövegek 
helyett, nyomoruk enyhítésére? Az minden politikának a felforgatása volna és még 
sem volna több, mint Krisztus törvényének keresztülvitele. 
 
Igy fog ez menni a jövőben, ellenségeink szeretve és gyűlölőink táplálva lesznek. 
Továbbá azt mondják a jelen időben, hogy nagy gazdagságot összehalmozni jó és 
előnyös ha az ember gazdag, de Jézus Krisztus az alsót fordítja felülre, mert azt 
mondja: „Vala egy gazdag ember, ki bársonyba öltözött és minden napon vígan 
lakott, kinek földje gazdagon termett; és mondá: „Csűreimet elrontom és 
nagyobbakat építek,” de az Úr azt mondá: „Bolond!” Ez ismét megfordítása a 
világnak. Ti őt bizonyosan városatyává vagy polgármesterré választottátok volna. Ti 
apák, fiaitok vállát megveregettétek volna, ezt mondván: „Nézd fiam, ez a 
takarékosság és jó gazdálkodás eredménye! Mennyire előhaladt a világon! Nem 
volna az neki, ha a jó aratás után, mindenét a szegényeknek adta volna, mint az a 
különc ember, ki egész életén át, mint a ló dolgozott és mégsem nem jut 
nyugalomhoz. Ő mindent megtakarított! Tégy te is úgy és akkor boldog leszesz!” 
Krisztus ellenben azt mondja: „Bolond, ez éjjel megkívánják a te lelkedet tőled!” 
Minden felforgattatik. Mások ismét azt akarják, hogy gondokba merüljünk és 
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mindig a jövőbe tekintsünk és azon töprengjünk, hogy mi jöhet reánk. Ebben is 
felforgattatik a világ, amidőn Krisztus mondja: „Gondoljatok a hollókra; nem 
vetnek, nem aratnak, sem a csűrbe nem takarnak, mégis a ti mennyei Atyátok 
eltartja azokat. Nem többek vagytok-e ti azoknál?” Meg vagyok róla győződve, hogy 
azon mód és rendszer, ahogyan mostanában az üzleteket lebonyolítják 
homlokegyenest ellenkezik a krisztusi móddal és rendszerrel. De erre nézve azt 
felelitek nekem: Az nem megy másként, üzlet marad. Az mindenesetre igaz, hogy az 
olyan üzlet is üzlet, de az nagyon rossz üzlet. Oh, bárcsak az olyan üzletek 
megváltoznának! 
 
3. Ezen pontnál nem tartottalak fel benneteket sokáig, most legyen szabad még 
harmadszor rámutatni, hogyan forgatja fel Krisztus a világot, a mi vallási 
felfogásunkat illetőleg. Az emberek nagy része azt hiszi, hogyha valaki fölteszi 
magában, hogy üdvét megszerzi, az minden, amire szüksége van. Sok prédikátor 
ezen alapelv szerint prédikál. Azt mondják az embereknek, hogy a megtérésre való 
hajlamot fel kell kelteni magukban. Halljátok csak, mennyire megdönti az 
evangélium ezen állítást. „Nem azé a választás, akinek arra akaratja vagyon, sem 
nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” Épen úgy akarja a világ, hogy 
mindenki üdvözüljön, de Krisztus mondja: „Ő érettük könyörgök, nem e világért 
könyörgök” Ő kiválasztott minket e világ közül. Elválasztott az Atya gondviselése 
szerint, a Szentlélek megszentelésében és az igazságnak hitébe. „Az Úr ismeri az 
övéit.” Mennyire ellenkezik e világ nézete az igaz keresztyén felfogással! A világ 
vallása ez: Tedd ezt és élsz! Krisztus vallása: higgy és élsz! Mi azt véljük, hogyha az 
ember igaz, tisztességes és mértékletes csak akkor mehet be a mennyországba. 
Krisztus pedig azt mondja: mindenesetre az kell légy, de az még sem mos téged 
soha tisztára. „Mert valakik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak.” 
„A törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg Isten előtt.” Higgy es élsz! Ez 
minden emberi rendszert felforgat. Vesd magad Krisztus karjaiba, bizd Reá magad! 
Igyekezzél jót cselekedni, de mindenek felett higgy abban, aki a kereszten meghalt. 
Ez felforgatása minden emberi tannak. Azért küzdenek ez ellen az emberek 
mindaddig, míg az emberi szív az marad, ami és amilyen. Óh, vajha érezőnk igazán 
az evangélium erejét! Az halált okozna minden önigazságnak és összezúzna minden 
gőgös tekintetet és kevély gondolatot. 
 
Szerelmeseim, mostan engedjetek még egy kevés időt, hadd mutassam meg, hogy 
ami érvényes a világra, érvényes a szívre is. Az ember egy világ kicsinyben, és amit 
Isten a külvilágban tesz, azt teszi a bensőben is. Ha közületek valaki meg akar térni 
és üdvözülni, úgy szívét teljesen fel kell forgatni. De azonnal egyenesen hozzátok 
fordulok és kérdezlek titeket, tapasztaltatok-e egy olyan felfordulást, tudjátok-e mi 
az? 
 
Először itéleteteket változtassátok meg teljesen. Nem mondhatják-e sokan 
közületek, hogy az, amit most mint Isten kegyelmét ismertek, a ti régebbi testies 
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felfogástoktól nagyon különbözik? Ha azt mondta volna például valaki ezelőtt 
néktek, hogy még oda fogtok jönni, hogy Isten szabad és egyedüli kegyelmének 
tanában hisztek, úgy nagyot nevettetek volna szemébe. „Mit? Én a szabad 
kegyelem tanában higgyek? Mit? A Krisztus vére által való megváltás tanában vagy 
a hivőknek az üdvösségre való megtartásukban higgyek? Soha, ostobaság 
lehetetlen!” 
 
Azonban most erősen tartjátok azt; és az, ami, ezelőtt ésszerűtlennek és hamisnak 
látszott lenni, most úgy látjátok, hogy az Isten dicsőségére és az emberek örök 
üdvösségére szolgál. Most elfogadjátok azon tant, melyet egykor megvetettetek és 
alázattal veszitek, mint édesebbet a méznél, holott előbb olyannak tűnt az néktek, 
mint a méreg, epe és üröm. Igen, ha Krisztus kegyelme bevonul a szívbe, az 
felforgat ott minden véleményt és Jézus igazsága foglal helyet attól kezdve 
uralkodólag a lélek trónján. 
 
Továbbá nem vesztek-e észre teljes változást reménységetekben? Minden 
reményetek e világra vonatkozott. Csak ha gazdagok lehettek, csak ha nagyokká és 
tekintélyesekké válhattok, akartok boldogok lenni. Azután vágyakoztatok. Minden, 
amit vártatok, egy paradicsom az örökkévalóságon innen. S hol vannak most 
reményeitek? Nem e világon, mert ahol van kincsetek, ott legyen a szívetek is. 
Vártok várost, melyet emberi kéz össze nem dönthet. Vágyaitok mennyeiek, azelőtt 
pedig testiek valának. Mondhatjátok azt: Oh, vajha mindnyájan, kik itt egybegyülve 
vagytok, mondhatnátok, hogy reményeitek és vágyaitok megváltoztak! Tekintetek-
e felfelé? Igyekeztek Istent szolgálni e földön és Őt az örökkévalóságban élvezni? 
Vagy megelégedtek azzal, ha arra gondoltok: mit egyetek, igyatok és mivel 
öltözködjetek? 
 
Továbbá teljes megsemmisülése ez minden eddigi örömötöknek. Egykor 
szerettétek a vendéglőket, most gyülölitek azokat. Ezelőtt gyülöltétek az Istennek 
házát, most pedig az a legkedvesebb tartózkodási helyetek. A világi dal, a hitetlen 
ujságok, a sikamlós regények mind édes volt ínyeteknek, de most elégettétek azon 
könyveket, melyek egykor titeket elbájoltak és a porlepett bibliát vettétek elő a 
könyvszekrény leghátsó részéből, amely most ott fekszik reggel és este felnyitva az 
asztalon, a nagyon kedvelt, sokra becsült és örömest olvasott könyv. Egykor a 
vasárnap volt néktek a hét legunalmasabb napja. Kezeteket keresztbe téve 
ácsorogtatok ide-oda ti szegények, a gazdagok pedig ezen napot szalonjukban 
töltötték, este pedig társaságot kerestek. Most a ti társaságotok az élő Isten 
gyülekezetében található fel és az Isten háza társalgó terem, hol barátaitokat 
megvendégelitek. Ünnepélyetek többé nem a borozás és tobzódás, hanem a 
Krisztussal való társaság. Vannak néhányan köztetek, kik eddig semmit sem 
szerettek annyira, mint a színházat, tánctermet vagy a pálinkás üveget is. Most 
azon helyeken az átok nagy fekete jelvényét látjátok és sohasem mentek oda. Most 
az imában való egyesülést, a gyülekezeti egységet, az igazak gyülekezetét a Seregek 
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Urának házát keresitek fel. 
 
Csodálatos még azon nagy változás is, melyet az evangélium a házban előidéz. 
Fenekestül felforgat mindent. Látjátok ott a falon a festményeket, melyek rossz 
dolgokat ábrázolnak és hijábavaló, káros érzelmeket támasztanak. Ha a ház lakója 
megtér és Krisztus követője lesz, leszedi azokat és olyat tesz helyettük, amely 
például Bunyan János fogságát ábrázolja, vagy hogyan áll az asszony a bíró előtt, Pál 
apostol Athénben és más bibliai eseményt. Egyik sarokban ott feküdt a játékkártya, 
most kidobja és helyette odateszi a Missziólapot, vagy néhány régi iróktól 
származott könyvet. Itt is, ott is egy-egy könyvecske, melyet a vallásos iratokat 
terjesztő társulat adott ki, vagy a Szentirás magyarázatával foglalkozó iratok. 
Minden fel van forgatva. A gyermekek azt mondják: „A papa egészen 
megváltozott.” Alig tudják, hogyan történik az. Rendesen ittasan szokott haza 
kerülni, mikor közeledett lakásához a gyermekek fel futottak a lépcsőn, hogy mire 
felér már ágyban lehessenek. Most pedig az ablakban ülnek a gyermekek és ügyelik, 
nem jön-e még a papa hazafelé. Ha jön eléje futnak, ő pedig egyet karjára vesz, a 
másikat kézen fogja és úgy viszi be őket a szobába.. Ezelőtt dalokra szokta őket 
tanítani, mint „Vig az élet,” vagy még rosszabbakra, most beszél nekik Jézusról, a jó 
pásztorról és énekel nekik szép énekeket a mennyei paradicsomról. Szép társaság 
szokta őt vasárnap délutánonként meglátogatni, amely nagy lármával szokott 
lezajlani, de annak már vége. A mama mosolyog férjére, most már boldog asszony, 
tudja, hogy most már nem adja magát többé a legaljasabb társasághoz és nem 
vezetik bele a legutálatosabb bűnökbe. 
 
Kérdésemmel ismét hozzátok fordulok: Történt-e nálatok olyan megváltozás? 
Milyenek a ti barátaitok? Azokat szerettétek a legjobban kik leghangosabban tudtak 
átkozódni, a legjobban tréfálódni, élcelődni és a legtöbbet hazudni, most kedvelitek 
azokat, akik leghűebbek az imában és legtöbbet beszélnek néktek Jézusról. Most 
minden megváltozott nálatok. Ha most régi énekekkel az utcán találkoznátok, 
aligha ismernétek reá. Most már nem vagytok véle semmiféle rokonságban. Néha-
néha a ti régi emberetek ellátogat hozzátok és félre akar titeket vezetni, hogy ismét 
közösségre lépjetek vele, de mutassatok neki ajtót, utasítsátok ki lehető 
leghamarabb, ezen szavakkal: „El veled!” Nem tudtam semmire se menni, míg 
téged szerettelek. Akkor rongyos kabát lógott rólam foszlányokban és összes 
pénzemet a korcsmában hagytam. Az Isten házába sohasem mentem, hanem 
átkoztam Teremtőmet, bűnre bűnt halmoztam és malomkövet kötöttem saját 
nyakamba. Azért pusztulj előlem, nem akarok rólad többé semmit sem tudni. 
Krisztussal eltemettettem és Vele feltámadtam. 
 
De vannak itt néhányan olyanok jelen, kik a társadalom azon osztályához tartoznak, 
kik az ilyen dolgokhoz nem tudnak leereszkedni. És mégis, előkelő urak és hölgyek, 
ha meg akartok térni, nálatok épen olyan alapos megváltozásnak kell létrejönni, 
mint a legszegényebb embernél, ki valaha élt e földön. Ha egy trónörökös, herceg 
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vagy gróf üdvözülni akar, nála épen úgy fenekestől felforgat mindent az 
evangélium, akár csak egy koldus vagy földművesnél. A magas körökben is épen 
olyan sok a bűn, mint az alsóbb osztályban, sőt némely esetben még több, mert ők 
több világosságot, ismeretet és nagyobb befolyást bírnak, és mivel bűnükkel nem 
csak magukat, hanem másokat is a veszedelembe rántanak. Ti gazdagok, történt-e 
nálatok változás? Bánt-e titeket e világ hiúsága? Elfordultok a finom, művelt világ 
izetlen beszédmodorától és szokásos hazugságaitól nem tetszéssel? Elhagytátok e 
világot és mondhatjátok: „Jóllehet e világban vagyok, de mégsem vagyok e világgal. 
Utálom annak pompáját és hiúságát, büszkeségét és fényét lábbal tapodom, nem 
érdeklődöm utána, akarom Uram keresztjét hordozni, akár jó, akár rossz hirben 
álljak a miatt?” „Ha nem így áll a dolog, akkor még nem változtatok meg, 
gondoljátok meg, hogy ezen általános szabály alól nincs kivétel: „Ha valaki újonnan 
nem születik nem láthatja az Istennek országát.” Ez nem más, mint amit szövegünk 
mond: Ha alaposan meg nem újultok, teljesen meg nem fordultok, nem 
üdvözülhettek. „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mert aki hiszen 
megszenteltetik, megújul és végre üdvözül, de aki nem hiszen, annak el kell veszni 
ama napon, mikor Istennel számolnunk kell. Őrizzen meg az Úr titeket attól, a 
Krisztusért! Ámen. 
  

Mi a hit? Hogyan nyerhető el a hit?  
 
,,Kegyelemből tartattatok meg hit által.” (Pál lev. efézusbel. 2, 8.) 
 
Szándékom az, hogy főleg eme kifejezéssel foglalkozzunk ma: „Kegyelemből 
tartattatok meg!” Eme oknál fogva figyelmeteket üdvösségünk forrására, az Isten 
kegyelmére akarom fordítani. „Kegyelemből tartattatok meg!” (Angol fordítás 
szerint: „Kegyelemből mentettetek meg!”) Mert Isten kegyelmes, tehát megbocsát 
a bűnös embereknek, megtéríti, megtisztítja és megmenti őket. Nem valami egyéb, 
valami más ok miatt, mely most vagy valamikor fennforgott volna, mentettetnek 
meg, hanem csupán az Isten határtalan szeretete, jósága, irgalma és végtelen 
kegyelme által. Foglalkozzatok csak egy pillanatig is eme forrással! És ha 
foglalkoztok vele, akkor meglátjátok az élő víznek ama tiszta folyamát, amely az 
Isten és a Bárány trónjából árad. Ah, milyen mélység az Isten kegyelme! Ki hatolhat 
ennek mélyére? Mint az összes isteni tulajdonságok, úgy ez is végtelen. Isten telve 
van szeretettel, mert „Isten a szeretet”. Isten telve van jósággal és ezért a neve: 
„jóságos”. Határtalan jóság és szeretet a legmélyebb tulajdonságai Istennek. Az 
emberek nem veszhetnek el, mert „az Ő jósága örökké megmarad” és minden 
bűnös talál bűnbocsánatot Nála, mivel „irgalmassága végnélküli”. Gondolkozzatok 
ezen jól, nehogy tévelygésbe essetek, mert gondolataitokat annyira a hitre 
helyezhetitek, amely az üdv csatornája, hogy ezalatt a kegyelemről egészen 
megfeledkezhettek, amely pedig forrása és okozója a hitnek. Senki nem nevezheti 
Jézust Úrnak a Szentlélek nélkül. „Senki sem jöhet én hozzám, hogy ha nem az Atya 
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vonja azt” mondta Krisztus. És így a hit is, amely közeledést jelent a Krisztushoz, az 
isteni vonzásnak az eredménye. A Kegyelem az első és az utolsó okozója az 
üdvösségnek és a hit ‒ bár rendkívül fontos tényező ‒, mégis csak egy értékes része 
annak a gépezetnek, amelyre a kegyelemnek szüksége van. Bár a hit által 
mentetünk meg, a mentést egyedül a kegyelem végzi. Harsogjanak tehát ezek a 
szavak az arkangyal trombitájából: „Kegyelemből mentettettek meg!” 
 
A hit egy csatornának vagy egy vízvezető csőnek a helyét tölti be. A kegyelem a 
forrás és folyam, a hit pedig az a meder, vagy vízvezető cső, melyben az élő víz 
folyik. Nagy baj az, ha a vezető cső elromlik, vagy eltörik. Szomorú kép az, ha az 
ember látja Róma körül azokat a hatalmas vízvezetékeket, amelyek nem juttatnak 
már egy csöpp vizet sem a városnak, mivel a boltozatok megrepedeztek, eltörtek és 
a csodálatraméltó építkezések romokban hevernek. A vízvezetéknek hibátlannak 
kell lennie ugyanúgy, mint ahogy hitünknek is valódinak és egészségesnek kell 
lennie, hogy Istentől hozzánk és tőlünk pedig egyenesen Hozzá vezessen. És mégis 
újból figyelmeztetlek benneteket arra, hogy a hit csak a meder vagy a vízvezeték, 
nem pedig a forrás, nehogy esetleg úgy tekintsetek reá, mint az összes áldások 
fejére, holott ezek az Isten kegyelmességében rejlenek. Sohase gondoljatok a hitre 
úgy, mintha ez független forrása lenne üdvösségteknek. Az életet nem akkor 
találjuk meg, hogyha hitünkre tekintünk, hanem ha Jézusra emeljük fel szemeinket. 
Hit által mindenek lehetségesek nékünk és mégis az erő nem a hitben van, hanem 
az Atyában, akire tulajdonképpen vonatkozik is a hit. A kegyelem a mozdony, a hit 
pedig az a lánc, amely által a lelkek vagonjai a nagy Erőhöz kapcsoltatnak. A lélekbe 
a béke nem akkor jön, ha saját hitünket szemléljük, hanem ha odamegyünk a 
Békefőhöz, akinek ruháját ha hittel megérintjük, akkor békét és erőt nyer a lelkünk. 
 
Igen fontos tehát, ha figyelmünket teljesen arra a mederre, arra a csatornára vagyis 
a hitre helyezzük, amely által Istennel és a Szentlélekkel érintkezésbe jöhetünk. 
Foglalkozzunk tehát ezekkel a kérdésekkel: Mi a hit? Miért választatott ki a hit az 
áldás csatornájává és végül miként szerezhető meg és nevelhető a hit?  
 
Mi a hit? Melyik az a hit, amelyről az mondatik: „Kegyelem által mentettetek meg 
hit által? „ Igen sok leírása van a hitnek, de minden meghatározását előadni annyi, 
mint belőle semmit sem megérteni. És így kedves barátaim a hitet magyarázhatjuk 
mindaddig, míg senki sem érti meg. Remélem, hogy én nem esem ebbe a hibába. A 
hit a legegyszerűbb az összes dolgok között és alkalmasint egyszerűsége miatt olyan 
nehezen megérthető. 
  
Mi a hit? A hit három dologból áll és pedig az ismeret, az elfogadás és a bizalomból. 
Először jön az ismeret vagy tudás. Római teológusok azt tartják, hogy egy ember 
csak azt hiszi, amit nem tud. Lehet, hogy a rómaiaknál áll ez a dolog, én nem 
tudom. „Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? „ Szükséges, hogy 
valamely dologról fogalmam legyen, mielőtt hiszek benne. Lehet, hogy hiszem ezt 
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is, meg azt is, azt azonban nem mondhatom, hogy olyan dologban hiszek, amelyről 
még semmit sem hallottam. „A hit hallásból jön” ‒ tehát először hallanunk kell, 
hogy azután higgyünk. „Benned bíznak azok, akik ismerik a Te nevedet.” Az 
ismeretnek, tudásnak bizonyos foka okvetlenül szükséges a hithez és ezért fontos 
tudásért könyörögnünk. „Hajtsátok ide füleiteket és jöjjetek hozzám, hallgassatok, 
hogy éljen lelketek,” ‒ az ótestamentom prófétainak ez volt a szavuk és ez a szó áll 
most az evangyéliomban is. Kutassatok az írásban, hogy megtudjátok, mit tanít a 
Szentlélek Krisztusról és az üdvösségről. Kutassatok az Írásban, hogy megtanuljátok 
az Istent ismerni. Vajha megadná Ő néktek a „tudásnak lelkét és az Úrnak 
félelmét.” Igyekezzetek megtanulni az Evangyéliumot, megismerni, hogy milyen jó 
hír az, mely a szabad átadásról és a szív megváltozásáról szól. Ismerjétek az Istent, 
ismerjétek az Evangyéliumot és ismerjétek különösen Jézus Krisztust, az Isten Fiát, 
az emberek Megváltóját, ki eggyé lett velünk, mikor felvette magára az emberi 
természetet és aki egy Istennel, mivel isteni eredetű volt és ezáltal képes arra, hogy 
az Isten és az emberek között, mint közbejáró foglaljon állást és mint összekötő 
kapocs létezzék a bűnös és a világ birája között. Ösztönözzön ez titeket arra, hogy 
mindig többet és többet tanuljatok a Krisztusról. Pál apostol azt mondta a 
filippibelieknek ‒ mikor már húsz éves hívő volt ‒, hogy kívánja a Krisztust 
megismerni. Hivatkozzatok erre és kívánjatok a Krisztusról mindig többet tudni, 
hogy nevekedjék a hitéletetek. Törekedjetek különösen arra, hogy minél többet 
tudjatok a Krisztus áldozatáról, mert erre vonatkozik egyedül a hit. Ez az a pont, 
amelyen az egyedül üdvözítő hit nyugszik, „minthogy az Isten volt az, aki 
Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő 
bűneiket.” Tanuljátok meg, hogy ő átkozott lett érettünk, amint írva is van: 
„Átkozott valaki, ki a fán függ.” Merítsetek bőven abból a tanból, mely a Krisztusnak 
értünk történt halálát tanítja, mert ez a legédesebb ital, mely a bűnös 
emberiségnek adatott. A hit tehát csak az ismerettel párosulva állhat meg. Ebből 
tünik ki, micsoda óriási értéke van az isteni igazságok tudásának, mert Krisztust 
ismerni annyi, mint örökké élni. 
 
Az ember azután tovább halad és elfogadja ezen dolgokat igazaknak. A lélek hiszi, 
hogy Isten létezik, aki meghallgatja az őszinte szív fohászait. Hiszi, hogy az 
Evangyéliom Istentől eredt, hiszi, hogy a megigazulás hit által olyan igazság, melyet 
Isten különösen most, az utolsó időkben fényesen bebizonyít. Azután hiszi a lélek, 
hogy Jézus igazán és valóban Istenünk és Megváltónk, az emberek üdvözítője 
népének pedig királya, prófétája és főpapja. Óh, én kérlek tégedet, kedvesem, hogy 
most mindjárt jöjj Hozzá! Higgyed erősen, hogy a „Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának 
vére megszabadít minket minden bűneinktől”, higgyed, hogy az az áldozat, melyet 
Ő bemutatott az Atyának, annyira teljes és elégséges, hogy az a bűnös, ki Jézusban 
hisz, ítélet alá nem esik. 
 
Ezután következik pedig, hogy az eddigieket kiegészítve, Jézusban teljesen 
megbízzunk. Add át magadat az irgalmas Istennek, helyezd bizalmadat a kegyteljes 
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Evangyéliomra, bízzad reményedet a meghalt és mégis élő Megváltóra, mossad le 
bűneidet a Bárány vérében, fogadd el Jézus elégtételadását és ha mindezt 
megteszed, akkor minden jól van. A bizalom a hitnek éltető vére, nélküle a hit nem 
menthet meg senkit, A puritánok rendesen a „támaszkodás” szóval világították meg 
a hitet. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Látjátok, ugye, hogy eme karfákra (* A karfák 
a tágas szónoki emelvény körül voltak felállítva, ahonnan Spurgeon beszélt) 
támaszkodom testem egész súlyával, úgy támaszkodjatok ti is Krisztusra. Azt 
hiszem, még jobb ábrázolás lenne, ha testem egész hosszában kinyújtózkodva, egy 
sziklán feküdnék. Ugyanúgy helyezzétek magatokat Krisztusra. Vessétek magatokat 
teljesen Reája, nyugodjatok, pihenjetek rajta. Ha ezt megtettétek, akkor üdvözítő 
hitetek van. A hit nem vak dolog, mert csak oly tényeket fogad el, amelyekben 
biztos. Nem gyakorlatlan, álmodozó dolog a hit, hanem csak a kinyilatkoztatott 
igazságokat fogadja el. A hit minden kockázatát az Isten igazságára veti, szinte 
vakmerően. Nem valami kellemes szó ez a „vakmerő”, de érzésimet mégis kifejezi e 
két sor: 
 
Vakmerő légy, mindent Benne kockáztass,  
Bizalmadat Istenben s ne másban tartsd! 
 
Ez az egyik módja a hit leírásának. Szeretném tudni most, hogy nem zavartam-e 
még össze fogalmatotokat felőle?  
 
Megpróbálok tovább haladni. Hinni annyit jelent, mint Krisztust elfogadni annak, 
aminek kijelentetett és azonkívül elhinni, hogy Ő mindazt végre fogja hajtani, amit 
megígért. Az Írás úgy beszél Róla, mint Istenről emberi testben, mint egy tökéletes 
jellemről, mint egy áldozati bárányról, ki bűneinket önmagára felvéve, 
felfeszíttetett a keresztfára. Az Írás azonkívül még azt is mondja, hogy „feltámadt és 
él, mindörökkön értünk esedez”, továbbá, hogy felment örök dicsőségébe és 
elkészíti a helyet népe számára, valamint hogy nemsokára ismét eljő „megítélve a 
földet igazságban és a népeket ítéletben.” Mindezt el kell hinnünk, mert ezt az Atya 
bizonysága, mikor szólott, hogy: „Ez az én szerelmes Fiam, őt hallgassátok!” Ez 
azonkívül a Szentlélek által is bizonyíttatik, mert a Szentlélek bizonyságot tett 
Krisztus mellett a szavak és a csodák, valamint az emberek szívébe való behatás 
által is. Fogadjuk el e bizonyságok igaz voltát. 
 
A hit elfogadja azután, hogy Krisztus meg akarja mindazt tenni, amit megígért, mert 
ha Ő megígérte, hogy senkit sem fog visszautasítani, aki Hozzája jön, akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy minket sem utasít vissza, ha Hozzá megyünk. A hit elfogadja 
azt, hogy ha Jézus azt mondja: „...az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzogó 
viznek kútfeje lesz”, ‒ akkor ennek igaznak is kell lenni és hogyha mi ezt az élő vizet 
megkaptuk a Krisztustól, akkor ez bennünk marad és folyton buzogni fog az örök 
élet felé. Amit Krisztus megígért, azt meg is teszi és el kell hinnünk, hogy a 
bocsánatot, megigazulást és az örök dicsőséget Tőle úgy nyerjük el, amint azt 
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megígérte. 
 
Ezután jön a legközelebbi szükséges lépés. Jézus az, aminek nevezik és Jézus azt 
akarja megtenni, amit megígért. Ezért határozottan szükséges, hogy mindenki 
bizzék Benne és így szóljon: „Jézus az lesz nekem, aminek nevezi magát és azt fogja 
velem tenni, amit megígért, annak a kezébe adom át tehát magam, aki egyedül 
képes arra, hogy megmentsen. Én bízom teljesen az Ő ígéretében.” Ah, ez mentő 
hit és akinek ebben része van, örök életet nyer. Dacára, hogy veszélyeken, 
nehézségeken, sötétségen és elkeseredéseken, gyengeségeken és bűnökön megy 
át, aki a Jézus Krisztusban így hisz, az ítélet alá nem esik. Ah, bárcsak ez a 
magyarázás némelyeknek hasznára lenne! 
 
Hanem azt gondolom, hogy ma oly meleg van és oly fülledt a levegő (*A prédikáció 
július 17-én tartatott, az 1881. évben.), hogy sokkal jobban tenném, ha egy pár 
magyarázó példát mondanék néktek, nehogy egy páran elaludjanak. Ha valaki 
esetleg elálmosodik, akkor legközelebbi szomszédja lesz oly szíves, hogy könyökével 
meglöki, mert szükséges, hogy az, aki itt van, ébren legyen, különösen oly fontos 
tárgynál, mint a mai. A példák, amelyeket elmondok, az általánosan használtak 
közül valók, de lehet, hogy egy-kettőt a magaméból is hozzáadok. A hit különféle 
mértékben ‒ rendesen az ismeret vagy tudásnak foka szerint ‒ jelentkezik. Tovább 
haladva kijelenthetem, hogy a hit nem sokkal több, mint egyszerű csüngés a 
Krisztuson. A függés érzése és akarat a függésre. Ha a tengerparton sétáltatok, 
akkor sziklás helyeken láttátok, hogy a kagylók mint csüngnek a sziklán, ha 
hozzáfértek, akkor az első kagylót könnyűszerrel leüthetitek a szikláról. Próbáljátok 
azonban ezt megtenni a legközelebbi kagylóval. Meghallotta az ütést, amelyet 
szomszédja kapott és most minden erejét összeszedve tapad a sziklához. 
Képtelenek vagytok arra, hogy onnan leüssétek. Egyik ütés követheti a másikat, de 
éppen oly eredménnyel verhetitek akár magát a sziklát, mint a kagylót. Az a kis 
teremtmény, a kagyló, sokat nem tud, de csüngeni tud. Nem tudná elmondani, 
hogy mi az, amin csüng, azt sem tudná, hogy micsoda geológiai (földtani) 
összetételei vannak a sziklának, de azt tudja, hogy csüngnie kell. Talált valami 
anyagot, amin csünghet és ezt a kevéske kis tudását használja fel erre, mert ettől 
függ az élete. Vannak ezrek meg ezrek az Isten gyermekei között, kiknek éppen csak 
ennyi a hitük; azt tudják, hogy Jézuson kell csüngniök teljes szívvel és lélekkel és ezt 
meg is teszik. Jézus Krisztus olyan előttük, mint az erős, hatalmas Üdvözítő, mint 
egy szikla, tántoríthatatlan és mozdíthatatlan; úgy csüngnek Rajta, mintha az életük 
függne ettől és ez a csüngés meg is menti őket. 
 
Isten megadja övéinek a hajlamot a csüngésre. Nézzétek meg a bükkönyt, amely a 
kertben vagy szabadon nő. Ültessétek csak valamely rács vagy karó mellé, mindjárt 
megerősíti magát kis kapcsaival, melyekkel mindent megragad, ami közelébe ér, 
mert felfelé kell kúsznia és mert éppen ezért láttatott el kis horgokkal. Az Isten 
gyermekei között mindegyiknek van egy-egy horgonya, egy-egy kapcsa ‒ 
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gondolatok, kívánságok és remények ‒, melyekkel magát Jézuson és ígéretein 
megerősíti. Ha semmi mást nem tudunk csinálni, csüngeni mindig tudunk és ez a hit 
lelke. Te szegény lélek, hogyha még nem tudsz annyit az Evangyéliomról, mint 
amennyi szükséges, akkor csüngj erősen azon, amit tudsz. Csüngj erősen! Csüngj a 
Jézuson, mert ez a csüngés a hit. 
 
A hitnek egy másik formája az, hogy egy ember rábízza magát egy másikra, mivel 
elismeri ennek fensőbbségét és követi őt. Nem gondolom, hogy a kagyló sokat 
tudna a szikláról, hanem a hitnek ebben a formájában, amelyet most említek, már 
sokkal jobban megnyilatkozik a tudás. A vak teljesen reábízza magát vezetőjére, 
mert tudja, hogy emez lát és nyugodt bizalommal megy vele. Ha az a szegény 
ember vakon született, akkor nem tudja, hogy mi a látás, de azt tudja, hogy van 
ilyen képesség és hogy vezetője ennek birtokában van, ezért tehát megfogja annak 
kezét és jár annak utasítása szerint. Ez olyan jó példája a hitnek, amilyen csak 
elképzelhető és mivel tudjuk, hogy Jézusnak érdeme, hatalma és dicsősége van ‒ 
amivel mi nem rendelkezünk ‒, reábízzuk magunkat teljesen és örömmel, így 
azután nem fogunk megcsalatkozni bizalmunkban. 
 
Minden gyermek, aki iskolába jár, gyakorolja a hitet, mialatt tanul. A tanító tanítja 
földrajzra. Megmagyarázza a föld alakját és megismerteti a nagy városok és 
birodalmak létezésével. A gyermek önmaga nem tudja, hogy ezek a dolgok igazak-e, 
hanem csak elhiszi tanítójának és ama könyveknek, melyeket kezébe adtak. Ez a 
mód az, amelyet követnetek kell, ha megmentettek akartok lenni. Ismernetek kell 
Őt, mert mondja és hinnetek kell, mert bizonyítja, hogy ez így van, bíznotok kell 
Benne, mert megígérte, hogy a megmentetés így következik csak be. Jóformán 
mindazt, amit ti és én tudunk, csak a hit által nyertük el. Hogy tudományos 
felfedezések történtek, afelől biztosak vagyunk. 
  
Milyen alapon hisszük azonban ezeket el? Olyan általánosan ismert, tanult emberek 
bizonyságára, kiknek megbízható szavuk van. Bár az ő kísérletüket soha meg nem 
csináltuk vagy még csak nem is láttuk, mégis hiszünk bizonyságtevésüknek. 
Ugyanígy tegyetek tehát a Krisztussal. Mivel oly igazságokat tanít, melyek tényeken 
alapszanak, legyetek Néki tanítványai, kik szavának hisznek és Benne bíznak. 
Krisztus végtelenül felülmúl bennünket és azt akarja, hogy bízzunk Benne, mint 
Mesterben és Urunkban. Ha Őt és szavait elfogadjátok, úgy boldogítani, üdvözíteni 
fog már ez életben. 
 
A hitnek egy másik és magasabb példája az, mely a szeretetből ered. Miért van 
bizalma a gyermeknek atyjában? Lehet, hogy ti vagy esetleg én sokkal jobban 
ismerjük atyját, mint ő és mégsem bízzuk magunkat oly feltétlenül reá, a gyermek 
azonban bízik atyjában, mert az szereti őt. Áldottak és boldogok azok, kiknek 
őszinte hitük van, mély szeretettel párosulva a Jézus iránt. Ezek azok a boldogok, 
kik nem tudnak mást tenni, mint bízni Benne, csodálni, magasztalni és szeretni Őt. 
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Ugye bár nehéz dolog kételkedni olyasvalakiben, akit szeretünk? Ha pedig mégis 
kételkedtek, akkor előjön a féltékenység rettenetes szenvedélye, amely erős mint a 
halál és iszonyú, mint a sír. Mielőtt azonban a szívnek ilyen összetörése 
bekövetkeznék, a szeretet ural benne bizalommal és reménységgel. 
 
A lélek bizalmának módját a Megváltóban így meg lehet világítani. Egy híres 
orvosnak a felesége megbetegedett valamely ijesztő bajban és dacára ennek, 
csodálatosan nyugodt és bizalomteljes volt, még pedig azért, mert férje a 
betegségek éppen ezen fajtáját különös tanulmánya tárgyává választotta és már 
igen sokakat meggyógyított belőle. A legcsekélyebb nyugtalanságot sem 
tanusította, mivel érezte a drága kezek közelségét, amely kezek ügyes mozgását a 
szeretet igazgatta. Az asszony hite ésszerű és természetes volt és senki sem fog 
ennek ellentmondani. A hitnek ez a módja az, amelyet Krisztus legboldogabb 
követői tanúsítanak. Nem lehet azonban hasonlítani hozzá semmiféle orvost, mivel 
egyik sem tud úgy menteni, mint Jézus. Mi szeretjük Őt és Ő minket és ezért 
átadjuk magunkat Néki, megfogva kezeit, megyünk arra, amerre vezet. Érezzük, 
tudjuk, hogy ügyeinkben addig semmiféle rendellenes dolog nem történhetik, amíg 
azokat Jézus intézi, mert nem engedi, hogy oktalanul elvesszünk, vagy hogy 
szükségtelen fájdalom érjen bennünket. 
 
A hit érezteti azonkívül az élő Isten jelenlétét és olyan nagyszerű nyugalmat és 
biztonságot adhat a léleknek, mint amilyent egy kis leány tanusított egy vihar 
alkalmával. A vihar kitört és míg a gyermek anyja megrettent, addig a kicsike 
gyönyörködött és örömében tapsolt a kezeivel. Az ablaknál állott és mialatt a villám 
az égbolt egyik végétől a másikig végigcikkázott, felkiáltott gyermekies örömében: 
 
‒ Mama, ah nézd mamám, mily szép!  
‒ Jer el onnan édesem, hiszen a villám iszonyatos! ‒ felelt az anyja. 
A kis leány könyörgött anyjának, engedje ott az ablaknál állnia, hogy láthassa azt a 
szép fényt, melyet Isten végzett az égen, mert meg volt győződve, hogy Isten 
megőrzi őt minden bajtól. 
‒ De hallgasd csak azt a rettenetes mennydörgést! ‒ szólt az anya gyermekének. 
‒ Nem mondtad-e nékem, édesanyám, hogy az Isten szava a mennydörgésben van?  
‒ Igen. ‒ szólt a remegő asszony. 
‒ Óh, ‒ felelt a kicsike ‒ milyen édes dolog Isten szavát hallgatni. Én azt gondolom, 
az Isten azért beszél olyan hangosan, hogy a süketek is meghallhassák. Ugye 
mamuskám?  
 
Így csacsogott a gyermek boldogan, mint egy kis madár, mert Isten valóban Isten 
volt számára, akiben teljesen bízott. A villámlás Isten gyönyörű fényessége volt 
előtte és a mennydörgés Isten csodálatos hangja, amelyben örvendett. Azt 
gondolom, hogy az anyja meglehetős ismeretekkel rendelkezett a természeti 
törvények és a villamosság ereje felől és csekély volt a vigasza, mert tudása megölte 
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azt. A gyermek tudása azonban jóval kevesebb, de határozottan biztosabb és 
értékesebb volt. Annyira beképzeltek vagyunk sokszor, hogy büszkeségünk nem 
engedi, miszerint egyszerű, önként érthető igazságokkal vigasztaljuk magunkat, 
hanem tönkre tesszük magunkat mindenféle kétes tudományokkal. A magam 
szempontjából szólva, szívesebben lennék ismét gyermek, mint oktalan bölcs. A hit 
azt jelenti, hogy szívesen vagyok gyermek a Krisztus előtt és hiszek Benne, úgy, mint 
egy valóban létező személyben, aki minden pillanatban kész arra, hogy megáldjon 
engemet. Bár ez csak gyermekies képzelődés, mégis erre a pontra kell jutnunk, ha 
örvendeni akarunk az Úrban. „Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a 
gyermekek, semmiképpen nem juthattok be a mennyek országába.” A hit szaván 
fogja Krisztust, miként a gyermek hisz atyjának és bízik Benne a múltra, a jelenre és 
a jövőre vonatkozólag. Adjon az Isten nékünk ily hitet! 
 
A hitnek egy erős módja alapszik a szilárd, a biztos tudáson. Ez a hit abból ered, 
hogy a kegyelemben fejlődünk és ez a hit az, amely Krisztusban azért hisz, mert 
ismeri Őt, mert bízik Benne és mert szeplőtelennek tudja. Ez a hit nem követel 
jeleket, nem vár csodákat, hanem hisz vakmerően. Nézzétek meg a tengerész hitét, 
sokszor csodálkozom rajta. Eloldja a hajó köteleit, elindul a parttól és napokig, 
hetekig sokszor hónapokig nem lát sem partot, még csak egy vitorlát sem és mégis 
halad előre éjjel és nappal minden félelem nélkül, mígnem egy reggel elérkezik 
ahhoz a kikötőhöz, amely célja volt. Miként találta meg útját az úttalan 
mélységeken keresztül? Nem rendelkezett mással, mint az iránytűvel, a tengerek 
jegyzékével és a csillagok ismeretével és ezeknek útmutatását követve, anélkül, 
hogy partot látott volna, vagy hogy útját változtatni kényszerült volna, hajózott be a 
kikötőbe. Ah, ez csodálatos dolog, utazni látás nélkül a biztosra. Lelki értelemben 
véve, nagy áldás szükséges ahhoz, hogy valaki elhagyja a partot és szólhasson: 
„Búcsut mondok néktek, ti belső érzések, végzések, jelek és rendeltetések, hiszek 
az Istenben és megyek Hozzá a vizeken keresztül is.” „Boldogok, kik nem látnak és 
mégis hisznek.” 
 
Vajha mindig jobban és jobban nevekednék bizalmunk a Jézus Krisztusban addig, 
míg oly rendíthetetlen hitünk nem lenne, hogy sohase kételkedve, minden 
ingadozás és tántorgás nélkül hinnénk. Nézzétek meg a földmívelő ember 
munkáját. Már kora tavasszal vagy még késő télen előhozza az ekét, hogy szántson, 
amikor még sem virágok, sem madarak nincsenek, amelyek esetleg felvidítanák és 
minekutána szántott, előveszi az értékes magvakat ‒ amelyből lehet, hogy csak 
kevéssel rendelkezik ‒ és elszórja a barázdába, abban a biztos tudatban, hogy az 
onnan előtör. Azon oknál fogva, hogy már sok aratást látott, elvár még többet is és 
ebben a biztos hitben szórja a magokat. A látszat szerint balgatag dolog jó magot 
elvetni a barázdába, hogy az ottan megrothadjon. Ha még sohasem láttátok a 
szántóvető ember munkáját, akkor pazarlásnak fogjátok azt nevezni és mégis a 
földmíves embernek semmiféle aggodalmai nincsenek, hanem csak az a kívánsága, 
hogy a magokat elvesse és hogy megfelelő idők járjanak azok növekedésére. Ha 
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pedig valaki azt mondja néki, hogy nem helyesen cselekszik, akkor mosolyog annak 
tudatlanságán és azt mondja, hogy ez a munka vezet az aratásra. Szép példája ez 
annak a hitnek, mely a tapasztalásból nevelkedik. Ez a hit az, amely odavezet, hogy 
mindent a Krisztus gondjaira bízzunk, reményeinket és életünket is teljes 
bizalommal belé helyezzük úgy, hogy ha Vele együtt meghalunk, Vele együtt fel is 
támadjunk. Az a Jézus Krisztus, ki a halálból feltámadt, azt akarja, hogy halála által 
új életet kezdjünk és a béke és öröm aratásánál részünk legyen. Adjatok mindent a 
Krisztus kezébe, hogy majd sokszorosan visszakapjátok. Lenne bár olyan erős 
hitünk, hogy amint nem kételkedünk a Nap feljöttében, ugyanúgy ne kételkedjünk 
abban, hogy Jézus segít a szükség idején. Azt hiszem, már sokan megpróbáltuk 
Urunk hűségét és még sohasem csalattatunk meg, ezért ragaszkodjunk Hozzá még 
nagyobb erővel. Higgyetek Istenben és azután hallgassátok meg Jézus szavait: 
„Higgyetek Istenben és higgyetek bennem is.” 
 
A legjobb akaratommal és képességemmel azon voltam eddig, hogy megmutassam, 
mi a hit, most pedig az a kérdés jön elő, hogy miért választatott ki a hit az üdv 
csatornájává? „Kegyelemből mentettetek meg hit által.” Bár sok kérdésre 
határozott feleletet nem adhatunk, mert hiszen az Isten akaratát és szándékát nem 
mindig értjük meg, mégis azt mondhatom, hogy a hit azért választatott a kegyelem 
csatornájává, mert természetének megfelelő az, hogy mint átvevő szolgáljon. 
Tegyük fel, hogy egy koldusnak alamizsnát adok, úgy azt a kezébe teszem. Miért 
teszem éppen oda? Azért, mert nem tehetem a fülébe vagy a lábához, mert a kéz a 
legalkalmasabb arra. Ugyanez a helyzete a hitnek a lelki életben, hogy mint átvevő 
szerepeljen, mert Ő van rendelve arra, hogy a kegyelem útját biztosítsa. Rögtön 
megmagyarázom ezt érthetőbben. A hit, amelyet a Krisztus nyújt, éppen olyan 
egyszerű alapon áll, mint mikor a kis gyermeknek egy almát nyujtunk és csak azt 
kívánjuk tőle, hogy jöjjön érte és fogadja el. A kis gyermek keze, mikor az alma után 
nyúl, ugyanazt fejezi ki, mint mikor a hit sóvárog a kegyelem után. A gyermek keze 
nem csinálja az almát, nem változtathatja azt meg, hanem csak elfogadja azt. A hit 
pedig Istentől azért választatott ki, hogy a kegyelem átvevője legyen, de nincs meg 
bízva, hogy a kegyelmet készítse vagy abban segítsen, hanem csakis, hogy azt 
átadja. 
 
A hitet azért választotta Isten a kegyelem csatornájává, mert ez biztos eszköz arra 
nézve, hogy Istent az emberekkel összeköttetésbe hozza. Van egy pont, amely által 
szövetségre léphet az ember az Istennel és biztosíthatja a maga részére Isten 
kegyelmét és ez a pont: bízni Benne. A hit megment bennünket, mert ő eszközli azt, 
hogy mi Istenen csüngjünk és útmutatása szerint járjunk. Semmiképpen sem 
menekül meg az az ember, aki személyes érdemekben, hittételekben vagy más 
ilyen dologban bízik, mert ezek semmiféle összeköttetésben nem állanak a 
Krisztussal, hanem egyedül a hit az, amely megmenti az embereket az elveszéstől. 
Óh, kedveseim, nagy kegyelem és nagy áldás van azon a hiten, amely az embereket 
összeköti az Istennel! 
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Azonkívül a hit azért választatott ki, mert ösztönöz a cselekedetre. Szeretném tudni, 
hogy vajon valótlanságot mondok-e akkor, ha azt állítom, hogy semmit sem 
csinálunk a hit valamilyen jelenléte nélkül. Hogy feljussak erre az emelvényre, csak 
úgy lehetséges, ha hiszem, miszerint a lábaim elég erősek arra, hogy elbírjanak. Az 
ember azért étkezik, mert hiszi a táplálkozás szükségességét. Kolumbus Kristóf 
felfedezte Amerikát, mert hitte, hogy az Óceán ellenkező oldalán szárazföldet talál. 
Számtalan fontos és nagy felfedezések a hitből eredtek, mert a hit az, amely 
csodákat művel. Egyszerű, közönséges dolgok rúgói belőle eredtek, mert a hit a 
maga természetes, egyszerű formájában mindeneken uralkodik. Isten a 
megmentetést a hit által eszközli. Ha hiszünk Krisztusban és szívünk Isten 
birtokában van, akkor megmenekülünk a bűntől és készek vagyunk a megtérésre, 
szent életre, buzgóságra, imára, odaadásra és más hasznos dolgokra. 
 
Ezeken felül pedig a hit békét és örömet hoz létre. Aki vele rendelkezik, csendben 
nyugszik, örvend és boldog, ez pedig az előkészület a mennybe. Isten az összes 
mennyei javakat a hit rendelkezésére bocsátja, mert a hit életünkben és 
gondolkozásunkban működik és mert egy magasabb, szebb és jobb világot jelent 
meg nékünk. 
 
Zárni fogok a harmadik ponttal: Miképpen tartjuk meg és nevelhetjük hitünket? 
Rendkívül fontos kérdés ez sokak részére. Azt mondják, hogy hinni akarnak, csak 
nem tudnak. Sok téves fogalmat szűlt már ez a tárgy. Fogjuk fel a dolgot gyakorlati 
szempontból. „Mit kell cselekednem, hogy higgyek?” A legrövidebb út hinni és ha a 
Szentlélek téged ragaszkodóvá és alázatossá tesz, akkor hinni fogsz, mihelyt az 
igazságot meglátod. Az evangyéliomi parancs mindenesetre tiszta és világos: „Higgy 
az Úr Jézusban és üdvözülsz.” 
 
De mégis, hogyha nehézségekre akadsz, hozd azt imában az Úr elé. Mondd meg 
őszintén Atyádnak mindazt, ami téged tévedésbe ejt és kérd, hogy Szentlelke által a 
kérdést tisztázza. Ha egy könyvben valamilyen állítást nem hiszek, akkor 
legszívesebben megkérdezem magát a szerzőt, hogy mit gondolt alatta és ha 
szavahihető embernek ismerem, akkor felvilágosítása kielégít engem, az isteni 
magyarázat pedig ‒ mely a szívbe hat ‒ még sokkal inkább megelégíthet. Az Úr 
mindig kész arra, hogy megismertesse magát velünk. Eredj Hozzá és lásd meg, hogy 
nem így van-e?  
 
Továbbá ha a hit nehéznek látszik, akkor lehetséges, hogy Isten a Szentlélek által 
képessé tesz arra, hogy higgy, ha gyakran és őszintén hallgatod azt, amit hinned 
kell. Sok dolog van, amit csak azért hiszünk, mert sokszor hallottuk. Nem vettétek-e 
észre a mindennapi életben, hogy ha valamely dolgot már ötvenszer hallottatok, 
utoljára már teljesen elfogadtátok? És éppen azért nem csodálnám, ha Isten 
gyakran ezt a módot használná fel, mert meg is van írva: „A hit hallásból jön.” 
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Ha azonban ez csak szegényes tanácsként tűnik fel szemeitek előtt, akkor azt 
ajánlom, hogy fontoljátok még meg mások tanúbizonyságait. A samariabeliek hittek 
Jézusban azért, mert a vízhordó asszony beszélt nékik Róla. Sokszor alapszik hitünk 
mások bizonyságain. Sokak bizonysága a tényt biztossá teszi. Hallgassatok tehát 
azokra, akik elbeszélik, hogy miképpen mentettek meg, miképpen kérték szívük és 
gondolataik megváltozását és ha meghallgatjátok, akkor észre fogjátok venni, hogy 
emberek, akik hasonlítanak hozzátok, így szintén megmentettek. 
 
Még jobb eszköz az, ha megfigyelitek a tekintélyt, akire vonatkozólag utasítva 
lettetek a hitre. Ez a tekintély nem vonatkozik a hozzám hasonlókra, mert különben 
elvetendő volna. De nem vonatkozhat a pápa tekintélyére sem, mert akkor is 
elvethető. Hanem az utasítás arra vonatkozik, hogy higgyetek az Isten tekintélyére 
nézve. Arról van szó, hogy Krisztusban higgyetek és nem szabad vonakodnotok az 
Alkotóval szemben. Angliában egy gyárnak a felügyelője sokszor hallotta már az 
evangyéliumot, de félt a Krisztushoz jönni. A gyártulajdonos egy alkalommal levelet 
írt néki a következő szavakkal: „Jöjj a lakásomra, munka végett!” A felülgyelő 
megjelent ura előtt, mire ez így szólt hozzá: 
‒ Mit akarsz itt nálam, most? Milyen jogon háborgatsz engem, holott munka 
nincsen. 
‒ Uram ‒ felelt ez ‒, levelet kaptam öntől, hogy jőjjek el munka végett. 
‒ És mit gondolsz te, hogy azon a jogon, mivel egy levél van nálad, eljöhetsz a 
házamba?  
 Bár nem értem ezt a dolgot, ‒ felelt a felügyelő, ‒ de azt hiszem, hogy ha ön 
engem hivat, van jogom idejönni. 
‒ Jöjj hát be, János ‒ szólt a tulajdonos ‒ van egy másik hír nálam, amit tudatni 
akarok neked. 
 
Bevezette a felügyelőt a szobába, leültette és elolvasta néki e szavakat: „Jöjjetek 
hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megterheltettek és én megnyugosztlak 
titeket.”  
‒ Mit gondolsz, János, hogyha Krisztus így hív téged, nincs jogod Hozzá menni?  
 
A szegény ember belátta ezt rögtön és hitt, mert érezte, hogy Krisztusnak elég 
tekintélye van erre. A te számodra is elég tekintélye van Krisztusnak, csak jöjj hozzá, 
kedves lélek. 
 
Gondoljatok azután a Jézus Krisztus személyére. Gondoljatok arra, hogy mi volt Ő 
és mit tett, azután pedig, hogy hol van most és hogy micsoda most? Gondoljatok 
sokszor és sokat Reája. Ha Jézus felszólít titeket, hogy bízzatok benne, akkor meg is 
győzi szíveteket. Mert hiszen hogyan is kételkedhettek ti Benne?  
 
Ha mindezek közül egyik sem segít rajtad, akkor teljesen érthetetlen állapotban 
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vagy és nincs más tanácsom, minthogy hódolj meg Istennek! Vajha az Isten Lelke 
elvenné a te idegenkedésedet és alázatossá tenne! Azért nem tudsz Istenben hinni, 
mert pártütő vagy még pedig büszke pártütő! Hagyj fel a lázadással, vesd el 
fegyvereidet és add meg magad kegyelemre, hódolj meg királyod előtt. Nem 
vagytok képesek hinni, mivel Istennel még mindig harcban álltok és saját 
akaratotokat követitek és utatokon jártok. „Miképpen hihettek ti ‒ szólt Krisztus ‒ 
kik a dicsőséget egymástól várjátok?” „A büszke „én” hitetlenséget szül. Hódolj meg 
azért, óh, ember! Vajha megáldana tégedet az Úr ebben a pillanatban és képessé 
tenne, hogy higgy a Jézus Krisztusban. Ámen. 
 

Hősiesség a keresztyénségben 
 
„Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen 
a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jól, akik 
veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. 
És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi 
jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy 
ugyanannyit kapjanak vissza.” 
(Lukács ev. 6. rész, 32‒34. v.) 
 
Testvéreim, minden egyes szó, amely Mesterünk ajkáról elhangzott, igen értékes 
számunkra. Nem teszünk külömbséget ígéretei és utasításai között, hanem minden 
kijelentését drágakőnél értékesebbnek tartjuk. Tanításai közül egyetlenegy többet 
ér, mint a legfinomabb arany és parancsait ugyanúgy a legnagyobb figyelmünkre 
méltatjuk. Hogy tanításai gyakorlatiasak-e vagy tanulságosak és hogy arra 
szolgálnak-e, miszerint lábainkat vezéreljék, vagy pedig szívünket vidámítsák, az 
egyenlőképpen örömünkre szolgál. 
 
Jézusnak minden szava úgy hat lelkünkre, mint az Isten beszéde, akár tanítást, 
intést, dorgálást, meghívást vagy vigaszt hozzon is. Amiként összes ruhái myrrhától 
és áloétól illatozók voltak, ugyanúgy összes szavai édesek a mi részünkre. A 
Krisztust nem úgy tanultuk megismerni, hogy gáncsoljuk és választgassuk szavait a 
mi ízlésünknek megfelelőleg. Bár én ismertem keresztyéneket, akik szívesen 
elszaggatták volna a Krisztus öltönyeit, csakhogy a legpuhább részeket megtartsák 
fokból, mintegy párna gyanánt, üresfejük részére. Ha valamely alkalommal arról 
van szó, hogy Krisztus mit tett értünk, akkor azt mondják: 
 
‒ Ah, ez örvendetes beszéd volt, édes táplálék a mi lelkünk részére. 
A legközelebbi alkalommal azonban már így kiáltnak fel: 
‒ Ez kemény beszéd volt, akárcsak maga a törvény, ez nagy terheket rakott 
vállainkra, mert a beszéd történetesen arról szólt, hogy mit kell tennünk minékünk 
a Krisztusért. Nékem úgy tűnik fel, hogy ezek az emberek Krisztust inkább, mint 
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szolgát fogadják el, sem mint Urat. Az kívánják, hogy Krisztus végezze el ezt vagy 
amazt érettük, övezze fel Őket igazsággal és várjon asztaluknál mindaddig, míg ők 
leülnek étkezni, de hogy ha a dolgokat jobban megértenék, akkor Krisztust Uruknak 
választanák és készek lennének parancsa szerint felövezni magukat és dicsőségnek 
tartani, hogy ilyen Istent szolgálhatnak. Mivel biztos vagyok abban, hogy nem 
tartoztok eme vallásos gáncsoskodók közé, hanem mindent átvesztek, amit Krisztus 
nyújt, nagyon örvendek, hogy ma ily gyakorlatias irányú tárggyal rendelkezem. A 
hegyi prédikáció éppen oly világos előttetek ‒ azt hiszem ‒, mint a hegyen történt 
megdicsőülés. Ti épp oly szívesen hallgatjátok a Fiú utasításait, mint az Atya 
bizonyságát Fia felől. A prédikáció még nem ért le a síkságra, mikor a csodák már 
ott voltak, bár azért a jelek és csodák épp oly erősek számotokra, mint a beszéd. A 
betegek megérintették ruháit és meggyógyultak és azok, kiket a gonosz lélek 
meggyötört, üdvre jöttek; örvendtek, ugye bár Krisztus csodatetteinek, de épp oly 
hatalmasnak látjátok Őt szavakban, mint tetteiben és hálásak vagytok Néki azokért 
a tanításokért, amelyek megmaradtak, míg csodatettei elmúltak. Íme, átnyujtok egy 
párt szavai közül és kívánom, vajha a Szentlélek megáldaná ezt szívetekben. 
 
Testvéreim, azon dolgokban, melyekről ma az Úr nevében beszélni akarok néktek 
és amelyekről határozottan tudom, hogy az Úr szavai közül valók, olyan különös és 
szokatlan van, amelyről biztosan tudom, hogy vágni fogja füleiteket. Ne 
csodálkozzatok ezen, mert az evangyéliom egyike Isten azon gondolatainak, 
amelyek nem a mi gondolataink és az egész tanterv, amelyet Krisztus lehozott, 
idegen az embereknek és olyan távol van tőlünk, mint amily távol van az ég a 
földtől. Krisztus országa nem e világból való, különben szolgái sok olyan dolgot 
cselekednének, amelyektől most tartózkodnak. A Krisztus országa alattvalóinak 
cselekedeteit nem szabad mások szokásaival összehasonlítani, mert ez a nép éppen 
oly sajátságos, mint az ország, amelyhez tartoznak. Hallottam már embereket, akik 
azt mondták: „Nem látom be semmiképpen sem, hogy miért kell oly pontosnak 
lennem, nálam ez nem szokás.” De mi közünk van nékünk a szokáshoz? Ha valamely 
dolog szükséges, bár nem divatos, akkor dobjuk félre a divatot és ha az a divat, 
hogy haszontalan dolgot cselekedjünk, akkor inkább ósdiak, mint divatosak 
legyünk. Az Úr Jézus ‒ amint ez szavaiból kitűnik ‒ nem azért jött e világra, hogy 
arra tanítson, miképpen simuljunk az emberekhez, hanem azt akarta, hogy az 
általános magaviselettől messzire elkülönödjünk. A hegyi beszédben azt kérdezte: 
„Mert miben különböztök másoktól?” A megszokott, a közönséges embertől igen 
távol állította fel a mintát, amikor újra és újra azt kérdi: „Micsoda a ti jutalmatok? 
Hiszen a bűnösök ugyanígy cselekszenek?” Lehet, hogy a prédikáció végeztével 
hallgatóim közül valaki így fog felsóhajtani: „Ah, a prédikátor sokkal többet követel, 
mint amennyit a test és vértől várni lehet.” A ti mentegetődzéstek igaz, csakhogy 
ne felejtsétek el, hogy a prédikátor nem hozzátok beszél, kikben a test és a vér 
uralkodik, hanem hozzátok, kikben valami magasztosabb és pedig az Isten Lelke 
lakozik. Az őszinte keresztyének nem járnak a testies dolgok után és nem törődnek 
ezzel, mert felöltöztettek az Isten Lelkének erejével és ennek hatalma által 
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megszabadíttatnak az emberek megszokott ösvényeitől. Akikben az Isten Lelke 
lakik, azok teljesen elütő emberi természettel rendelkeznek és szinte elvárjuk, hogy 
más mód szerint élnek is. Miképpen járjunk tehát ösvényünkön szent érzelemmel 
és isteni félelemmel? Oly léleknek uralma alatt élünk, amelynek törvénye a 
tökéletesség és ezért a legkisebb hiba is lelkiismeret furdalást okoz. Oly mértékhez 
szabjuk magunkat, amelyet másoknál nem veszünk oly fontosnak, mert a mi jogaink 
és felelősségünk sokkal nagyobbak másokénál. Van olyan dolog, amelyet másoknál 
megengedek, míg magamnál semmi esetre sem. Ha hallom, hogy egyes dolgokat 
megtéretlen és értelmetlen emberek követtek el, akkor megbocsátok nékik és ezt 
mondom: „Ha megnézzük, hogy ezek a szegény lelkek hol voltak és kik voltak, akkor 
nem ítélhetjük el úgy magaviseletüket.” Azonban, ha én csak a felét is elkövettem 
volna ama cselekedeteknek, lázadásnak és vakmerőségnek nevezném. Mi nem 
vagyunk a törvény, hanem a kegyelem alatt és a kegyelem alatt az erőnek oly 
kényszerítését érezzük, amely sokkal magasztosabb mint maga a csupasz törvény. 
 
Testvéreim, ha tényleg azok vagytok, akiknek nevezitek magatokat, akkor sokkal 
többet követelek tőletek, mint más emberektől és éppen azért minden 
meggondolni valót félrevetek, hogy szemeiteket oly magas mintára emeljem, 
amelyet a bűnösök és a világ fiai soha el nem érhetnek. Vagy nem tudjátok, hogy 
mit mondott az Úr? „Ha a ti igazságtok nem több az írástudók és farizeusok 
igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába.” Ha az a 
feladatom, hogy egy megszokott, férfiak és nőkből álló gyülekezet előtt a 
hősiességről beszéljek, lehet hogy visszatartom magam, nehogy nagyon mélyen 
hatoljak a tárgyba. Ha azonban néhány évezred előtt éltem volna és azt bízták 
volna reám, hogy spártai harcosoknak beszéljek – kik mindnyájan készek a viadalra, 
kik sebforradásokkal teljesek, melyeket előbbi ütközetekből nyertek ‒, akkor nem 
szabnék határt lelkesedésemnek, hanem feltüzelnem őket, mint mikor az oroszlán 
rablásra kergeti kölykét. Azt mondanám nékik, hogy nevük és őseik nemcsak a 
leveretés gondolatát tartanák szégyennek, hanem a győzelmet egyenesen, mint 
jogukat követelnék. Egyetlenegy szónok sem beszélne a spártaiakhoz úgy, mint a 
böociabeliekhez, mert ez utóbbiak élete és foglalkozása folytonos kéregetés volt és 
nem lehetett valami bátor cselekedetet tőlük elvárni. És nem így van-e ez veletek, 
kik a megfeszítettnek követői vagytok? Azért mondom mindezeket, mert egyesek 
közületek bizonyos fokú védelmet szükségesnek tartanak azon erős dolgok részére, 
amelyek ez alkalommal elhangzani fognak. Vajha az Isten Lelke reátok szállana és 
erősekké tenne minden támadás ellen, hogy így a ti gyengeségtekben 
megdicsőíttetnék.  
 
Az első megjegyzés, amellyel megkezdem beszédemet ez: Sok oly dolog, mely 
természet szerint jó és hasznos, a keresztyénnél mégis félrevettetik. Ne 
tévelyegjetek, azt mondván, hogy erkölcsbeli előnyök nem jó dolgok. Egyesek meg 
éppen azt mondták, hogy megtéretlen emberben semmi jóság nincs. Ez talán 
mégsem igaz. Nem szabad tehát semmi igazságtalant mondani, hogy ezáltal 
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dicsérjük az Istent, mert van sok jó dolog ‒ a szó bizonyos értékében és értelmében 
‒ számos megtéretlen emberben. Sok olyan ember, ki előtt az Isten kegyelme 
teljesen idegen dolog, mégis világító példákat mutat az emberi erkölcsökben, mint 
a tisztaságban, nagylelkűségben, barátságban, bátorságban, önfeláldozásban és 
türelemben. Bátran mondhatom, hogy bárcsak közületek némelyek, kik 
keresztyéneknek nevezik magukat, bizonyos tekintetben oly jók lennének, mint 
mások, kik soha a keresztyén nevet nem használták. Mindenkinek joga van arra, 
hogy igazságot beszéljen és ez az igazság kötelez engem arra, hogy ezt mondjam. 
Szükséges dolog, hogy a keresztyének szigorú önvizsgálatnak vessék alá magukat, 
nehogy a természetes szeretetreméltóságot, mint Isten Lelkének ajándékát vegyék. 
Telve lehetünk ékszerekkel, amelyek csillognak és ragyognak, amellett mégis 
hamisak, azaz egy sem az Isten Lelkének munkája. Tetőtől talpig fel lehetünk 
cicomázva olyan dolgokkal, melyek kedvesek és jók, de amellett mégis hiányunk 
lehet abban, amit Isten legjobban követel, mivel belső érzetünk nincs összhangban 
külső viselkedésünkkel. 
 
Figyeljétek meg a szövegben felsorolt három dolgot, amelyekről nincs törvény, de 
amelyek jóságáról sokat mondhatunk. Az első ez: „Ha csak azokat szeretitek, akik 
titeket szeretnek.” Nagyon helyes és olcsó dolog, ha a barátságos indulattal 
szemben ugyanúgy viselkedünk. „A szeretet szeretetet szül” és ez természetes 
dolog. Mégis sajnálattal kell kijelentenem, hogy ez a természetes erény semmi 
esetre sincs oly szokásban, hogy általánosan alkalmazható volna. Vannak 
gyermekek, akik azokat a szülőket, kik őket gyermekségük idején ápolták és 
felnevelték nem szeretik, hanem kemény szívvel járulnak napról-napra eléjük, mint 
akik okai földi létüknek. Ismerek ifjakat, akik a legkedvesebb és 
legszeretetreméltóbb nővéreket nem szeretik és igen fáj előhoznom azt, hogy 
vannak nős férfiak ‒ nyers férfiak ‒, kik nem szeretik feleségüket, azt a nőt, aki 
szeretetből egész életére odaadta magát férjéért és gyermekeiért. Szégyenpír fut 
el, ha azokra az esetekre gondolok, amelyeket elő tudnék hozni, bár ez 
szükségtelen, mert ti magatok is jól tudjátok. Ezrek és ezrek vannak, akik még nem 
jutottak ehhez: „Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek.” És mégis, hogyha 
idáig jutunk, még akkor sem csináltunk semmi nagy dolgot. Az Úr Jézus azt mondja, 
hogy a bűnösök is így cselekszenek. Ahhoz nem szükséges a kegyelem, hogy egy 
férfi szeresse kedves és szeretetreméltó nejét és ahhoz sem, hogy az egymást 
szerető testvérek között működjék. Azt tudom, hogy közületek sokaknál nincs 
szükség a kegyelemre, hogy azokat szeressétek, akik titeket szeretnek, mert ezt 
megteszitek úgy is. Csakhogy ez nem az, amire a Szentlélek tanít minket és nem az, 
amiért a Krisztus vére értünk folyt. Van ennél magasabb erény és pedig azokat 
szeretni, akik bennünket gyűlölnek és gúnyolnak. Tudjátok-e azokat szeretni, akik ki 
nem ejtik neveteket anélkül, hogy fogaikat a gyűlöletről nem csikorgatnák vagy 
pedig gúnyosan ne mosolyognának? Tudjátok-e azokat szeretni, kik titeket 
rágalmaznak vagy pedig teljes igyekezetükkel azon vannak, hogy tönkretegyenek? 
Képesek vagytok őszinte szívvel javaikat kívánni úgy most, mint a jövőben? Ha ezt 
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meg tudjátok tenni, akkor ez dicső dolog, de óvakodjatok attól, hogy hősöknek 
tünjetek fel magatok előtt, hanem cselekedjetek egyszerűen azért, mert örültök, ha 
jót cselekesztek és különösen ott, ahol erre a legnagyobb szükség van, ott ahol a 
gonosz lélek a leghatalmasabb. 
 
Ez igen nehéz és azt gondolom, hogy némelyek így szólnak: „Ezt nem tudom 
megtenni. Azokat szeretem, akik engem szeretnek, de azokat, akik engem 
gyűlölnek, ez már egészen más dolog. Ezt a dolgot még meg kell gondolnom 
kétszer-háromszor, mielőtt elfogadnám.” Ezt elhiszem, kedves barátom és éppen 
azért szükséges, hogy az Isten kegyelme bennünket keresztyénekké tegyen. 
Szükséges, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek kegyelme csodákat vigyen véghez 
rajtunk, mielőtt Istenhez hasonlók lennénk. A legnagyobb boldogság hasonlítani 
Istenhez és ezt nem könnyű elérni. 
 
A felolvasott versek közül a legközelebbi a kölcsönösségről szól. „Ha csak azokkal 
tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi jutalmatok van?” Mindenesetre helyes 
dolog, ha azokkal szemben, akik valami szolgálatot tettek nékünk, ezt alkalomadtán 
visszaszolgáljuk. Általános szokás szerint „kéz kezet mos”. Sajnosan kell 
megállapítanom, hogy bár ez igen közönséges módja az erénynek, mégsem fordul 
nagyon sűrűn elő, mert hiszen jó, ha másokat segíttek, ha akartok, de hallottam, 
hogy nem mindenki viszonozza ezt. Nem szólhatok itt a magam szomorú 
tapasztalatairól, mert hiszen mindnyájan nyájasak voltatok irántam, de találkoztam 
már emberekkel, akik keserűen panaszkodtak azok hálátlanságáról, akikkel 
szemben jót cselekedtek. Rendkívül bántó dolog, ha az emberek hálátlanok, de 
tegyük fel, kedves hallgatóm, hogy te hálás vagy és jót cselekeszel azzal, aki veled 
szemben már jót cselekedett, mi jutalmad van? Megtetted azt, ami kötelességed 
volt és nem többet. Kifizetted egy régi tartozásod, amit minden becsületes ember 
megtesz, ez azonban nem mutatja, hogy keresztyén vagy, bár a keresztyénség ezt 
feltétlenül magában foglalja, csakhogy annyira feléje nyúl, mint a hegy a pusztának, 
amely körülveszi azt. 
 
Krisztus követőinek azokkal kell jót cselekedni, akik kárt okoztak nékik. Talán 
ismeritek azt a régi szállóigét: „Gonosszal fizetni a jóért: ördögi, gonosszal a 
gonoszt: állati, jóval a jót: emberi, jóval a gonoszt: isteni cselekedet. Emelkedjetek 
fel erre. Ha valaki kiveszi a falatot szájadból, megadja az első alkalmat arra, hogy 
életfentartására segítőkezet nyújts! Ha valaki meggyanúsít, légy készen 
megbocsátani néki, egyetlenegy zokszó nélkül. Várj egy kevés ideig, míg 
nyájasságod által eleven szenet gyűjtesz fejére. „Kemény szavak ...” ‒ szóltok. 
Tudom, hogy kemények, de még keményebb a cselekedet, bár ez üdvös cselekedet. 
Ah, édes dolog, gonoszra jóval fizetni! Ha ezt tesszük, áldott és boldog érintkezésbe 
jutunk Krisztussal. Minél többször fizetünk jóval az ellenségeskedésre és minél 
türelmesebben, állandóbban viszonozzuk jóval a gonoszt, annál inkább közösségbe 
kerülünk Jézussal, aki ‒ mikor mi még ellenségek voltunk ‒, életét adta mi érettünk. 
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Ízleljétek: meg a kölcsönösségnek e kegyelmét és tapasztalni fogjátok, milyen jó az. 
Ha soha addig nem éreztetek keresztyén örömet, ekkor megérzitek. 
 
Figyeljétek meg továbbá a 34. versben felsoroltakat: „És ha csak azoknak adtok 
kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van?” „Én 
odaadom néked a fejszémet, te pedig ideadod a fűrészedet” ‒ állandó szokás ez a 
szomszédok között és maradjon meg tovább is, de semmi szokatlan nagylelkűség 
nincs benne. Te segítsz nékem, én pedig néked. De „mi jutalmatok van ebből? 
Néked, mint keresztyénnek valamivel magasabbra kell emelkednek, azaz segítned 
kell a viszontszolgálat reménye nélkül is, segítned kell, amikor biztosan tudod, hogy 
nem segíthetnek viszont néked és segítned kell akkor is, amikor nem akarnak téged 
segíteni, még ha tehetnék is, akik a te szívességeddel csúnyán visszaélnek. Feljutsz-
e ide? Mert ez azt jelenti, hogy keresztyén vagy, jelenti, hogy hasonlítsz a te 
mennyei Atyádra, aki esőt ad az igazaknak és hamisaknak és aki felhozza napját a 
jókra és gonoszokra egyaránt. Az Isten dicsősége sokkal nagyobb, sokkal 
tökéletesebb és sokkal hatalmasabb, semhogy tőlünk függne. Egy folyton buzogó 
forrás, amely megszámlálhatatlan áradatban, végnélküli áldást zúdít az emberekre. 
Legyünk mi ilyenek a magunk mértékében, hasson át bennünket az az ösztön, 
amelyről a Megváltó szólt, hogy: „Jobb adni, mint venni.” 
 
Ezekben megmutattam néktek testvéreim, hogy vannak a világban némely jó 
dolgok, dacára, hogy nem a keresztyén erkölcs gyanánt valók. És ugyanez az eset áll 
fenn az összes vallási, dolgokban. Elmégy az Isten házába, a pogányok is elmennek 
istenök hajlékába. Szoktál imádkozni bizonyos időkben, a mohamedánok ugyanezt 
teszik. Igen ájtatos vagy, a perzsa tűzimádók szintén azok. Mint vallásos embert 
ismernek téged, sokakat ugyanígy ismertek, akikről később bebizonyosodott,, hogy 
gazemberek voltak. Diakónus, esetleg valamilyen gyülekezeti alkalmazott vagy, 
igen, bizonyos bankigazgatók szintén ilyenek voltak és mégsem lettek 
becsületesebbek. Csakhogy te prédikátor vagy, igen, Júdás is az volt, még pedig 
mindig az Úrral járt. Vallásos dolgok nem érnek semmit, ha nincs ott az őszinte szív. 
Vannak bűnös emberek, kik szintén megteszik a vallás által előírt külső 
kötelezettségeket, amellett még látszólagos erényekkel is rendelkeznek és mégsem 
juthatnak a keresztyén erkölcs alá. Az út ugyanaz, az emberek látszólag ugyanazon 
irányítás szerint járnak és mégis egészen más az inditóok. Az egyik a király ügyeiben 
jár, a második útonálló akar lenni és a harmadik megszökött betörő, aki az 
igazságszolgáltatás elől menekül. A hasonlat és a látszat ugyanaz lehet száz 
embernél és mégis ezek között talán csak egyetlenegy őszinte szívű, igaz ember 
van, a kilencvenkilenc közül pedig ‒ bár a külső látszat szerint helyesen és igazán 
járnak el ‒ lehet, hogy egyetlenegyet sem fogad el az Úr, mert az inditóok teljesen 
és egészen hamis. Ah, én mélyen restellem magam, ha átgondolom életemet és azt 
kérdem: „Olyan élet ez, mint amilyet egy keresztyénnek élnie kell?” Nem érzitek ti 
is ezt a kérdést? És nem érzitek, hogy sok dologban még a hitetlenek is felülmúltak 
benneteket? Nem ismertek olyan egyéneket, kik bár nem keresztyének, mégis 
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türelmesebben hordják el a fájdalmakat? Nem ismertek oly embereket, kik jobban 
odaadják magukat a tudománynak, mint ti a Krisztusnak? És nem hallottatok oly 
egyénekről, kik jobban szeretik hazájukat, mint ti Uratokat? Ah, szégyenpír fut el és 
szívem zokogásra hajlik. Milyennek kellene nékem lennem, ha az Úr arra hív, hogy 
tanítványa legyek? Mit tegyek, ami Néki dicsőségére szolgáljon? Ha ezek a kérdések 
zavarba hoznak és azt mondom: „kemény szavak ezek”, hol kellene állnom Isten 
szemei előtt, ki minden hibáimat látja?  
 
Meg akarom néktek mutatni most, kedves barátaim, hogy a keresztyén erkölcs sok 
tekintetben rendkívüli és hősiesnek ismerik el. Hogy ezt szemlélhetővé tegyem, 
csak a Lukács evangyéliumára fogok szorítkozni. A felolvasott részekből az erénynek 
egy formáját látjuk és pedig a szeretetet. „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és 
imádkozzatok azokért, akik háborgatnak.” A szeretetben, a nyájasságban, 
másoknak szükségleteire és abban a kívánságban, hogy mindig a jóra igyekezzék, a 
keresztyén embernek sokkal magasabbra kell emelkedni, mint amily magasságot 
mások elértek. Pogány erkölcstanítók ajánlják a nyájasságot, de nem az ellenséggel 
szemben. Cicero, a híres római szónok azt mondta: „Nyájasságot sem az ifjúval, sem 
az öreggel szemben nem kell tanúsítani. Az öreggel szemben azért nem, mert 
alkalmasint meghal, mielőtt viszonozhatná azt; az ifjúval szemben pedig azért nem, 
mert biztosan elfelejti.” Az Úr arra tanít minket, hogy semmi jutalmat ne várjunk az 
emberektől, mert biztosít arról, hogy akkor sokkal nagyobb jutalomban lesz részünk 
Tőle, jutalmat kapunk akkor, ha jutalmatlanok leszünk itt. 
 
Azután olvassátok el Lukács ev. 9, 54‒55. verseit és meglátjátok, hogy a 
keresztyénnek messzire kell felemelkednie a szelídségben. Mikor a samaritánusok 
nem akarták befogadni Jézust falujokba, Jakab és János azt mondták: „Akarod-e 
Uram, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá és eméssze meg ezeket? „ De Jézus 
megdorgálva őket, azt mondá: „Nem tudjátok, minemű lélek van bennetek? „ A 
keresztyénnek engedékenynek, nyugodtnak, békésnek és szelídnek kell lennie. Légy 
szelíd, testvérem! Ha elutasítanak valahol, kisértsd meg újra, semmi esetre fel ne 
ingerülj, mert akkor le vagy győzve. A keresztyéneknek a legszelídebb embereknek 
kell lenniük az ég alatt, mint a Bárányok küldetnek ki a farkasok közé és minden 
hamisságtól mentesnek kell lenniük, mint a galamboknak. Az ilyen szelídség 
csodálattal és bámulattal tölti el az ellenséget és a Jézus követőit pedig dicsőséggel 
koronázza. 
 
A keresztyénnek magasan kell állania az emberek felett örömének nemességében. 
Örvendhet a gondviselés tapasztalt és érzett jósága felett, de ez az öröm csak 
alárendelt helyet foglalhat el. Még az Úr országában lelt eredményének is csak 
mérsékelten örvendhet. Olvassátok el Lukács ev. 10, 20. versét és meglátjátok, 
hogy melyik az a forrás, amelyik elragadtatja őt. „De ne azon örüljetek, hogy a 
lelkek néktek engednek, hanem azon, hogy a ti nevetek fel van írva a 
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mennyekben.” Nem csodálatos egy lény-e a hívő, akit a lelki hatalmak és az ördög 
feletti győzelmek nem izgatnak fel, hanem örömét abban találja, ami ezeken kívül 
esve, az Isten változhatatlan végzésében néki biztosítva van?  
 
A keresztyénnek meg kell állania helyét bátorságban is. Keressétek fel a 12. rész, 4. 
és 5. versét, ahol megtaláljátok, amint Krisztus így szól tanítványaihoz: „Ne féljetek 
azoktól, akik a testet ölik meg és azután többet nem árthatnak. De megmondom 
néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, aki minekutána megöl, arra is van hatalma, 
hogy a gyehennára vessen.” A valódi keresztyén nem tart a különféle 
véleményektől és nem fél azok nemtetszésétől, akikkel szemben Isten már kifejezte 
nemtetszését. 
 
Egy másik pont, amelyben a keresztyének hősiessége meglátható, az alázatosság és 
az öröm másokat szolgálni. Az Úr Jézus azt a tanácsot adja a tanítványoknak, hogy 
jobb mindig az utolsó helyet keresni, mint az elsőt, „mert aki magát felmagasztalja, 
megaláztatik és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.” A keresztyén ember 
mindig szerény legyen! Ne ismerjék őt úgy, mint kotnyeles, dicsekedő és tetszelgő 
embert. A magára sokat adó embert ritkán fogják embertársai e véleményében 
megerősíteni. A keresztyénnek készen kell állani arra, hogy mindent az emberek 
javára és hasznára tegyen, még ha a legalacsonyabb szolgálatban van is. Kész arra, 
hogy a szentek lábait mossa és kész arra is, hogy az Úr házában ajtóőrző legyen, ha 
testvéreinek szolgálatára és az Úr dicsőségére lehet. Az alázatosság lelke annál van 
meg, aki mindenkinek a szolgája tud lenni a Krisztusért. Ez a lélek odaadó és nem az 
öröm hasznát kereső. Kérjétek ezt a lelket. 
 
Szükséges azonkívül, hogy a keresztyén hittel teljes legyen. Szemei olyanok 
legyenek, melyekkel meglássa azt, ami láthatatlan. Bízzon olyan tényekben, 
amelyeket mások csak, mint teóriát (elmélet) fogadnak el. Ti, hívő keresztyének, ti 
vagytok azok, kik azt mondjátok a hegyeknek: „Tűnjetek el!” és az eperfának: 
„Szakadj ki!” Néktek csodákat kell művelnetek, igaz, nem testi, hanem lelki 
csodákat, amelyek nem csekélyek, sőt ámulatra méltók, mint az üdv cselekedetei. 
 
A Lukács evangyéliomának 17. rész 7. verse azt mutatja, hogy a. keresztyén 
férfiaknak szolgálniok kell. Ne gondolják, miszerint azért jöttek e világra, hogy 
terített asztalhoz üljenek, hanem hogy szolgáljanak Uroknak, mialatt Ő az asztalhoz 
ül. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy az istentiszteletek csak arra valók, miszerint 
táplálkozzanak. Nem képesek úgy tekinteni az Isten házára, mint a harcosok 
gyülhelyére vagy olyan helyre, ahová a munkások összejönnek, hogy kiélesítsék 
szerszámaikat. Testvérek és testvérnőim, nékünk ki kell jönnünk ama lélek 
befolyása alól, amely jóformán az egész hitből önző gondoskodást művel. 
Szolgálnunk kell, még pedig nemcsak ott, ahol ezt kényelemszeretetünk 
megengedi. Mert ugyan kicsodák vagyunk, hogy annyira gondot viselünk 
nyugalmunk és jólétünkre? Az olyan szolga, aki az egész napot azzal tölti el, hogy 
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gondot visel egészségére, kevés hasznot hoz Urának. Sokkal jobb valakit a tűzből 
kimenteni, mint kezünket annál melegíteni és sokkal nagyobb cselekedet, egy éhes 
léleknek a mennyei kenyeret nyújtani, mintha mi a kövéret esszük és az édeset 
isszuk. Sokkal nagyobb örömet szerez, ha karjaitokat könyökig az iszapba túrjátok, 
hogy drágagyöngyöt találjatok Uratok részére, mintha dologtalan kezeiteket 
gondosan megmossátok illatos szappannal. Vajha megszabadulnánk minden önző 
gondolatainktól! Vajha megjegyeznők, hogy kegyelem által mentettetünk meg 
azért, hogy másokat is megmentsünk. Adja Isten, hogy ezt mindegyikünk megtegye.  
 
Be akarom fejezni beszédemet, mialatt még megjegyzem, hogy a keresztyén vallás 
elegendő táplálékot is nyújt eme hősies életre. Legyetek türelemmel addig, míg egy 
pár szóval ezt megmutatom. Legelőször is törekedjetek szövetségre a kegyelemmel. 
Arra vagyunk kiválasztva, hogy más életet éljünk, mint aminőt az emberek átlag 
élnek, mert különben mire szolgálnának az előjogok? Mozgásban látjuk a mennyet, 
a földet és a pokolt. Isten elhagyja dicstrónját és megszületik, mint ember; a 
halhatatlanság testet ölt magára és meghal. A Szentlélek kitöltetik a földnek 
minden népeire, miközben az angyalok csodálkoznak. Természetesen ez az alapja 
és a kezdete sok rendkívüli dolognak. Mit gondoltok, micsoda fáradságot okozott az 
Alkotónak, hogy megteremtse azokat a tündöklő angyalokat, akik mint tüzes lángok 
ragyognak? Egy gondolat volt az egész. Isten akarta és a Kerubimok és szeráfok már 
Előtte álltak. Mi lesz azonban abból a teremtményből, aki örök tanácskozás tárgya 
volt, és aki fájdalmat okozott Isten atyai szívének, mikor egyetlenegy Fiát odaadta, 
aki a Fiúnak véres szenvedést okozott, és aki okozta, hogy a Szentlélek kitöltse 
mindenható erejét? Ilyen teremtménynek kell néked és nékem lennem. Vajha ez a 
gondolat erőt adna a tisztultabb életre. 
 
Azonkívül a hősies életre bátorít bennünket a jutalom is, mert a mi drága Urunk ‒ 
bár azt akarja, hogy megvessük a földi jutalom gondolatát is ‒, azt mondja, hogy 
már az ügyben magában benne van a jutalom. A 6. rész 35. versében az van írva: 
„Szeressétek ellenségeiteket és jól tegyetek velük! Adjatok kölcsönt, semmit vissza 
nem várván és a ti jutalmatok sok lesz.” Milyen jutalom? Az a jutalom, hogy jót 
cselekedtetek! Ne várjátok tehát, hogy piszkos pénzben vagy hamis ezüstben 
kapjátok meg jutalmatokat, hanem kérjétek az Urat, hogy lelkiekben kapjátok meg 
azt. 
 
Sarkallja azután becsvágyatokat az, hogy ti az Isten gyermekei legyetek. Azok, akik e 
hősies életet élni tudják, hasonlatosak az Istenhez. A türelmesek, az alázatosak, a 
békeszeretők, a nyájasak, az odaadók és a szeretetteljesek mind az Istennek fiai és 
ez talán semmi? Ha csak egy szikrányi nemesség van egyéniségedben, akkor 
legnagyobb becsvágyad az lesz az életben, hogy hasonlíts Istenhez. Van valami 
fenségesebb ennél?  
 
Ha pedig Isten gyermekei vagytok, akkor gondoljatok arra, hogy kicsoda a ti 
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testvértek és hogy micsoda példát adott Ő néktek. Nem akart önmagának élni, 
mert elhagyta a menny dicstrónját, hogy lejőjjön Bethlehem jászlába, azután egy 
ácsműhelybe és élje egy szolgának az életét. Valamelyik estén hallottam a házi 
istentiszteletnél, hogy a felolvasás az utolsó vacsoráról szólt: „Tudván Jézus, hogy ő 
az Istentől jött és az Istenhez megy... kendőt vevén, körülköté magát és kezdé a 
tanítványok lábait mosni.” Mikor elgondoltam, hogy az, akit az összes mennyek 
imádnak, az a magasztos nagy Úr miképp járt körül, mosván a tanítványok lábait, 
éreztem, hogy szemeim könnyel telnek meg és Péterrel együtt mondom: „Te 
mosod-e meg az én lábaimat?” Micsoda megalázkodás szükséges oda, hogy a mi 
Urunk és királyunk egy szolga kötelességeit végezze! Ha ez nem érint meg tégedet, 
akkor gondolj arra, mikor a Gethsemáné-kertbe ment és ott érted és értem 
imádkozott addig, míg vércseppek hullottak arcáról a földre. Van még valami 
fájdalom vagy szégyen, amit nem tűrsz-e el érette? Jöjj még velem, mert Ő már 
megy a keresztfához. Gondolj arra, hogy ő a te Urad! Nézd, a vas miként megy át a 
kezén, a te Urad kezén! A szögek széttépik lábait, a te Uradnak lábait! Diadalkorona 
van a fején, csakhogy tövisekből! A te Urad az, akit így koronáztak meg. Bíbor is van 
rajta, de a saját véréből és ez a te Urad! Semmije sincs azonkívül, még egy darab 
rongyja sem, mert a te Uradnak összes ruháit elvették! És azután gúnyolódnak és 
csúfolódnak felette, a te Urad felett! És te? Most nemrég is szégyelted bevallani, 
hogy tanítványa vagy! Nem undorodsz e gyávaság felett? Hallgattál, mikor a 
multkor szidták Őt a bűnösök? Fukar voltál, mikor az Ő szegényei reád szorultak? 
Vonakodtál adni, mikor a gyülekezetnek és az Ő ügyének reád volt szüksége? Évekig 
haragudtál az övéi közül egyre, mert indulatosan szólt hozzád?! És te keresztyén 
vagy? És ez a te Mestered ott, aki vérzik? Ah, miképpen nézhetünk szemei közé?! 
Ah, te drága Urunk, hullasd reánk a te vércseppjeidet, hogy a mi sok hibáinkat, 
bűneinket lemossa és minket Hozzád hasonlóvá tegyen! Ámen, ámen.  
 

Krisztus követése 
 
Utánam! ‒ Krisztus így kiált,  
Keresztyének mindnyájan!  
Ki-ki tagadja meg magát  
S a lábaim nyomában,  
Engem követve lépjetek,  
Felvévén kereszteteket. 
 
Világosságtok én vagyok  
Szent életemmel néktek,  
Sötétben az nem tántorog,  
Ki hozzám jött, enyém lett.  
Én út vagyok, tekints reám.  
Hogyan kell járnod igazán. 



  
354 

 
  

 
Szívem szeret, alázatos,  
Lelkem telt szelídséggel,  
A gyengét hordozom úgy most,  
Mint mindig gyöngédséggel;  
Én bennem minden indulat,  
Isten iránti hódolat. 
  
A káros dolgot felfedem,  
Hogy fussatok előle,  
Hogy szívetek szabad legyen,  
Megtisztítom ezt tőle.  
Bennem találtok menhelyet,  
És én nyitom meg az eget! 
 
Nehéz néktek? ‒ elől megyek  
Hőn gyámolítva járok;  
Utat török előtettek,  
A harcban én csatázok.  
Rossz szolga vonja el magát,  
Ha látja elől az Urát! 
 
Aki lelkét megtartani 
Akarja, elveszíti, 
De életet talál, aki 
Azt értem kész letenni. 
Ki a keresztjét nem hordja, 
Nem méltó az hozzám soha!  
 
Nohát menjünk Urunk után,  
S kövessük őt szívből!  
Örömmel járjunk nyomdokán  
Ne féljünk küzdelmeinktől; 
Vívjunk ki érte jó csatát,  
Hogy elnyerjük a koronát! 
 

Úgy befogadni az Isten országát, mint a kis gyermek 
 
„Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát mint a (kis) 
gyermek, semmiképpen sem megy be abba.” (Lukács ev. 18, 17.) 
 
Akkor ment fel utoljára az Úr Jézus Jeruzsálembe, mikor a gyermekekkel időzött és 
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őket megáldotta. Szinte olyan búcsuáldás volt ez, amely emlékeztet egyúttal arra az 
eseményre, mikor a mennybemenetel előtt tanítványaitól búcsuzott és egyiküknek 
ez a nyájas figyelmeztetést adta: „Legeltesd az én juhaimat.” Az Izrael pásztorához, 
„ki összegyűjti juhait és a bárányokat keblén hordozza”, nagyon jól illett, hogy 
utolsó útján a gyermekeket áldja meg. 
 
Kedveseim, az Úr Jézus nincs közöttünk test szerint, azt azonban tudjuk, hogy hol 
van és tudjuk, miszerint teljes hatalommal rendelkezik úgy a földön, mint a 
mennyben arra nézve, hogy övéit megáldja. Közeledjünk azért ma Hozzá. 
Könyörögjünk az Ő közbenjárásáért, foglaljuk be a mi imáinkba másokat is, még 
pedig gyermekeinket, azaz jobban mondva az összes gyermekeket hozzuk 
különösen eléje. Ah, mi sokkal többet tudunk Jézusról, mint a palesztinai asszonyok, 
legyünk tehát buzgóbbak náluk abban, hogy gyermekeinket Hozzá vigyük, miszerint 
Ő megáldja őket, ezek pedig elfogadják Őt. Jézus kész arra, hogy áldást osszon. 
Jézus nem változott még meg és kegyelme még mindig teljes. Amiként a bűnösöket 
még mindig elfogadja, ugyanúgy a gyermekeket is még mindig megáldja és ne 
hagyjatok senkinek sem nyugtot addig ‒ még ha tanító vagy elöljáró is ‒, míg Jézus 
a gyermekeket el nem fogadta és meg nem áldotta és míg biztosak nem vagytok 
abban, hogy azok bementek az Isten országába.  
 
Az Üdvözítőnek ‒ mikor látta, hogy a tanítványok úgy a gyermekeket, mint azok 
hozzátartozóit nem engedik Hozzá ‒ nem igen tetszett ez és önmaga hívta magához 
a kicsinyeket, hogy őket megáldja, a tanítványokat pedig valamire tanítsa. 
Megmondta a tanítványoknak, hogy igen szívesen veszi, ha a gyermekeket és ezek 
tulajdonságait jelentékenyeknek és nem könnyen vennék, mert gyermekekből és 
gyermekies modorúakból áll az Ő birodalma. Azonkívül pedig tudtukra adta, hogy 
senki sem mehet be az Atya országába, ha nem úgy veszi azt, mint a kis gyermek. 
Isteni biztossággal és saját kifejezésével mondta: „Bizony”, valamint saját személyes 
tekintélyével támogatva ezt: „mondom néktek”. Ezek a bevezető szavak irányítják a 
mi tiszteletteljes figyelmünket ama tényre, hogy az Isten országa igen távol van és 
semmiképpen sem található meg annak, aki az evangyéliumot nem úgy fogadja be, 
mint a kis gyermek. A Mesternek ezek a kijelentései azok, melyekkel ma foglalkozni 
akarunk. Kérjük tehát a Szentlelket, hogy szíveinket felnyissa és a hallott igéket 
abba jól belevésse. 
 
Három dologról fogok beszélni. Először a tanítványok titkos gondolatairól, 
amelynek a Mester ‒ szövegünk szerint ‒ ellentmondott. Másodszor az Úr nyílt 
kijelentéséről és harmadszor arról a bátorságról, amelyet Jézus ad nékünk. 
 
Elsősorban tehát a tanítványok titkos gondolatairól fogok beszélni, melyeket 
cselekedeteik kifejezésre juttattak, bár szavakkal ki nem mondtak. 
 
Az tisztán látható, miszerint a tanítványok azt gondolták, hogy a gyermekek sokkal 
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jelentéktelenebbek, hogysem az Úr drága idejére igényt tarthatnának. Ha például 
egy herceg kívánt volna Jézushoz jönni, akkor úgy Péter, mint a többiek minden 
kétség nélkül előrebocsátották volna, így azonban látták, hogy ezek csak szegény 
asszonyok apró csecsemőikkel és gyermekeikkel, tehát útjukat állták. Még ha 
legalább férfi lett volna, talán akkor sem förmedtek volna úgy rá. Hanem 
gyermekekre! Csecsemőkre és asszonyokra! Nem volna helyes ezeket a nagy 
Mesterhez engedni. Hogy ezek a kis kérők mit akarnak, azt mindenki gondolhatja. 
Jézusnak sokkal nagyobb az elfoglaltsága, semhogy még e tolakodókat is Hozzá 
eresszük. Sokkal nagyobb és fontosabb dolgokkal kell foglalkoznia. A gyermekek oly 
kicsinyek, hogy nem is érdemesek arra, hogy a Mester figyelmét reájuk irányítsák ‒ 
így gondolkodtak a tanítványok. De testvérek, ha jelentéktelenségről van szó, akkor 
ugyan melyikünk remélheti, hogy az isteni figyelem reá irányul? Ha azt véljük, hogy 
a gyermekek kicsinyek Isten szemei előtt, akkor milyenek vagyunk mi? A szigetek 
egy-egy porszemek csak Előtte, a föld lakói pedig sáskák. Igen, mi mindnyájan 
semmik vagyunk! Ha alázatosak volnánk, akkor így kiáltanánk fel: „Uram, micsoda 
az ember, hogy gondot viselsz reája és az embernek fia, hogy elfogadod őt? „ Ha 
úgy véljük, hogy az Úr a kicsinyeket és jelentékteleneket nem méltatja figyelmére, 
akkor mit gondolunk eme szavai felől: „Avagy nem vásárolnak-e öt verebecskét két 
fillérért? És mégis ezek közül egy sem hull a földre a mennyei Atya tudta nélkül.” A 
jelentéktelenség gondolatát tehát félre kell vetnünk. „Mert az Úr magas helyen ül 
és látja a legkisebbet is.” De hát olyan jelentéktelenek-e a kis gyermekek? Nem 
népesítik-e be a mennyet? Nem vagytok-e meggyőződve ‒ én igen ‒, hogy a kis 
gyermekek a menny lakósságának igen tekintélyes részét képezik? A gyermeklábak 
nagy sokasága járkál az Új-Jeruzsálem utcáin. Elszakíttatva a szülők kebléről, mielőtt 
még valódi bűnt elkövettek volna, megszabadulva az élet fáradságos terheitől, 
nézik örökké a mennyei Atya arcát. „Ilyeneké az Istennek országa.” És ezeket ti 
jelentékteleneknek nevezitek? Megfordíthatnám a dolgot és a felnőtteket 
nevezném jelentéktelennek, akik között néha csak elvétve lehet egyet találni, ki 
szolgálja az Urat. És azután, igen sok gyermek van, aki megmarad, felnövekszik és 
emberré válik és már ezért sem szabad a gyermekeket jelentékteleneknek nevezni. 
Sok képesség és lehetőség rejlik egy gyermekben. Bár a férfi még homályban van, 
de maga  lesz ő férfi, itt van és aki játszik vele, elrontja azt. Aki a gyermeket 
kísértésbe hozza, esetleg tönkreteszi a gyermek egész lelkületét. Egy kis balgaság, 
amely az ifjú fülébe hatol, elpusztíthatja az embert, ha ez a lassú méreg megérinti a 
nemes jellemet. Ha a gyermekkor barázdáiba gyomot vagy gazt vetünk, akkor azok 
együtt növekszenek az ifjúval és megérnek, mire az ifjú férfiúvá fejlődik, amikor 
aztán szomorú eredményt tárnak elő. Az ellenkező oldalon pedig látjuk, hogy ha 
valamely igazságot bevésünk a gyermekek szívébe, az feltétlenül gyümölcsöt hoz, 
amely különösen a férfikorban látható. Minden egyes gyermekből ‒ aki a vasárnapi 
iskolában tanítója kedves szavait hallgatja ‒, egy-egy Luther válhat, aki bámulatba 
ejtheti a világot az igazság hatalmas hirdetésével. Mindenesetre az a gyermek, 
akinek szívébe az igazság beoltatott és Isten félelmében felnevelkedett, jobban 
képes megőrizni ezt a jó magot a bekövetkezendő gonosz időkre. Ezért ne 
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engedjétek meg senkinek sem, hogy az ifjúságot megvesse vagy jelentéktelennek 
nevezze. A magam részéről feltétlenül előjogban részesítem, mert hiszen övék a 
jövő. Ami egyszer megtörtént, az már elmúlt és többé meg nem változtathatók, sőt 
maga a jelen is elmúlik, mialatt szemléljük. A mi reménységünk azonban a jövőben 
van, ezért uraim: helyet a kicsinyeknek, a fiúknak és leányoknak! 
 
Gyanítom azonban, hogy ezek a felserdült apostolok azt gondolják, hogy a 
gyermekek kedélye nagyon az enyelgésre és játékra hajlik. Hogy csakis a játékra és 
gyermekies érzületükre viselnek gondot, csak olyanforma időtöltésnek veszik, 
mikor Jézus karjaiba veszi őket, gyönyörködnek ebben és nem is gondolnak a 
pillanat ünnepélyességére. Ej, ej, hát ez csak enyelgés?! Talán a gyermeknek bűnül 
rójuk fel, ha enyeleg? És vajon, kedves uraim, ti sohasem enyelegtek? Mit 
gondoltok, mi volna az eredmény, ha arról volna szó, hogy ki enyeleg jobban: a 
gyermek avagy a felnőtt férfi, esetleg nő? Kell annál nagyobb játszi időtöltés, mint 
mikor a férfi csupán megszokott gyönyöreinek él vagy mikor a nő egész idejét a 
ruházkodásban, a társaságban fecsérli el? Vagy még több: a gazdagságnak, a 
pénznek felhalmozása micsoda más, mint nyomorult időtöltés? Gyermekjáték, de 
ennek a gyönyöre nélkül! Az emberek legtöbbje éppen úgy enyeleg, éppen úgy 
játszik, mint a gyermek, csakhogy sokkal nagyobb mértékben ‒ és ez a különbség! A 
gyermek ha játszik, legalább apró dolgokkal foglalkozik, a játékai hamar széttörnek, 
hiszen éppen erre a célra készültek is, nemde? A gyermek csak azt teszi játékaival, 
ami helyes. Hanem én ismerek férfiakat és nőket, akik játszanak a saját lelkükkel, 
játszanak a mennyel, a pokollal, az örökkévalósággal. Játszanak az Isten igéjével, az 
Isten Fiával, játszanak magával az Istennel! Ne engedjétek azonban, hogy a 
gyermek könnyelműen viselkedjék, mert azokban a kisded játékokban sokszor erős 
benső érzelmek nyilvánulnak meg, amelyek éppen oly erősek, mint a férfiak 
ösztönei. Az államférfiak tanácskozásainak és az országgyűlés üléseinek a fele 
rosszabb, mint a gyermekjátékok. A hadgyakorlat nagyobb oktalanság a 
legpajkosabb gyermekcsínynél. A felnőtt gyermekek sokkal rosszabb játékosok, 
mint amilyenek a gyermekek egyáltalán lehetnek. Meg ne vessétek tehát a 
gyermeket, hogyha játszik, mikor az egész világ balgaságokat követ el. 
 
De ‒ azt mondjátok ‒ ha a gyermekeket engedjük is a Krisztushoz és Ő meg is áldja 
őket, ezt mihamar el fogják felejteni. Bármily szeretetteljes legyen is tekintete és 
bármily édesek is szavai, csakhamar visszatérnek játékaikhoz és gyenge 
emlékezőképességükben még csak a nyoma is elvész a történteknek. Ezt a kifogást 
azonban épp úgy visszavetjük, mint az elöbbenieket. Vajon a férfiak nem 
feledékenyek-e? Melyik feledékeny nemzetségnek beszélhetnek legtöbbet a 
prédikátorok? Bizony, ez az a nemzetség, amelyikről Ézsaiás próféta szól: 
„Parancsra új parancs, parancsra új parancs; szabályra új szabály, szabályra új 
szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.” (28. rész, 10. vers) Ah, milyen soknak van 
szüksége arra, hogy az evangyéliumot ismét és ismét és újra prédikálják, míg csak a 
prédikátor ebben a reménytelen feladatban teljesen kifárad, mert hasonlítanak 
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azokhoz az emberekhez, akik lélek szerinti ábrázatjukat megtekintik a tükörben és 
mihelyt onnan elmennek, elfelejtik milyennek látták magukat. Élnek még mindig a 
bűnben. Az igének semmi állandó hatása sincs szívükre. Feledékenység!... Ne 
vádoljátok a gyermekeket azzal, amely legjobban nálatok bizonyul be. 
 
De talán azt gondolják egyesek, hogy a gyermekeknek nincs elegendő képességük. 
Jézus Krisztus oly csodálatos dolgokat cselekedett és beszélt, hogy nem is 
tételezhetjük fel, miszerint a gyermekek képesek azokat felfogni. A valóságban 
azonban ez nagy tévedés, mert a gyermekek igen gyorsan felfogják Jézus tanításait. 
Jézus szavai oly egyszerűek és annyira alkalmasak gyermekek részére, hogy sokkal 
hamarább magukba szívják ezeket, mint más dolgokat, amelyek jóllehet szintén 
egyszerűek. A gyermekek könnyen megértik a gyermek Jézust. Milyen képességre 
van tehát szükségük? Arra, hogy képesek legyenek hinni? Sokkal több képességük 
van ebből, mint a felnőtteknek. Nem beszélek most a hit szellemi részeiről, mert 
ettől eltekintve, sok hit van a gyermeki szívben. A gyermek hívőképessége még 
nincs megterhelve babonával, megrontva hazugsággal avagy megszorítva istentelen 
hitetlenséggel. Engedjétek tehát, hogy a Szentlélek ezeket a képességeket 
megszentelje és akkor meglátjátok, hogy a gyermek milyen erős hitet tud 
felmutatni az Istenben. 
 
Milyen tekintetben hiányzik tehát a gyermekekben a képesség? Nem képesek talán 
a megbánásra? Tudjátok-e, hogy láttam egy kis leányt, aki beteggé sírta magát, 
mert helytelenül cselekedett? A gyöngéd lelkiismeret már sok gyermeket 
kimondhatatlanul nyomorulttá tett, mikor hibáik tudatára ébredtek. Ah, a 
gyermekek eléggé képesek megtérésre, ha a Szentlélek működik bennük és ez nem 
gyanítás, mert mi magunk élő bizonyságai vagyunk ennek. 
 
Milyen képességek nincsenek tehát meg a gyermekeknél? „Nincsen elegendő 
értelmük”, mondhatná valaki. De mire nincs elég értelmük? Ha a Jézus vallása 
ugyanaz volna, mint a modern gondolkodóké, hogyha olyan magasztos képtelenség 
volna, hogy senki ‒ az úgynevezett „képzett” férfiakon kívül ‒ meg nem érthetné, 
akkor a gyermekek természetesen képtelenek volnának azt felfogni. Ha azonban az 
evangyéliom tényleg a szegény ember bibliája, akkor vannak ott olyan sekély helyek 
is, ahol a Jézus nyájának legkisebb báránya is biztos alapot talál lábai részére. Igaz 
ugyan, hogy az Írásban vannak olyan titkok is, ahol a legképzettebbek sem találnak 
alapot, csakhogy ezeknek a mély dolgoknak ismerete nem szükséges az üdvre, mert 
különben kevesen üdvözülnének. Azok a dolgok, amelyek az üdv előfeltételei, oly 
rendkívül egyszerűek, hogy egy gyermeknek sincs szüksége arra, hogy töprengjen 
felettük. A megfeszített Krisztus nem talány a bölcsek részére, hanem egyszerű 
igazság egyszerű embereknek, igaz, hogy erős étel a férfiaknak, de egyúttal tej is a 
gyermekek részére. 
 
Azt mondjátok, hogy a gyermek nem képes szeretni? Ez a legfontosabb alapvető 
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dolgok egyike és talán éppen a gyermekek nem képesek erre? Nem, ezt nem 
mondjátok és még csak nem is meritek gondolni, mert a szeretetre való képesség 
igen nagy a gyermekben. Adná Isten, hogy bárcsak bennünk lenne meg oly nagy 
mértékben.  
 
Az apostolok alkalmasint azt is gondolták, hogy a gyermekeknek azért nem szabad 
a Krisztushoz jönni, mivel nem voltak olyanok, mint ők ‒ nem voltak férfiak és 
asszonyok. Egy gyermek, aki nem olyan nagy, nem olyan magas és nincs annyi idős, 
mint ők, az áldassék meg a Krisztustól? Így gondolkodhattak. Vagyis a gyermek nem 
jöhetett Jézushoz, mert nem volt olyan, mint ők. Jézus azonban teljesen 
másképpen beszél: „Ne mondjátok, hogy a gyermekek nem jöhetnek Hozzám, míg 
férfiakká nem lesznek, hanem tudjátok meg, hogy ti nem jöhettek Hozzám addig, 
míg gyermekké nem lesztek. Nem a gyermekek előtt van akadály, mivel nem 
hasonlítanak hozzátok, hanem előttetek van akadály, mivel nem hasonlítotok a 
gyermekekhez.” Tehát nem a gyermek az, akinek várnia kell, míg felnövekszik és 
férfiú lesz belőle, hanem a férfiú az, akinek le kell ereszkednie és gyermekké válnia. 
„Valaki nem úgy veszi az Isten országát, mint a gyermek, nem juthat be abba.” Az 
Úr Jézusnak e szavai elegendő és tökéletes felelet a tanítványoknak és bárki olvassa 
is el ezeket, bölcsességet talál bennük. Ne mondja senki sem ezt: „Adja Isten, hogy 
gyermekeim felnevekedjenek és majd Krisztushoz jöjjenek!” hanem inkább 
kívánjuk, hogy legyünk ismét kis gyermekek, hogy sokat felejtsünk el, amit most 
tudunk, hogy mentesek legyünk a megszokástól, előítélettől és hogy oly őszinték, 
együgyűek és buzgók legyünk, mint a gyermek. Ha könyörgünk azért, hogy lelkileg 
gyermekek legyünk, akkor az írás megadja pecsétjét az imára, mert meg van írva: 
„Valaki újonnan nem születik, nem látja meg az Isten országát”, valamint meg van 
írva az is: „Ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem 
mehettek be az Isten országába.” Ennyit akartam mondani az apostolok titkos 
gondolatairól. 
 
Szeretném tudni, hogy vannak-e itt közöttünk olyanok, kik ilyen gondolatokat 
forgatnak fejükben vagy szívükben? Nem csodálkoznám, ha ez így volna. Remélem 
azonban, hogy ez ma már nem olyan általános szokás, mint volt azelőtt, amikor 
bizonyos körökben határozott bizalmatlanságot tanúsítottak a gyermekek 
jámborsága ellen. Az öregek még a fejüket is csóválták arra a gondolatra, hogy 
gyermeket a gyülekezetbe felvegyenek. Akadtak azután egyes vakmerők, akik a 
megtérteket csak „fiúk és leányok csoportjának” nevezték, mintha ezáltal is 
lebecsmérelték volna. Sokan vannak, akik kételkednek, mikor megtért 
gyermekekről van szó, kivéve, ha azok mihamar meghalnak, amikor aztán mindent 
elhisznek felőlük. Ha pedig a gyermek él, akkor élesítik fejszéjüket, hogy a 
vizsgálatnál agyonsújtsák. Mindent meg kell tanulnia és természetfölötti 
komolyságot tanúsítania. Sok felnőtt akad, aki nem ismeri az Írás magasabb tanait, 
de ha a gyermek nem tudja, akkor eldobják őt. Egyesek pedig határtalan 
bölcsességet kívánnak a gyermektől, mielőtt még meggondolnák, hogy az isteni 
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kegyelem működik-e bennük? De hiszen ez iszonyú! És ha egyes megtért 
gyermekek úgy viselkednek, mint a gyermek, akkor a legközelebbi nemzedékre 
ráfogják, hogy nincsenek megtérve. Szinte úgy gondolkodnak, hogy a megtérés által 
a gyermeknek legalább húsz évet kellett öregednie. Még sohasem találtam az 
Írásban olyan helyet, amely ezt az elméletet támogatná, de nem is adnak olyan 
sokat az Írásra, mint némely tapasztalt ember véleményére és az általános 
vélemény az volt, hogy az összes megtérteket jól megvárakoztatták, mielőtt a 
gyülekezet szent kerítései közé beeresztették. Ha tehát valakinek még mindig 
ellenvetése volna a gyermekek megtérése ellen, akkor igyekezzék megszabadulni 
attól, mert ez olyan ferde, mint amilyen ferde valami csak lehet. Mindenesetre 
azonban tanuljátok meg a Mester szavaiból, hogy ne kisértsétek meg, hogy a 
gyermek hozzátok hasonlítson, hanem ti alakuljatok át úgy, hogy a gyermekekkel 
egyenlők legyetek. 
 
Most azonban átmegyek beszédem második részére és pedig az Úr nyílt 
kijelentésére, amelyben kifejti véleményét a dologról. 
 
Ha gondosan megfigyeljük ezt, akkor észrevesszük, hogy Jézus azt mondta 
tanítványainak, hogy „ilyeneké az Isten országa.” Volt valahol egyetlen egy ország, 
ahol nem lettek volna gyermekek? Miképpen fejlődhetnék ez akkor? Jézus azt 
mondja, hogy a gyermekek bebocsáttatnak az Isten országába, azaz nem, nemcsak 
hogy egy páran nyernek engedélyt a bemenetelre, hanem „ilyeneké az Isten 
országa.” Nem vagyok arra hajlandó, miszerint letérjek a kifejezés tiszta értelméről, 
hanem csak megállapítom, amit Jézus mondani akar, hogy az Isten országa azokból 
áll, akik hasonlítanak a gyermekekhez. Világos az is, hogy olyan gyermekeket értett, 
mint amilyenek előtte voltak: csecsemőket és fiatal gyermekeket: „ilyeneké az Isten 
országa.” Gyermekek minden országban vannak és ugyanígy vannak az Isten 
országában is és én nem vagyok biztos, hogy nincs-e Newton Jánosnak igaza, mikor 
azt mondja, hogy az Isten országában a gyermekek nagy többségben vannak. Ha 
arra a sok-sok gyermekre gondolok, akik a halál kapuján átjutva a mennyei utjkon 
járkálnak, akkor kedves gondolatnak tűnik fel előttem, hogy habár a felnőttek 
nemzedékről-nemzedékre hitetlenségben és lázadásban halnak is meg, mégis a 
gyermekek óriási tömege árad a menny felé, akik Isten kegyelméből a Jézus Krisztus 
vére által üdvözültek és akik állandóan dicsénekeket zengenek az örök trón előtt. 
„Ilyeneké az Isten országa.” Ők adják meg egy országnak a súlyát és jellegét. Sokkal 
többet ér valamely ország gyermekekkel, mint férfiakkal. 
 
Azután azt mondja az Úr, hogy a bejutás ebbe az országba az elfogadás által 
lehetséges. „Valaki úgy nem fogadja az Isten országát, mint a kis gyermek, 
semmiképpen nem juthat be abba.” Az Isten országába úgy nem juthatunk be, ha 
valamely mély gondolatot megfejtünk és úgy sem, hogy ha valamit magunkból 
előhozunk, hanem ha valamely titkot elfogadunk. Ebbe az országba úgy juthatunk 
csak be, ha ez az ország előbb mibelénk jut, befogad bennünket úgy, ha mi is 
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befogadjuk őt. Ha ez országba való bejutás valami olyantól függne, amit az emberi 
szellem, tudomány vagy gondolkodás megfejthet, akkor vajmi kevés gyermek 
juthatna oda. Csakhogy a bejutás olyantól függ, amit el kell fogadni és ezért 
juthatnak be a gyermekek is. Azok a gyermekek, akik elég idősek ahhoz, hogy 
vétkezzenek és hit által megmentessenek, azoknak az evangyéliomot hallás által és 
hittel kell fogadniok. Ezt az Isten és a Szentlélek segítségével meg is tehetik. Igen 
sokan megtették ezt már és így semmi kétség nem férhet hozzá. Nem akarom 
meghatározni, hogy a gyermekek milyen korban képesek a Krisztust befogadni, 
hanem az tény, hogy sokkal előbb, semmint egyesek gondolnák. Ismertünk már sok 
gyermeket, akik nagyon szép bizonyságot tettek arról, hogy a Krisztust igen fiatal 
korukban elfogadták. Egyesek közülük győztesen meghaltak, mások jámbor életet 
folytattak és ismét mások pedig most itt vannak ‒ immár, mint férfiak és asszonyok 
‒ kik figyelemreméltó tagjai a gyülekezetnek. Ah, uraim, ti, kik oly szívesen 
„képzetteknek” és gondolkodóknak tartjátok magatokat és ezáltal képeseknek, 
hogy az evangyéliumot ti felfogástok szerint merítsétek ‒ ti sohasem fogtok ezen a 
módon megmentetni. Nem az ment meg titeket, ami kijön, hanem az, ami belétek 
jut. Találmányok és felfedezések nem hoznak soha senkit abba a helyzetbe, hogy 
bejusson ebbe az országba, ide elfogadás szükséges. Le kell ülnötök a Jézus lábaihoz 
és elhinni, amit mond. Azokat a nagyszerű kérdéseket és különös véleményeiteket 
pihentessétek csak nyugodtan és üljetek le tanulni, mert máskülönben az a büszke 
gőg, amellyel az ifjúságot megvetitek, az fog kizárni az Isten országából. 
 
Azután az evangyéliumot úgy kell felfogni, mint egy kis gyermek. Hogyan fogadják 
el a gyermekek az Isten országát? A feleletnek kettősnek kell lenni, mivel a 
gyermekek is két részre oszlanak, az egyik részén vannak a csecsemők, akik 
képtelenek a bűnre és a másik részen pedig azok, akik képesek úgy a bűnre, mint a 
hitre. Nem vonom ki egyiket sem a szövegből, mert azt hiszem, mindkettő jelen 
van, mivel az egyik evangyéliom csecsemőkről, a másik pedig gyermekekről ír. 
Tudjuk, hogy a csecsemők részesei az Isten országának, mert meg vagyunk 
győződve arról, hogy akik a gyermekkor legelején meghalnak, a kegyelembe 
befogadtatnak a Jézus Krisztus szabadítása által. Amit egyesek csak gondolnak, azt 
mi hisszük is, hogy az Isten igéjének szelleme, valamint magának az Istennek lénye 
azt mutatja, hogy mindazon lelkek, kik a világot mint csecsemők hagyják el, 
megmentetnek. Miképpen fogadjuk el tehát az Isten országát? Mert ebben a 
módban kell azt elfogadnunk. Természetes azonban, hogy a gyermekek nem veszik 
a születés vagy keresztség által, mert a János evangyéliomában kifejezetten meg 
van mondva, hogy az Isten gyermekei nem indulatból vagy a férfiúnak akaratából 
születtek. A származásból eredő összes előnyök félrevettetnek és egy csecsemő 
sem megy be az Isten országába azért, mert jámbor szülei voltak, valaminthogy egy 
sem rekesztetik ki onnan csak azért, mert szülei istentagadók vagy bálványimádók. 
A születés tehát senkinek sem adhat üdvösséget, mert az evangyéliom ilyent meg 
nem enged; ha üdvözülnek ‒ amint ez biztosan hisszük ‒, akkor csakis az Isten 
akarata és tetszése által mentetnek meg, mert Ő akarja, hogy az övéi legyenek. 
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És ugyancsak így nem mentetnek meg a gyermekek a ceremónia által sem. Sehol e 
helyen nincs megemlítve a gyermekkeresztelés, mert mégis, ha ilyen rendelkezés 
volna valahol, természetesnek látszanék, hogy említés legyen téve róla. Egyetlen 
szót sem találunk e szokásról megírva és éppen azért nem is akarok szót 
vesztegetni olyan dolog felől, mely teljesen idegen a Bibliához. Azok a gyermekek, 
akik csecsemő korukban Khinában vagy Japánban meghalnak, éppen olyan biztosan 
megmentetnek, mint akik Angliában halnak meg. Hogy nincsenek megkeresztelve, 
az a legcsekélyebb akadályt sem okozza. Bevonulnak az Isten országába az Ő szabad 
és határtalan kegyelme által. Hogyan mentetnek meg tehát? Cselekedetek által? 
Nem, mert semmit sem cselekedtek. Talán természetes ártatlanságuk miatt? Nem, 
mert ha az az ártatlanság megnyitotta volna előttük a mennyet, akkor egyúttal 
fájdalom és halál által kellett volna megmenteni őket. Mert, ha a bűnnek 
valamilyen formája nincs rajtuk, miért szenvednek akkor? Az a bűn, mely halálukat 
okozza, akadályoz meg abban a hitben, miszerint ártatlanságuk miatt nyerik meg a 
mennyet. Meghalnak azért, mert Ádám elesett. Szomorú következménye annak, 
hogy bűnös szülőktől származnak. Figyeljétek meg azokat a panaszos tekinteteket, 
amelyekkel a kicsinyek fájdalmaik közben felpillantanak; mintha kérdenék: miért 
kell ily sok fájdalmait eltűrni? A haldokló gyermek halálfélelme bizonyíték Ádám 
elesésére és hogy néki is osztályrésze van a következményekben. Bár az édes 
apróságok élnek azért még tovább, mivel Jézus meghalt és feltámadt értük és mivel 
ők az övéi. Meghalnak a bűn miatt, de élnek a Jézus Krisztus igazsága által. Világos 
tehát, hogy nem értelmük, akaratuk vagy szolgálatuk miatt mennek be az Isten 
országába, hanem csakis szabad kegyelemből, vonatkozás nélkül bármi cselekedet 
vagy érzületre. És ugyanezen a módon kell a férfinek is bemenni Isten országába, 
csakis kegyelem és nem valami erő, vagy szolgálat által. A kegyelem teljességéből te 
éppen úgy bejuthatsz az Isten országába, mintha soha sem lettél volna istenfélő 
vagy egyetlenegy erényed sem volna. Most nemrég történt, hogy gyülekezetünk 
egy tagjához ‒ ki halálos ágyán feküdt – így szóltam: „A kedves testvér a Jézus 
Krisztusnak jó harcosa volt!”  
 
Erre ő azt mondta: „Nem adok semmit sem arra, amit tettem, hanem 
reménységemet egyedül csak Jézus Krisztusba helyezem.” És így van ez rendjén. Ez 
az üdvnek az alapja. Semmiféle más alap nincs egy gyermek megmentésére, mint 
egyedül az Isten kegyelme és ugyanez a kegyelem az, amely téged és engem is 
megment. Máshol nem találok nyugalmat, csak egyedül a gyermekek Üdvözítőjénél 
és másban nincs is reménységem, kivéve a hitet, hogy az a test, amelynek feje a 
Krisztus, a gyermekekkel együtt engem is magába vesz. 
 
Foglalkozzunk azonban most azokkal a gyermekekkel, kik a csecsemőkoron túl 
vannak és képesek már úgy a bűnre, mint a megtérésre és a Krisztus 
megismerésére. Sokan vannak ezek között, akik hit által bemennek Isten országába. 
Ahogy tehát elfogadják ezek az Isten országát, úgy kell tennünk nékünk is. A 
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gyermekek pedig azt alázattal fogadják el, együgyű hittel és őszinte érzelemmel. Ha 
egy kis gyermeknek beszéltek Jézus Krisztusról, az Üdvözítőről és ha Isten megáldja 
a szavakat, akkor a gyermek hitelt ad a beszédnek és alázattal elfogadja azt minden 
ferde gondolatok nélkül. Vannak férfiak, akik eljönnek meghallgatni az 
evangyéliomot, de avval a feltétellel, hogy Jézus Krisztus csupán csak ember. Ettől a 
feltételtől nem is tud azután megszabadulni és nem képes a Krisztust mint Urat 
elfogadni. Egy másik pedig annak a sok gúnynak, csúfnak és hitetlenségnek 
emlékével jön, amit már olvasott. Miképpen nyerhet békét, amíg ettől meg nem 
szabadul? A gyermeknek azonban nincsenek semmi előítéletei, feltételei, amelyek a 
hallott igét befolyásolnák. Valószínű, miszerint nem is tudja, hogy az emberek ilyen 
bűnökben is tévelyegnek és boldog ebbeli tudatlanságában. Ezektől a kész 
véleményektől kell tehát megszabadulnunk. Te tanult és művelt hallgatóm, amott 
túl, neked Jézushoz kell jönnöd, csak úgy, mint ahogy kis fiad- és leányodnak és 
ugyanígy kell hinned, mint ahogy ők hisznek. Csak egy út van, amelyen együtt kell 
haladnia a pásztornak a tudóssal és a filozófusnak a paraszttal. Alázattal és hittel 
kell jönnöd a Jézus keresztjéhez, te művelt és intelligens hallgatóm. Büszkeséged 
tollait ki kell tépned és önigazságodnak díszét letenned, mert különben a menny 
kapuja annyira szűk és alacsony lesz számodra, hogy nem tudsz bejutni rajta. 
 
Egy másik fontos pont a kis gyermeknél, hogy általában szívesen tanul. Ugyebár, 
nem veszitek észre, hogy akkor, ha gyermekeiteket az Úr megáldja, a vasárnapi 
iskolában nem okoznak nehézségeket? Nem kérdik, hogy mi módon állhat meg a 
mennyei örömhír az okosság mellett vagy, hogy az írásnak eme megállapítása 
miképpen egyesül a korszellemmel? Nem, hanem a mennyei kenyér itt van a 
gyermek előtt és a gyermek eszi azt, habár még nem tudja, hogy miként lesz kenyér 
a búzából. Ugyanígy kell nékünk is az Isten országát elfogadni, reményeinket tegyük 
félre, nehézségeinket pedig hagyjuk el és egyedül az Isten tekintélyében bízzunk. 
Ami ezen kívül van, nem tartozik a hithez. 
  
A gyermek azután minden kétség nélkül elfogadja a hallott szavakat. Figyeljük csak 
meg, hogy ha egy hívő gyermeknek Isten igéreteiről beszélünk, miként nyílnak 
kerekre kicsike szemei és miként fogadja el azokat teljes bizalommal, mennyire kész 
áldásért könyörögni és milyen alázattal fogadja azt el. Ismerek egyéneket, kik 
keresztyéneknek nevezik magukat és nevetnek ama mód felett, hogy milyen 
komolyan fogadja el a gyermek tényeknek Isten szavát, és nékünk mégis csak úgy 
kell hinnünk, mint néki és soha addig őszinte örömünk nem lesz, míg 
hasonlóképpen nem cselekszünk. A gyermek őszinte, együgyű és kedves példája 
szerint kell az Igét hinnünk, annak igazságát, valóságát és helyes értelmét 
elfogadnunk, hogy az evangyéliom „velőjét és kövérit” megismerjük. 
 
Még egyet. A gyermek elfogadja az evangyéliomot minden világi gondolatok nélkül. 
Nem gondolkozik azon, hogy micsoda számlákat kell holnap kifizetni, vagy hogy 
miként szerzi meg a mindennapi kenyeret. Igaz ugyan, hogy nincs is sok 
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gondolkozni valója, kivéve a feladatait. Ah, igen szép dolog, egész szellemünket 
Jézusnak alárendelni, mert akkor biztos, hogy tanulunk is valamit. A szegény ember 
fia, aki csak cserepekkel és olcsó játékokkal játszik, éppen oly boldog, mint az a kis 
herceg, akinek gyémántok és rubin-kövek vannak kezében. A gyermeknek 
nincsenek becsvágyó törekvései nagy dolgok után. Adjatok néki elegendő homokot, 
hogy pogácsát csináljon és olyan boldog, mint a pacsirta tavasszal és nem cserél 
bármilyen milliomossal sem. Ebben a tekintetben a gyermekek nagy előnyben 
vannak felettünk, mert amikor ők az Isten országát elfogadják, nincsenek telve 
világi gondolatokkal és a gazdagság utáni vággyal. Vajha ti, kik nem vagytok 
megmentve, egy kis időre félrevetnétek foglalkozástokat és egész szívvel a Krisztust 
keresnétek. Ó az, akire mindenekelőtt szükségtek van. Menjetek be kamrátokba és 
kiáltsatok Hozzá. 
 
Igen, mondja valaki, de hát akkor mi szükség van a tanulásra és ismeretekre? 
Haszon van belőle, mert nem igazi tanult ember, hanem csak szemfényvesztő, aki 
Krisztust elveti, akinek őszinte szíve és mély tudása van, az mindig gyönyörködik az 
Isten jelenlétében. A világ legnagyobb szellemóriásai a leggyermekesebbek. Tanulj 
annyit, amennyit csak tudsz, de ha megalázod magad, akkor Isten megáld, hogy a 
Jézustól is tanulhass. 
 
De mi hasznunk van e tapasztalatokból? A legnagyobb haszon: a tapasztalat. Az a 
kevéske tapasztalat, amivel bírok, arra tanított, hogy ne nagyon bízzam magamban, 
arra, hogy egyetlen egy jó gondolat vagy jó cselekedet sem eredhet az Atya tudta 
nélkül. Az én tapasztalataim arra tanítanak, hogy semmit sem tartsak biztosnak és 
azt gondolom, minél több tapasztalata van egy embernek, annál inkább ez lesz a 
véleménye. Azonkívül az a haszna is megvan a tapasztalatoknak, hogy képesek 
lesztek gyermekek lenni, akik sokkal jobban képesek az  
Isten országát elfogadni, mint ti. A leghelyesebben az jár el, aki teljesen kiüresíti 
magát és ugyanígy taníttatja magát, mint a kis gyermek.  
 
Időm lejárt, mielőtt észrevettem volna és most már csak két-három szót szólhatok 
az utolsó részről, azaz arról a bátorításról, amelyet a felolvasott szövegben az Úr ad 
nékünk. Nem időzhetem soká emellett, hanem kérlek titeket, foglalkozzatok ezzel 
otthonotokban. 
Először is, kedves szülők és tanítók, örvendjünk azon, hogy gyermekeink Krisztushoz 
jönnek és azután igyekezzünk azon őszintén, hogy őket Jézushoz vigyük, bármilyen 
kicsinyek és fiatalok is. Remélem, hogy mindnyájan imádkoztunk értük, mielőtt még 
tudtak volna valamit a mi imáinkról és folytatni fogjuk imáinkat mindaddig, míg 
Jézus karjai közt nem látjuk őket. 
Azután milyen bátorítás ez a gyermekek részére. Mindig örülök, ha látom, hogy a 
gyermekek mily buzgón jönnek az istentiszteletre. Remélem, hogy a mondottaknak 
jó nagy részét megértik, igen, sőt biztos vagyok ebben, mert látom sugárzó arcukat. 
Óh, ti kedves kicsinyek, jöjjetek Jézushoz! Ne várjatok addig, míg nagyok lesztek, 
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mert így szól az ígéret: „Aki korán keres, bizony megtalál engemet!” 
 
És továbbá, milyen bátorítás ez mindazok részére, akik hasonlítanak a 
gyermekekhez. Te úgy érzed, hogy nem sokat tudsz, szomorkodol képességeid 
gyarlósága felett, miszerint az írásban rejlő igazságot nem bírod felfogni, hajlandó 
vagy bármire, hogy mentve légy, természetes akkor, hogy a gyermekek felvétele a 
Jézus Krisztus által, megerősít abban a hitben, hogy tégedet is felvesz. 
 
Utoljára pedig az én kedélyemre nézve édes vígasz ez a bátorítás, különösen az 
emberi nemre nézve, mely fölött oly sok okunk van a szomorúságra. Ha azokra a 
gyermekekre gondolunk, akik megmenttettek, valamint az Úr szavaira: „Ilyeneké az 
Isten országa”, akkor reméljük, hogy mégis az összes népekből, nyelvekből egy 
olyan nagy tömeg gyűjtetik egybe, melyet senki meg nem számlálhat és amelyben 
Krisztus a lelkekért való nagy munkájának édes jutalmát találja. Vajha mi 
mindnyájan ott lennénk! Ámen. 
 

A haszontalan szolgák 
 
„És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és 
fogcsikorgatás.” 
(Máté ev. 25, 30.) 
 
„Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekeszitek, amik néktek parancsoltattak, 
mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk 
cselekedni, azt cselekedtük.” 
(Lukács ev. 17, 10.) 
 
„Az ő ura pedig mondá néki: Jól vagyon jó és hű szolgám.” 
(Máté ev. 25, 21.) 
 
Csak igen keskeny ösvény van a közönyösség és a beteges érzékenység között. 
Némely embernek ‒ úgy látszik ‒ semmiféle magasztosabb gondolatai nincsenek. A 
Mestertől kapott talentumokat a földbe ássák, otthagyják és minden lelkiismereti 
furdalás nélkül űzik kedvteléseiket vagy élvezik nyugalmukat. Vannak azután 
olyanok, akiknek szintén nincs semmi ilyesféle gondjuk, azaz jobban mondva, nem 
akarnak ilyesfélékkel foglalkozni, mert Istenre úgy tekintenek, mint akitől félni és 
remegni kell, aki kemény és haragos Úr, akinek szolgálni fáradság és teher ‒ ha 
ugyan ezt nem is mondják. E két határ között azután van egy ösvény, oly keskeny, 
mint a kés éle, amelyen csak az Isten kegyelme vezetheti és tarthatja meg a rajta 
haladókat. Ez az ösvény mentes azután úgy a gondtalanságtól, mint a szolgaságtól 
és a felelősség oly érzete alatt áll, mely a Szentlélek segítségével könnyen 
elhordozható. A helyes út természetesen a két szélsőség között fekszik, aminthogy 



  
366 

 
  

a hajózható víz sokszor a szikla és az örvény között rejlik, és éppen így van egy szent 
ösvény a hiúság és a csüggedés között, egy ösvény, amely igen nehezen lelhető 
meg és amely fáradságosan tarrtható fenn. Nagy veszély rejlik az öntudatban akkor, 
ha azt hiszed, hogy mindent jól tettél és hogy az Istent teljes erődből szolgáltad, 
mert esetleg azt is beképzelheted, hogy jutalmat érdemelsz és hogy méltó vagy 
arra, miszerint az Izrael fejedelmei között foglalj helyet. Ha a veszélyt, amely 
esetleg fennáll, még fel is fújjuk, könnyen katasztrófát idézhetünk elő. Bár a másik 
oldalon, a túlméltatlanság érzetétől ‒ amely minden igyekezetet megbénít és 
képtelenné teheti az embert a nagy és nemes törekvésekre ‒ éppen úgy kell 
félnünk, mint az előbbitől. Ennek az érzésnek a befolyása alatt már sok ember az 
Isten szolgálata elől a magányba vonult. Féltek, hogy az életnek nagy harcában nem 
tudják helyüket megállni és ezért elhagyták a küzdelem helyét, mielőtt még a 
tulajdonképpeni ütközet megkezdődött volna, hogy remeték vagy szerzetesek 
legyenek, mintha az Úrnak tökéletes és kedves akaratát teljesítenék akkor, ha 
semmit sem csinálnak és természetellenes életmódot folytatnak. Boldog az az 
ember, aki megtalálja a meredek és szűk utat, anélkül, hogy önmaga felől hiú, Isten 
felől pedig gonosz gondolatokat táplálna magában. Vajha az Istennek Lelke 
mindnyájunkat ama arany középútra terelne, ahol a kegyelem megszentelt 
ajándékai egyesülnek és ahol az egymás ellen támadó bősz indulatok, ‒ amelyek 
gonosz szívünkben laknak, ‒ eltávolodnak tőlünk. Kérjük tehát az Isten áldását erre 
a három bibliai versre, hogy a helyes álláspontot elérjük és ezt ama véghetetlen 
irgalmasság által meg is tartsuk, egészen a leszámolás nagy napjáig. 
 
Olvassuk el Máté evangyéliumának 25. rész, 30. versét: 
 
„És a haszontalan szolgát 
vessétek a külső sötétségre; ott 
lészen sírás és fogcsikorgatás.”  
 
Ebben a versben az igazságnak ítéletét olvassuk azon ember fölött, aki a néki adott 
talentumot nem használta. „Haszontalan szolgának” mondja az Írás ezt a férfiút, 
mert rest, haszontalan és értéktelen volt. Nem szerezte meg ura pénzére a kamatot 
és nem is volt őszinte a szolgálata. A hozzá megnyilvánult bizalomra nem volt oly 
érdemes, mint szolgatársai. 
 
Figyeljük meg legelsőbben is, hogy ez a haszontalan férfiú, szolga volt. Nem is 
tagadta el sohasem ezt, mert hiszen éppen ezen állásából kifolyólag jutott a 
talentum birtokába, amely ellen szintén nem tett semmi ellenvetést. Ha többet 
kívánt volna elfogadni, meg is kapta volna, mert hiszen semmi ok nem volt arra, 
hogy miért ne kaphatott volna két vagy öt talentumot. Azt, hogy urának joga van a 
pénzéhez, elismerte avval, hogy a kapott talentumot elásta ‒ holott el is dobhatta 
volna ‒ és hogy megjelent előtte leszámolás végett. Ez tehát annál inkább felhív, 
azaz kötelez mindnyájunkat arra, hogy megvizsgáljuk belső érzéseinket, mert hiszen 
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mi is szolgáknak valljuk magunkat, még pedig Isten szolgáinak. Az ítélet az Isten 
házában veszi kezdetet, vagyis azokon, kik Isten gyermekei és szolgái, fordítsunk 
tehát nagy gondot cselekedeteinkre! Ha az ítélet rajtunk kezdődik, mi lesz majd 
azokkal, kik nem engedelmeskednek Istennek? Ha az igaz is alig menekszik meg, 
hová lesz akkor az istentelen és a bűnös? A felolvasott bibliai versben a szolgának 
büntetését hallottuk, micsoda büntetése lesz majd akkor az ellenségnek? Ez a férfi 
mindvégig elismerte, hogy szolga és ha elég merész és szemérmetlen volt is ahhoz, 
hogy csúnya és megszégyenítő véleményét ura arcába vágja, mégsem tagadta el azt 
a tényt, hogy a talentum urának jogos tulajdona, mert azt mondja: Íme, megvan a 
mi a tied!” Dacára azonban, hogy így beszélt, mégis tovább ment, mint némely 
keresztyén, ki azt hiszi, hogy a keresztyénség csak evés, ivás és lustaságból és nem 
szolgálatból is áll, akik azt hiszik, hogy csak joguk van, de kötelességük nincsen és 
tovább, akik minekutána megmenttettek, azt hiszik, hogy szabadalmat kaptak a 
lustálkodásra, azaz hogy az ingyen kegyelmet azáltal dicsőítik, ha egész nap tétlenül 
ácsorognak a piacon. Ismerek olyan keresztyéneket, akik soha még a kezüket sem 
mozdították meg Krisztusért és mégis Uruknak és Mesterüknek nevezik. Ah, de meg 
fognak ezek csalatkozni az utolsó napon! Sokan közülünk elismerik, hogy csak 
szolgák vagyunk és hogy minden, amivel bírunk, az Úré, tehát kötelesek vagyunk 
Néki élni. Ez helyes dolog. Csakhogy juthatunk ám eddig a pontig és mégis 
haszontalan szolgáknak találtatunk majd ama napon, amikor „kivetnek a külső 
sötétségre, ahol lészen sírás és fogcsikorgatás.” Legyünk azért résen! 
 
Ennek a férfiúnak ‒ holott szolga volt ‒ igen csúnya véleménye volt Ura felől, 
amellett pedig még a kötelességét sem teljesítette. Azt mondta: „Tudtam, hogy 
kegyetlen ember vagy, ki ott is aratsz, ahol nem vetettél és ott is takarsz, ahol nem 
munkálódtál.” Vannak bizonyos névleges keresztyének, akik befurakodtak a 
gyülekezetbe és akkor azután ugyan így gondolkodnak. Nem találnak semmi 
örömet, semmi gyönyörűséget az Isten szolgálatában, hanem csak mintegy erős 
kényszer alapján, teljes közönyösséggel végzik kötelességeiket. A tékozló fiú 
bátyjához hasonló a gondolatuk, az érzésük és vele együtt mondják: „Íme, ennyi 
esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolataidat át nem hágtam és 
mégsem adtál nékem egy kecskefiat sem, hogy barátimmal vígadjak.” Leülnek a 
jámborság árnyékos oldalán és sohasem merészkednek oda, ahova a Nap teljes 
erejével tüzel. Elfelejtik, hogy mit mondott az Atya az idősebb fiának: „Fiam, te 
mindenkor velem vagy és mindenem a tiéd!” Annyi ünnepet tarthatott volna és 
annyi bárányt vagy kecskefiat kapott volna, amennyit csak kívánt, mert hiszen 
semmi jótól sem volt eltiltva. Úgy illett volna, hogy atyjának állandó jelenléte néki 
öröme és boldogsága legyen és többet érjen, mint barátainak társasága, ha őszinte 
szíve lett volna! Abban a szolgában, ki talentumát elásta, ez a gonosz és alattomos 
érzés még nagyobb mértékben volt meg, mint a tékozló fiú bátyjában, de a csira 
ugyanaz és nékünk ugyancsak ügyelni kell arra, hogy mihelyst észrevesszük 
előtünését, rögtön letörjük. 
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Ez a haszontalan szolga úgy tekintett gazdájára, mint olyanra, aki jogot formál arra, 
hogy ott is arasson, ahol nem vetett és ott is gyűjtsön, ahol nem szórt. Úgy vélte, 
hogy gazdája kemény, sokat követelő igazságtalan férfiú, akinek nehéz a kedvében 
járni. Ezt a minden alapot nélkülöző véleményét aztán annyira beképzelte hogy 
képes volt az arcába mondani csúnya szavait. Ez a gondolkodás könnyen 
belopódzhat sok keresztyénbe is. Félek, hogy sokan tépelődnek ilyen gondolatokon 
most is, mert nincsenek megelégedve Krisztussal. Ha örülni vagy szórakozni 
akarnak, akkor ezt a gyülekezeten kívül keresik, nem pedig ott, ahol Krisztus 
található. A vallás gyötrelmet és nem örömet jelent részünkre, Isten pedig a 
rettenetességet és nem a szeretetet képviseli előttük. Nem találják meg örömüket 
az Úrban, így azután nem is kapják meg azt, amit szívük kíván, minek 
következménye pedig az, hogy örökké békétlenek és zúgolódók. Az Istennek 
szolgálni valami fárasztó, valami sorvasztó dolog előttük és azt óhajtják, hogy 
bárcsak nyugodt lelkiismerettel kikerülhetnék Őt. Noha egyikük sem mondja ki 
nyíltan, mégis kiolvashatók a sorok közül e szavak: „Milyen fárasztó e dolog!” Nem 
is csodálni való, ha egy-egy keresztyénből néha haszontalan szolga válik, mert 
hiszen miként intézhetne el valaki egy olyan ügyet jól, amelyet gyűlöl. A 
kényszerűségből eredt szolgálat nem éppen kívánatos. Isten nem rabszolgákkal 
akarja trónját ékesíteni. Olyan szolga, aki nincs megelégedve helyzetével, 
határozottan jól cselekszik, ha otthagyja azt. Ahol a szolga nincs megelégedve 
urával, menjen el onnan mielőbb, mert különben a kölcsönös viszony kellemetlen 
és áldatlan lesz köztük. Ha a dolgok netalán odafejlődnének, hogy ti is, meg én is 
nem volnánk megelégedve Istennel és uralkodásával, akkor nézzünk mielőbb egy 
másik Úr után ‒ ha ugyan akad, aki elfogadna bennünket ‒, mert egész biztosan 
használhatatlanokká válunk Jézus előtt, szeretetünk fogyatékossága miatt. 
 
Igen érdekes megfigyelni, hogy bár ez a férfiú semmi szolgálatot sem tett urának, 
mégsem tartotta önmagát haszontalan szolgának. Semmi alázatot, megbánást vagy 
megtérést nem tanúsított. Makacs volt és dacos és minden szégyenérzet nélkül 
meg merte mondani Urának: „Íme, itt van, ami a tiéd!” Nem lépett Ura elé 
bocsánatot kérve mulasztásáért vagy hanyagságáért! Ah, dehogy tette volna. És 
nem állt azok közé, akik minekutána mindent megtettek, azt mondták: 
„Haszontalan szolgák vagyunk!”, mert úgy érezte, hogy az igazság ebben az esetben 
ő mellette állt, vagyis ahelyett, hogy hibáját beismerte volna, még ő vádolta meg 
gazdáját. Ugyanez az állapot áll fenn a hamis keresztyéneknél. Még csak nem is 
gondolnak arra, hogy esetleg képmutatók is lehetnek vagy hűtlenek. Ügyeljetek 
csak egyszer arra, hogy miként védelmezik magukat. Ha nem úgy élnek, nem úgy 
viselkednek, mint keresztyének, akkor ‒ úgy vélik ‒ nem megrovást, hanem 
sajnálatot érdemelnek, a megrovást a Gondviselés érdemli. Hibás a körülmény, 
hibás az alkalom, hibás mindenki, csak ők nem. Bár semmit sem tesznek, mégis 
nyugodtabbak, mint azok, akik mindent megtesznek. Vagy nem fáradtak-e ki 
eléggé, akkor, mikor a talentumot a földbe ásták? Mit akartok még? Isten talán azt 
akarja, hogy én többet adjak Néki, mint amit Ő nékem adott? Folyton imádkozom, 



  
369 

 
  

hálát adok, mit követelhet Isten még többet tőlem? Így, amint látjátok, itt áll 
előttetek, mint aki magát semmiért meg nem alázná, a tökéletesség érzetével és 
Isten vádolásával az ajkán és mindezt teszi az ingyen kegyelem dicsőítésének 
látszata alatt! Ah, hogy vannak emberek, kik képesek az igazságot ilyen vakmerő 
hazugsággal eltorzítani! 
 
Figyeljétek még meg, hogy az igazságos ítélet esetleg éppen az ellenkezőjét 
állíthatja annak, mint amit mi mondunk. Az, aki büszkén nélkülözhetetlennek tartja 
magát, haszontalannak neveztetik, aki pedig szerényen visszavonul, annak azt 
mondja az Úr: „Jól vagyon, jámbor és hű szolgám!” Annyira képtelenek vagyunk 
önmagunkat értékelni, hogy gazdagnak és bő javak tulajdonosainak véljük 
magunkat, holott pedig szegények, nyomorultak és meztelenek vagyunk. Így állt a 
dolog e hűtlen szolga esetében is, aki beképzelte, hogy még uránál is igazságosabb. 
 
Igen jó ok lesz szívünk megvizsgálására az, ha megnézzük, hogy mit tett ez a 
haszontalan szolga, azaz jobban mondva: mit nem tett. Gondosan és óvatosan 
kikeresett egy helyet, ahová a kapott tőkét elásta és ezzel azután véget ért 
szolgálata, Jegyezzük meg, hogy nem tulajdonította el a pénzt és nem is fordította 
Saját céljainak vágy üzletének javára. Nem volt sem tolvaj, sem sikkasztó, ki esetleg 
a rábízott összeggel hűtlenül cselekedett volna, amely tettével sokak fölött előnyt 
szerzett magának, akik Isten szolgáinak nevezik magukat és mégis egyedüli céljuk, 
hogy önmaguk javát szolgálják. Sokan vannak, akik a náluk letett pénzt jól forgatják 
és gyarapítják, de nem is gondolnak arra, hogy avval az Úrnak szolgáljanak. Összes 
törekvésük, igyekezetük mind a saját ‒ más szóval ‒ (ugyanezt fejezve ki) családjuk 
érdekében történik. Vegyünk például egy embert, aki az ékesszólás ajándékát 
kapta. Nem használja ezt a Krisztus, hanem a saját céljai részére, hogy 
népszerűséget nyerjen, ami által pedig jó állásba kerüljön be. Egyedüli célja 
ékesszólásának, hogy nyereséghez, haszonhoz jusson általa. Ezt a példát mindenhol 
meglátjuk, ahol keresztyének vannak. Nem nevezhetjük házasságtörőknek vagy 
iszákosoknak és épp oly kevéssé tolvaj vagy sikkasztóknak. Nem, rendes, 
tisztességes, nyugodt emberek, csak éppen hogy a kezdésnél és bevégzésnél nem 
látnak mást, mint önmagukat. Hát nem nevezhetők joggal haszontalan szolgáknak? 
Mit ér az a szolga nekem, aki még a saját dolgait sem végzi rendesen? Ha egy 
keresztyén férfiú arra törekszik, hogy gazdag ember legyen és bírónak vagy esetleg 
képviselőnek megválasszák, mit bizonyít ez? Azt, hogy tud dolgozni, hogy van 
benne ambició, de viszont azt is, hogy csakis önnönmagának dolgozik. És ha egész 
életén át csak, akkor ez az eredmény, ez a siker fogja elítélni azért, hogy mit ért 
volna el akkor, ha az Úrnak dolgozott volna. A haszontalan szolga példája tehát igen 
jó volt. És ha ez a férfi a külső sötétségbe vettetett, mi lesz ti közületek 
némelyekkel?  
 
Azután ez a gonosz szolga nem követett el visszaélést a kapott talentummal. Nem 
tékozolta el a henyélésben és mulatozásban, mint a tékozló fiú. Nem, sokkal 
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becsületesebb ember volt, mint ez. Egyetlenegy fillért sem pazarolt el és különösen 
ügyelt arra, hogy az egész összeg megmaradjon és semmit kockára ne tegyen. Az 
összeget ‒ talentumot‒ úgy, amint kapta, begöngyölte egy darab posztóba és 
elásta a földbe. Tulajdonképpen tehát egy bankba tette, csakhogy olyanba, amely 
nem ád kamatot. Sohasem nyúlt e pénzhez, hogy csak egy fillért is elvegyen valami 
mulatság vagy lakoma céljára. Mentve van tehát attól a vádtól, hogy ura pénzét 
elfecsérelte volna. És mindezen dolgokban felette áll azoknak, kik erejüket a 
bűnnek áldozzák és képességüket arra használják fel, hogy rossz tulajdonságaikkal 
az embereket kielégítsék. 
 
Nagy fájdalmat és szomorúságot okoz nékem az, ha látom, hogy olyanok, kik 
Krisztus szolgáinak nevezik magukat, az evangyéliumot ‒ ahelyett, hogy hirdetnék ‒ 
a földbe ássák. Szinte teljesen ellentmondanak Krisztusnak, holott követőinek 
vallják magukat és így a kapott talentumot Urunk ellen használják. Ez a szolga 
ilyesmit nem tett, bár eléggé romlott és gonosz volt a szíve, de mégis nem vált 
nyíltan és ily talán kételyeket felvessen, vagy hogy az Isten világos szavainak 
ellentmondjon. Nem, ezek fenntartattak az utolsó napok teológusainak, azoknak a 
napoknak, amelyek olyan szörnyeket hoznak elő, mik azelőtt teljesen ismeretlenek 
voltak. 
 
A talentumból, amit a szolga urától kapott, semmi sem hiányzott, ugyanúgy adta 
vissza, mint ahogy kapta. Úgy tűnik fel tehát szemünk előtt, mint hű és becsületes 
férfi. Hanem nem ez az, amit Krisztus hűségnek nevez. Ha úgy érzed, hogy 
kegyelmet nyertél és hogy megtartod azt amit kaptál, anélkül hogy igyekeznél 
gyűjteni hozzá, akkor ez azt jelenti, hogy talentumodat úgy amint kaptad elástad és 
gyümölcstelen maradsz. Nem elég csak megtartani, hanem szaporítanod kell azt, 
amit kaptál. A tőke megvan, de hol vannak a kamatok? Ha minden egyéb célt és 
törekvést félretéve, csak azért élsz, hogy állásodat megtartsd, akkor gonosz és 
haszontalan szolga vagy, aki már most kárhozat alatt van. Vajha közületek 
mindegyiknél felvetődnék a kérdés: „Uram, nem vagyok-e én az? 
 
 Az Úr „gonosz”-nak nevezte ezt a szolgát. De hát gonoszság-e a haszontalanság? A 
„gonosz” kifejezés bizonyos cselekvési módot vagy tulajdonságot jelent. Helytelenül 
cselekedni, nem a Krisztusért élni, a világnak szolgálni, az Úr nevének dicsőséget 
nem hozni, avagy henyélni, lustálkodni ‒ mind-mind gonoszság. Természetesen sok 
gonosz ember él a világon, aki nem nagyon szívesen vonatkoztatja magára ezt a 
kifejezést. A „gonoszság” és a „lustaság” az a két kifejezés, amit Jézus jóformán 
mindig együtt ejtett ki. Egy iskolás fiút felszólított a tanítója: 
 
‒ Mit csináltál, Jancsi?  
A gyermek egész szabadon felelt: 
‒ Semmit, tanító úr! 
‒ Éppen ezért korhollak, ‒ felelt a tanító, ‒ mert látom, hogy semmit sem csináltál, 
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holott meg kellett volna csinálnod a feladatodat. 
 
És ugyanígy részünkre sem lesz mentőok majd az utolsó napon, ha az Úr kérdésére 
azt feleljük, hogy: „Semmit sem csináltam!”, hanem hallgatnunk kell azt az átkot, 
amely illeti azokat, kik balkéz felől állanak. Nincsen-e megírva: „Átkozzátok meg 
Méród városát, szól az Isten angyala; átkozzátok meg polgárait, hogy ne nyerjenek 
segítséget az Úrtól, segítséget az Úrtól a pogányok ellen.” Az, aki semmit sem 
csinál, az gonosz és haszontalan szolga. 
 
A külső sötétségre vettetett ki ez a férfi. Figyeljétek meg: elátkoztatott arra, hogy 
olyanná legyen, mint amilyen volt, mert a pokol az Úr szavai szerint folytatása lesz 
annak, „amilyenek itt voltatok.” „Valaki gonosz volt, továbbra is gonosz marad és 
aki tisztátalan volt, továbbra is tisztátalan lesz.” Ama másik világban a jellem 
tartóssága fog uralkodni. Tartós szentség mennyországot, állandó gonoszság pedig 
poklot alkot. Ez a férfi kivonta magát gazdája családjából, mert urát keménynek és 
zsarnoknak érezte, akiben sem szeretet, sem igazságérzet nincsen. Mivelhogy tehát 
így kirekesztette magát, azzal büntette meg az, hogy: „Maradj továbbra is künn.” 
Homályban és sötétségben volt azonkívül, mivel hamis véleményt táplált gazdája 
felől, aki pedig nem volt szigorú és kemény férfiú, mivel nem aratott ott, ahol nem 
vetett és nem gyűjtött ottan, ahol nem szórt. Azt mondta tehát néki: „Mivel eddig 
is sötétségbe helyeztetted magad, maradj továbbra is abban a sötétségben, amely 
kívül van.” Ez a szolga irigy volt. Nem volt képes jó szívvel hordani ura előmenetelét 
és dühében fogait csikorgatta. És elítéltetett arra, hogy ebben az állapotban 
maradjon és mindörökre csikorgassa a fogait. Rettenetes előképei ezek az örök 
gyötrelemnek! Rettenetes a jellemnek tartóssága egy hallhatatlan lélek számára: 
„Aki gonosz volt, továbbra gonosz marad.” És ez a jellem nemcsak hogy állandó, 
hanem a maga módja szerint fejlődik is. A rossz, amelynek az alapja már megvan, 
még rosszabb lesz és a gonoszság, amelyet semmi vissza nem tarthat immár, még 
iszonyúbb. A jövendő világban, ahol a gyülekezetnek vagy az evangyéliumnak 
jelenléte nem képez akadályt senkinek, az ember még utálatosabb lesz Isten elleni 
gyűlöletében és idegdermesztő ebből eredő nyomorúságában. A fájdalom és a bűn 
szorosan egybekapcsoltattak. Ha valaki bűnben él, szükséges, hogy fájdalmakat is 
tűrjön, mert az istentelen férfi olyan, mint a háborgó tenger: nyugtalan és iszapot 
meg piszkot vet ki magából. Ah, milyen érzés lehet az, mindörökre kizárva Isten 
házából! Mindig sötétségben fetrengeni! Soha a tisztaság, a reménység és az 
üdvnek fényét nem látni! Örökké csikorgatni fogukat a fájdalomtól, érezve Isten 
haragját és a pokol kárörvendezését! Ah, kérjünk, könyörögjünk kegyelmet, hogy 
annak élhessünk, annak szolgálhassunk, annak akaratát cselekedjük, aki a 
mennyekben uralkodik. Az a haszontalan szolga rettenetes jutalmat kapott, 
minekutána elvégezte számadását urával, de ki mondhatja azt, hogy nem 
érdemelte meg? Megkapta cselekedeteinek jutalmát. Vajha ne lenne közöttünk 
senki, aki szintén ilyen jutalmat nyer majd a leszámolás nagy napján! 
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Most azonban fordítsuk figyelmünket a második felolvasott bibliaversre. Lukács ev. 
17. rész, 10 verse: 
 
„Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtetek, amik néktek parancsoltattak, 
mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk 
cselekedni, azt cselekedtük.” 
 
Ez az önmegtagadás szava, amelyet azok a szolgák mondanak, akik egész napon át 
szorgalmasan, teljes erejükből dolgoztak. Ez a vers példa arra, hogy minden emberi 
képzelet és jelesség visszautasíttatik, azaz haszontalan. Ha a szolga kifáradtan és 
meggyötörten hazajön, akkor nem szól hozzá a gazdája, hogy: „Nagy hálával 
tartozom a te fáradságodért!” Nem, nem mondja, mert hiszen tartozik néki 
szolgálatával és ha ezt becsületesen elvégzi, nem fogja érte hősnek tartani. A szolga 
egyszerűen kötelességét végzi, ha reggeltől estig dolgozik és nem várja, hogy 
csodálkozzanak munkásságán, nem követel ezért külön díjazást vagy köszönetet. És 
ugyanígy ne tartsuk valami nagyra szolgálatunkat, hanem ismerjük be, hogy csak 
haszontalan szolgák vagyunk. 
 
Ha beszédem első része esetleg fájdalmat vagy keserűséget okozott, úgy remélem, 
ez annál inkább késztet arra, hogy a második rész szellemébe jó mélyen 
behatoljunk. Ez a két vers acéltollakkal van szívemre felírva, egy irgalmatlan seb 
által, melyet akkor ütöttek rajtam, mikor szerfölött gyenge voltam annak 
elhordozására. Franciaország déli részében tartózkodtam betegen, nyomott 
kedélyhangulatban és úgy elcsüggedve, hogy alig voltam képes életemet hordozni, 
amikor azon rosszindulatú emberek közül, ‒ kik mind ismert állásban és különösen 
isteni szolgálatban álltak egy névtelen levelet kaptam, amely így volt címezve: 
 
Spurgeon C. H., 
ama bizonyos haszontalan szolgának. 
 
A levél vallásos iratokat tartalmazott, melyek Jézus ellenségeiről szóltak, megjelölve 
és aláhúzva azon helyekkel, amelyek reám vonatkoztak. Legtöbbnyire ‒ már a 
megszokásból kifolyólag is ‒ nyugodtan elolvasom az ilyeneket és azután a tűzbe 
dobom. Nem gondolom, hogy az ilyen alkalmatlanságoktól megszabadulok és 
rendes körülmények között nem is esnek nagyon nehezemre, hanem abban az 
órában, mikor oly nyomott kedélyhangulatban és kínos fájdalmak között voltam ‒ 
igen mélyen bevágódott ez a csúf levél a szívembe. Ide-oda vetettem magam az 
ágyban, miközben kérdeztem: Hát haszontalan szolga vagyok-e én? Rendkívül 
szomorú voltam, elcsüggedt és sem a fejemet felemelni, sem nyugalmat találni 
nem tudtam. Végigtekintettem életemen, láttam hibáimat, gyarlóságimat, 
tökéletlenségemet és nem tudtam enyhülést találni mindaddig, míg ez a második 
bibliai vers eszembe nem jutott és segítségemre nem jött. Azt feleltem magamnak: 
Nem hiszem, hogy haszontalan szolga lennék abban az értelemben, amelyben ez az 
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ember nevezett annak, ámbár más értelemben feltétlenül az vagyok. Teljesen az 
Úrra, az én Mesteremre vetettem magam, a versnek mély átérzésével, míg azután 
alázatos hitben nyugalmat nyertem. Az előbb azt mondtam, hogy csodálkozom 
azon, hogy egy emberi lény gyönyört talál abban, ha másnak fájdalmat okozhat, és 
mégis vannak ilyen emberek. Természetesen gonosz szellemek mindig vannak 
körülöttünk, amelyek ellenünk törnek és az Úr Jézus szolgáinak készen kell lennie 
ezeknek a támadására naponkint. Engedjétek meg mostan, hogy azoknak, kik 
beszédem első részében fájdalmat éreztek, figyelmüket erre a pontra tereljem, 
ahová én magam is menekültem, úgy hogy most hálát és köszönetet mondok az 
Úrnak azért a levélért, amely végeredményében szívemnek üdvös gyógyulást 
hozott. 
 
Az a vallomás, hogy haszontalan szolgák vagyunk, a helyes útra vezet bennünket, 
ha esetleg azt gondoljuk, hogy vagyunk valamik és dicséretet érdemlünk. Ez a 
szöveg a helyes útra fog vezetni, ha azt gondolnánk, hogy már eleget tettünk, hogy 
már a nap terhét és forróságát elég ideig tűrtük és már elég ideig álltunk 
őrhelyünkön. Ha ellenben eljő az utolsó nap és szép aratási ünnep után 
nyugalomba megyünk, akkor feddőzni és dorgálózni fog velünk ez a rész. És ha 
helytelenül terhünk megkönnyítését kérjük és azt kívánjuk, hogy az Úr azonnal és 
rögtön adjon jutalmat azért, amit tettünk, ‒ akkor megszégyenít ez a vers. Ez 
büszke indulat volna, amely sem a fiúhoz, sem a szolgához, nem illik és amelyet 
erős kézzel le kell törni.  
 
Tekintsük meg elsőbben is, hogy menyiben váltunk mi Isten hasznára? Elifáz nagyon 
helyesen mondta Jóbnak: „Az Istennek használ-e az erős ember? Sőt önmagának 
használ az okos? Gyönyörűségére van-e az a Mindenhatónak, ha te igaz vagy, avagy 
nyereség-e az, hogy feddhetetlenül jársz?” Ha javainkból áldozunk az Úrnak, talán 
adósunkká tettük Őt? Mi módon gazdagíthatjuk mi azt, aki az összes arany, ezüst- 
és drágakövek tulajdonosa? Ha feláldozzuk magunkat Néki és ha vértanuk vagy 
misszionárusok leszünk az Ő akaratáért, mit tesz ez Annak, kinek dicsőségét zengi a 
menny és harsogja a föld? Miképpen ábrándozhatunk arról, hogy az örökkön 
örökké élő a mi adósunk lehet? A leghelyesebb Dáviddal együtt mondani: 
„Mondjad ezt az Úrnak én lelkem: Én Uram vagy te, jóllehet semmi jóm Néked nem 
használhat, hanem a szenteknek, kik e földön vannak és a becsületeseknek, kikben 
vagyon minden én gyönyörűségem.” Vigyázzunk, kedveseim, nehogy 
Istenkáromlást szóljunk! 
 
Emlékezzünk továbbá arra testvéreim, hogy akkor, mikor valamilyen szolgálatot 
teljesítünk, csak adósságunkat igyekszünk leróni. Remélem, erkölcsi érzetünk még 
nem szállt le annyira, hogy azt hisszük, miszerint valami jó cselekedetet követünk el 
akkor, ha tartozásunkat kiegyenlítjük, Még nem találkoztam olyan férfiúval, aki 
büszkén, kérkedve mondta volna: 
 



  
374 

 
  

‒ Húszezer koronát fizettem ki ma X. Y.-nak. 
‒ Ugyan? Talán ajándékoztad néki ez összeget?  
‒ Óh, nem ...Hanem tartoztam Néki. 
 
Hát, valami nagy dolog ez? Talán oly mélyen állunk már lelki dolgokban, hogy azt 
hisszük, nagy szolgálatot teszünk Istennek akkor, mikor kötelességeinket végezzük? 
„Ő teremtett minket és nem mi magunk!” Krisztus megváltott, tehát nem 
rendelkezhetünk már önmagunkkal, mert „drága áron vásároltattunk meg.” 
Szövetséget kötöttünk vele, amelyben szabad akaratból átadtuk magunkat Néki. 
Avagy nem keresztelkedtük-e meg az Ő nevében és halálában? Amit tehát 
cselekszünk, azt Néki joga van követelni tőlünk, mint aki alkotott, teremtett és a 
bűntől megszabadított bennünket. Ha tehát a szántás nehéz munkáját teljesen 
elvégeztük, úgy hogy semmi műveletlen föld már nincsen és ha a nyáj legeltetését 
és felnevelését bevégeztük, ha minden tőlünk telhetőt megtettünk, akkor már nem 
tartozunk semmivel sem az Úrnak. Miért vágyunk köszönetre és miért óhajtunk 
tehát megszabadulni a szolgálattól, mielőtt készen lennénk?  
 
Mindezek mellett még itt van az a szomorú, megfontolni való dolog is, hogy 
haszontalanok vagyunk minden cselekedeteinkben, mert azok tökéletlenek. A 
szántásnál sok kemény föld maradt műveletlenül, a legeltetésnél pedig sokszor 
lépett elő a feledékenység és a szeretetlenség. Milyennek kell lennie 
szolgálatunknak, ha azt olvassuk, hogy: „Íme, az ő szolgáiban sem bízhat és 
angyalaiban is talál hibát.” Van még valaki, aki megelégedéssel tekint vissza arra a 
szolgálatra, amelyet az Úrnak tett? Ha ti úgy is gondoljátok, én nem mondhatom 
ezt, még a legkevésbé sem, hanem rettegem a ti biztosságtokat. Mert, ami engem 
illet, őszintén és az igazságnak megfelelően ki kell jelentenem, hogy semmivel ‒ 
amit csak cselekedtem ‒ nem vagyok megelégedve. Egy ízben azt kívántam, hogy 
bárcsak még egyszer leélném életemet. Most azonban fáj, hogy büszke szívem ily 
kívánságra fakadt, mert minden valószínűség amellett szól, hogy ha még egyszer 
élnék, sokkal rosszabbul tenném kötelességemet. Amit a bennem működő isteni 
kegyelem cselekedett, azt alázatosan beismerem, hogy nagy hálával tartozom érte, 
hanem amit valahol én tettem, azért elnézést kell kérnem. Kérem Istent, hogy 
tekintsen elnézéssel imáimra, mert azok telve vannak hibával. Kérem arra, hogy 
erre a beismerésre is tekintsen irgalommal, mert nem olyan alázatos, amilyennek 
lenni kellene. Kérem, hogy könnyeimet mossa meg, könyörgéseimet tisztítsa meg 
és merítsen engem olyan hullámsírba, ahol megszabadulhatok teljesen az „én”-től 
és az Övé legyek. Oh, édes Urunk, Te tudod, hogy mily kevés bennünk az 
alázatosság. Bocsáss meg nékünk! Haszontalan szolgák vagyunk mindannyian és ha 
Te igazán ítélni akarsz, mindnyájan elveszünk. 
 
Még tovább. Nem szabad büszkének lennünk még akkor sem, ha esetleg 
eredményt értünk is el az Úr művében, mert mindent, amit tettünk, az Úr gazdag 
kegyelmének kell köszönnünk. Ha kötelességeinket egészen elvégeztük volna, ha 
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mindent megtettünk volna is, ami tőlünk telhet, semmit sem értünk volna el, ha 
kegyelme nincs velünk. Ha buzgóságunk lankadást nem ismer, akkor Ő az, aki e 
tüzet folyton táplálja. Ha előtörnek a bűnbánat könnyei, akkor Ő az, aki a sziklát 
megüti és forrás fakad belőle. Ha valami erény van bennünk, ha valami 
szeretetreméltóság van rajtunk, ha van hitünk, szeretetünk, és ha valami 
hasonlatosság van rajtunk Krisztussal, akkor ez azt mutatja, hogy az Ő művei, 
teremtményei vagyunk és semmiféle dicséretet nem követelhetünk a magunk 
részére. Azt adtuk Néked Uram, amit Te adtál nékünk. Ha valahol valami jó 
ötletünk, cselekedetünk volt, az Tőled indult ki, tehát a Tied volt. És ezért még a 
legjobbjaink is haszontalan szolgák. 
 
Foglalkozzunk most még a harmadik alapverssel: 
 
„Az ő ura pedig mondá néki: 
Jól vagyon, jó és hű szolgám,” 
(Máté ev. 25, 21.) 
 
Nem kísérlem meg, hogy eme édes, vigasztaló szavak fölött prédikáljak, csak egy-
két szót akarok szólni hozzájuk. Azoknak, akik a kapott talentumot szorgalmasan 
használták, azt mondja az Úr: „Jól vagyon, jó és hű szolgám.” Ezek a kegyelem 
szavai. Boldog az az ember, kinek az Úr azt mondja: „Jó és hű szolgám.” 
 
Figyeljétek meg e helyen, hogy az Úrnak „jól vagyon” szavai a hűségnek szóltak. 
Nincs megírva: „Jól vagyon, jó és tündöklő szolgám”, mert talán nem is világított ez 
az ember azok szemébe, kik a fényt és csillogást szeretik. Az sincs megírva, hogy 
„Jól vagyon, jó és kitűnő szolgám!”, mert lehetséges, hogy ez az ember soha sem 
volt túl hazája határain. Alkalmasint megtette azt a keveset, amit legjobb 
akaratából megtehetett és soha egy alkalmat sem halasztott el, hogy jót tegyen, 
amiért azután „hűnek” nevezte őt az Úr. 
 
Ez az ítélet pusztán szabad kegyelemből eredt. A jutalom nem volt a szolgálatnak 
megfelelő, mivel a szolga „kevesen volt hű”, de ‒ úgymond ‒ „sokra bízlak ezután”. 
Az ítélet nem a törvény, hanem a kegyelem szerint lett kiszabva. A mi jó 
cselekedeteink bizonyítékok arra, hogy a kegyelem bennünk van, a hűség pedig 
bizonyíték arra, hogy szeretjük az Urat ‒ bizonyíték tehát arra, hogy szívünk 
megváltozott és hogy szeretettel van eltelve Az iránt, aki iránt valaha semmi 
vonzalommal sem bírt. Ha az Úr néktek vagy nékem azt mondja, hogy „Jól vagyon”, 
akkor ezt pusztán kegyelméből és nem szolgálatunk miatt mondja. És ez az, ahová 
jutnunk kell és ahol meg kell állapodnunk, mert az a vélemény, hogy valamely 
személyes szolgálatunk van, mihamar elégedetlenné tesz Urunkkal szemben, akinek 
szolgálata így keménynek és szigorúnak tűnik fel. 
 
És végül testvéreim, milyen végtelen elragadtatással fogja Jézus megtölteni 
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szíveinket, mikor majd az Isten kegyelme által üdvözülünk és halljuk zengeni szavát: 
„Jól vagyon, jó és hű szolgám!” Ah, ha a sátán minden kísértése, a világ minden 
csábítása, emberi természetünk gyöngesége dacára is prédikáljuk a Krisztust teljes 
tehetségünkből és Néki lelkeket mentünk, ah, micsoda dicsőség lesz az! Milyen 
elképzelhetetlen üdv lesz majd hallani: „Jól vagyon!” Mennyire fog ez különbözni az 
emberek ítéletétől, kik majd ezt, majd azt hibáztatták, míg mi képességünk legjavát 
tettük. Keveset számít majd akkor az, amit mondtak nékünk, úgy a barátok 
simulékony, mint az ellenség durva szavait elfelejtjük, ha Jézus azt mondja: „Jól 
vagyon!” Nem fogjuk büszkeséggel elfogadni a dicséretet, mert hiszen akkor is csak 
haszontalan szolgáknak tartjuk magunkat, hanem rajongó szeretettel vesszük Őt 
körül azért, mert oly nagy súlyt helyezett arra a pohár vízre, melyet tanítványainak 
adtunk és arra a szegényes, gyarló szolgálatra, melyet Néki tettünk! 
 
Testvéreim, menjetek előre és ne gondoljatok a nyugalomra addig, míg munkátokat 
el nem végeztétek. Szolgáljátok Istent teljes erőtökből. Tegyetek többet, mint a 
farizeusok, akik azt remélték, hogy buzgóságuk által üdvözülhetnek. Tegyetek 
többet, mint amennyit elvárnak tőletek és ha mindent megtettetek, helyezzétek a 
Megváltó lábai elé és mondjátok: „Haszontalan szolga vagyok!” Azok, akik a 
hűséget alázattal és a buzgóságot önmegtagadással kötik egybe, azokhoz fog Jézus 
így szólani: „Jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te Urad örömébe!” 
 

A lélek gyümölcse: öröm 
 
„A léleknek pedig gyümölcse: öröm. (Pál lev. a galaciabel. 5, 22.) 
 
Jegyezzétek meg, hogy úgy van megírva: „A léleknek gyümölcse”, tehát az Isten 
lelke csak egy gyümölcsben nyilvánul meg. Amiként azonban könnyen lehet egyes 
gyümölcsöket több részre osztani, ugyanúgy lehet a lélek gyümölcsét is három, azaz 
háromszor három részre bontani, amelyek: szeretet, öröm, békesség; béketűrés, 
kegyelmesség, jóság; hit, alázatosság, mértékletesség. Lehet, hogy a szeretet 
nemcsak azért áll elől, mert önmagában véve is nemes erény és legközelebb áll az 
isteni tökéletességhez, hanem mert oly nagy kegyelmet rejt magában, amely 
mindent magába fogad. Az összes törvények és parancsolatok egybefoglaltatnak 
ebben az egy szóban: szeretet és a lélek összes gyümölcsei szintén mind ebben az 
áldott, ebben az édes, ebben a mennyei szeretetben rejlenek. Lássatok hozzá, hogy 
gazdagok legyetek a szeretetben, mert ha már az elsőnél kitünik fogyatékosságtok, 
miképpen állhattok a többivel? „Mindenekfelett öltözzetek fel a szeretetet, mint 
amely a tökéletesség kötele.” És ha az öröm nem is áll az első helyen az Isten lelke 
ajándékainak megnyilvánulásánál, mégis közvetlen az első után jön és biztosak 
lehetünk, hogy az a hely, ahová az inspirált (sugalmazott) apostol állította, 
tanulságos a mi részünkre. A lélek gyümölcse elsősorban a szeretet, amely mindent 
magába foglal, azután az öröm, amely ebből fakad. Érdekes, hogy az öröm milyen 
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előkelő helyet foglal el. Az első hárommal együtt jön és csak egy fokkal áll 
alacsonyabban az elsőnél. Tekintsétek meg tehát az öröm magas állását és ha eddig 
nem bírtatok vele vagy csak csekélynek értékeltétek, úgy változtassátok meg 
véleményeteket felőle és törekedjetek teljes erőtökből megszerzésére, mert 
nyugodtak lehettek afelől, hogy a lélek ezen gyümölcsének igen nagy értéke van. 
Mivel ma csak egy tárggyal óhajtok foglalkozni, félreteszem a szeretetet egy más 
alkalomra és csakis az örömről fogok szólni. Vajha az ő isteni szerzője, a Szentlélek 
tanítana bennünket helyes használatára, hogy így válnék Néki dicsőségére. 
 
Feltétlenül igaz, hogy az Isten Lelke fájdalmat okoz, mert mindjárt az első 
működése szent bánatot hoz a lélekre. Megvilágosítja előttünk elveszett 
állapotunkat, megmutatja a bűnt, az igazságot és az ítéletet és ezek által 
szomorúságot, bánatot és fájdalmat okoz. És ha a Lélek vezérlete mellett a 
Krisztusra tekintünk, akkor is csak a bánat gyümölcsét érezzük, amint írva van: „Én 
reám tekintenek, akit átszegeztek és siratják őt, amint siratják az egyetlen Fiút.” 
(Zakariás pr. 12, 10.) Hanem a fájdalom nem végcélja az Isten Lelkének, csak 
eszköze. Amiként az anya fájdalmai örömbe mennek át, ugyanúgy a megtérés 
bánata is az elfogadás és a megbocsátás vigaszába merül. Hogy bibliai hasonlatot 
vegyünk, a bánat a gabonának a szára, míg a tulajdonképpeni mag az öröm; a bánat 
rejti a gyümölcsöt, ez a gyümölcs pedig az öröm. A szent bánatnak, a szent 
fájdalmaknak könnycseppjei mind, mint az öröm gyémántjai fognak tündökölni. 
 
Ezek tehát arra tanítanak, hogy az Isten Lelkének célját ne a szolgaságban keressük, 
vagy hogy az Úr kegyelmi szándékát esetleg ennek tekintsük! Ugyanis sokan vannak 
köztünk, kik a törvény szolgálata alatt állanak, akik Isten parancsait nem 
szeretetből, hanem szolgai rettegésből akarják betartani. Félnek és rettegnek az 
ostortól, mint a rabszolgák. A Krisztusban hívőnek azonban megíratott: „Ti nem a 
törvény, hanem a kegyelem alatt vagytok”, továbbá: „Mert nem kaptátok a 
szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a Fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által 
kiáltjuk: Abba, azaz szerelmes Atya!” A törvény igája alatt állni, rettegni a bűnök 
büntetésétől, az Isten haragjától, akkor, mikor Jézust már elfogadtuk, ez nem az 
Isten Lelkének gyümölcse, hanem a hitetlenség fekete sarja vagy pedig nem 
ismerete az Isten ama kegyelmének, mely Fiában, az Úr Jézus Krisztusban van. 
 
Ugyanígy nem az Isten Lelkének műve a kínos félelem vagy a szolgai rettegés. Sokan 
vannak, akik Jézust inkább csak a távolból dicsőítik, akik nem tudják, hogy Jézus 
mindig a hívők között vagy közelükben van. Félnek Istentől, de nem örvendenek 
benne. Résztvesznek az istentiszteleteken, de nem örömből, hanem mert úgy 
gondolják, hogy ez kötelességük. Fogalmuk sincs a gyermek őszinte és örömtelt 
odaadásáról, mikor az Atya keblére szorítja őt. Az Atya csókját sohasem érezték 
arcukon, sem gyűrűjét ujjukon vagy öltönyét tagjaikon. Arról a vígadozásról, 
örömről, melyet az Atya érzett és rendezett az elveszett fiú hazajövetelekor, 
sejtelmük sincsen. Ezek még mindig a félelem, a rettegés alatt állnak, amely inkább 
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a hitetlenség, mintsem a Lélek gyümölcse. Sokat tesznek, sokat szenvednek és 
mindezt hiába, mert csak ha a Fiú szabadítja meg őket, akkor szabadok. 
  
Ismerek olyan embereket, ‒ bár távol áll tőlem, hogy esetleg megvessem őket ‒, 
kiknek viselkedése igaz keresztyénre vall, mégis folyton levertek, szomorúak. Félnek 
a bizonyosságtól és így aztán még saját üdvösségükről sem mernek biztosan szólni, 
hanem folyton csak azt hajtogatják: „Remélem” vagy „Úgy vélem”. Mintha 
valamilyen fogadást tettek volna, hogy soha sem fognak örülni, vagy mintha olyas 
gyanújok volna, hogy az csak testies érzés. Lehorgasztják a fejüket, mint a káka és 
szomorkodva járnak egész napon át, mintha a Krisztus követőinek nem volna 
nagyobb ünnepe a temetésnél és mintha ruháit mind kételkedésből szőtték volna. 
Testvéreim, a csüggedés nem a Lélek gyümölcse! Ne tévelyegjetek, mert a 
kedvetlenség, a levertség sokszor rossz emésztésnek, ördögi kísértésnek, 
hitetlenségnek vagy valamely rejtett bűnnek a következménye, míg a „Lélek 
gyümölcse az öröm.” Már az is elég, hogy gyötrő érzések fogjanak el, ha a Krisztus 
helyett mindig csak önmagunkkal foglalkozunk. Törekedjetek arra, hogy a Léleknek 
eme gyümölcsét, az igazi, a szent, a magasztos örömet megszerezzétek. Ne 
kívánjátok a múló, a tisztátalan földi örömöket, hanem kérjétek az Istent, hogy a 
Lélek eme drága gyümölcsét néktek megadja. 
 
Meg kell állapítanom legelsőbben is az öröm létrejövetelét. Az Isten Lelke nem 
gyümölcstelen, mert ha bennetek van, akkor elkerülhetetlenül létre akarja és létre 
is fogja hozni gyümölcsét, ez a gyümölcs pedig az öröm. 
 
Tudjuk, hogy ez így van, mert mi magunk tanúi ennek. Az öröm a miénk, még pedig 
a Megváltóban, kiben vígaszunk és reményünk van. „De hát nem vagyunk-e sokszor 
levertek és gondteljesek?” ‒ szóltok. Óh, igen és mégis ki az közöttünk, aki a 
leggondtalanabb, a legvígabb hitetlen férfiúval akarna cserélni? A te sorsod tényleg 
mostoha, kedves testvérem és lehet, hogy életkedved már teljesen elveszett, de 
vajon nem tartod-e magad boldogabbnak ‒ legrosszabb napjaidban is ‒ mint egy 
világi férfi legjobb napjaiban? Mondd meg őszintén, nem fogadod-e el 
szegénységedet minden bajaival és gondjaival egyetemben, mint a gazdagságot 
összes előnyeivel, ha ezért le kell adnod Istenben vetett reménységedet? Ah, én 
nyugodt vagyok e miatt. Biztos vagyok, hogy a te boldog állapotodat nem cseréled 
fel bármely ország koronájával sem. Az tehát, amit nem cserélsz fel semmivel sem, 
az alkalmasint teljes örömet ad szívednek. 
 
Vannak idők, mikor rendkívüli örömet érzünk. Egyesek közülünk állandó 
kedélyhangulatban élnek és majdnem irigylésreméltók, mert a csendes öröm 
mindig megtölti lelküket. Mások már izgékonyabb jellemmel bírnak és azért néha-
néha még a földön is fekszenek. Hanem azután vannak olyan napok, amikor 
felemelkednek magasabbra, mint ahová a sas fel tud jutni. Lehet, hogy talán csak a 
mennyben érzünk olyan elragadtatást, mint amilyenben néha részünk van. Ott 
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alkalmasint oly edények leszünk, amelyek sokkal többet képesek megtartani, mert 
hiszen itt e földön sokszor csordultig megtelünk örömmel. Természetesen avval az 
örömmel, amellyel a mennyekben is részünk lesz. Sokszor úgy tetszik az Istennek, 
hogy elárasztja a lelket az öröm folyamával és mi tanúi vagyunk, hogy „boldog az a 
nép, amelynek Istene a Jehova.” Nem táncoljuk körül minden nap a szövetség 
ládáját, ha azonban megtesszük, akkor örömünk olyan, hogy a világ nem ronthatja 
meg. 
 
A mi saját tanúságunkon kívül, az egyház egész története azt mutatja, hogy az Úr 
népe boldog nép. Azt hiszem, hogy akkor, ha a keresztyénség első évszázadainak 
történetét olvassátok, azokat az embereket nevezitek majd irigylésreméltóknak, 
akik a Krisztusban hittek. Van Rómában egy terem, amely telve van a császárok 
mellszobraival. Figyelmesen megtekintettem a fejüket és mondhatom, azt a 
benyomást tették reám, mintha mind gyilkosok volnának és az örömnek a legkisebb 
nyomát sem fedeztem fel arcvonásaikon. Állati szenvedélyek és iszonyú gondolatok 
rabolták el Róma urait az öröm élvezésétől. Természetesen voltak tiszteletreméltó 
kivételek is köztük, de ha mindnyájukat mint egy egészet vesszük, akkor hiába 
keresünk erkölcsi jelességet a cézárok között és mivel ez a díszük hiányzik, hiába 
keresünk örömet is köztük. Menjetek azonban azokhoz a szegény, üldözött 
keresztyénekhez és olvassátok azokat az írásokat, amelyeket a katakombákban 
hagytak hátra, amelyek olyan nyugodtak, olyan békések, hogy meggyőződéssel 
fogtok szólni: Ezek boldog emberek voltak, akik itt összejöttek. Azok, akik leginkább 
kitüntek a Krisztus szolgálatában, a szenvedések hordozásában, akik hősök voltak, 
azokat a belső öröm bátorította és késztette, úgy hogy csodáivá váltak koruknak. Az 
őszinte, az igaz keresztyén egészen más jellemmel bír, mint egy elpuhult zsarnok. A 
különbség a nyers, brutális gonoszság és a szentség, a tisztaság szépsége közt oly 
nagy, mint a csimpánz-majom és egy ember között. Nem tudom, hogy Tiberius, 
Caligula vagy Néró (római császárok) szerettek-e énekelni, hanem boldog férfiak 
valószínűleg nem voltak. Nem is tudom elképzelni őket, hogy énekelnének, kivéve 
természetesen tobzódó orgiákon, részegen, mint a tigris üvölteni és dühöngeni, 
hanem azt tudom, hogy Pál és Silás az Isten dicsőségére énekeltek, mikor bezárták 
őket a tömlöcbe és lábaikat kalodába verték. Valamint azt is tudom, hogy az első 
keresztyének ismertető jele az volt, hogy az Úr napján összegyülekeztek nem 
sóhajtozni, sem fohászkodni, hanem, hogy dics- és hálaénekeket énekeljenek 
Krisztusnak, akiben az Atyát magasztalták. Megszokott dolog volt akkor az öröm 
nagy árja, mikor a vőlegény a barlangokban és egyéb üregekben vigasztalta 
menyasszonyát. A hitnek eme úttörői szegények, fájdalmat és kínzást viselő férfiak 
voltak, akikre nem volt méltó ez a világ és akik örültek, hogy a Krisztusért üldözték 
őket. Ha tehát Isten gyermekei a leggonoszabb időkben boldog emberek voltak, 
akkor biztosan most is azok. A keresztyén férfiak élet- és jellemtörténeteinek 
megírásánál a mai napokra hivatkozom és kérdem, hogy lehet-e kétségbevonni, 
miszerint életük nem a legkivánatosabb-e? Mert hiszen részük van olyan örömben, 
mely gondjaikat megszünteti, munkájukra áldást hoz, szenvedéseiket megédesíti és 
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megtölti keblüket az utolsó órában, a halálos ágyon is. 
 
Egyes keresztyéneknek folytonosan vagy legalább is majdnem mindig részük van a 
Lélek eme gyümölcsében. Nem kétlem, hogy sokan vannak, kik Istennel járnak 
egész életükön, mint Énokh, békét és örömet találva az Úrban. Ismertem olyan 
kedves fivéreket és nővéreket, kiknek lehelletük magasztalás, életük pedig dics-
ének volt. Mennyire irigyeltem őket és mennyire kárhoztattam saját szívemet, hogy 
nem volt mindig oly állapotban! Törekedjünk arra, hogy „mindenkor örüljetek!”, 
mert hiszen ez elérhető! Ellenben másoknál az öröm nem állandó ugyan, hanem 
mégis gyakori. Dávidnak voltak napjai, mikor könnyűi folytak éjjel és nappal, ám 
azért mégis az Isten volt reménysugara. úgy gondolom, hogy Dávid volt az igazi 
typusa (példája) Isten azon gyermekeinek, kik nem „mindenkor”, hanem igen 
gyakran örültek. Gondoljatok azután, kérlek, arra, hogy az öröm teljes és állandó 
mértékét ebben az elveszendő testben nem is élvezhetjük. Azt hiszem, hogy az 
emberi, természet nem is képes állandó elragadtatásra e földön. Pillantsatok csak a 
Napba, de nem sokáig, mert különben a fény erőssége elveszi szemetek világát. 
Kóstoljátok meg a mézet, de ne egyetek sokat belőle, mert elrontjátok vele 
ínyeteket és gyomrotokat. Gyönyörködtessétek füleiteket az énekkar hatalmas 
„Hallelujá”-val, de ne egy egész napon át, mert akkor már kívánva-kívántok egy kis 
szünetet. Csak egy kicsit legyen nagyobb az elragadtatás és már kifárasztja 
szívünket és arra késztet, hogy leszálljunk a hegyről. Amiként a testnek szüksége 
van alvásra, ugyanúgy fennáll ez a lélek számára is. Azt hiszem, elkerülhetetlen 
dolog, hogy a legmagasabb örömnek az ellensúlya, többé vagy kevésbé az 
elcsüggedés. Nem mondom evvel azt, hogy az elnyomott kedély állandóan az öröm 
után következik, hanem rendesen a közönyösségnek egy vállfaja követi az 
elragadtatást. Ne helyezzetek ezért súlyt az érzéstekre, mintha azok a kegyelmi 
állapotnak a mutatói volnának. Bár „a Lélek gyümölcse: az öröm”, de lehet, hogy 
ebben a pillanatban semmi örömet nem érzesz. A gyümölcsfa nem hoz folytonosan 
gyümölcsöt, de jellege, gyümölcstermő képessége megvan, még akkor is, mikor 
leveleit már elveszítette. Vannak fiatalok, akik azt mondják: „Óh, mi tudjuk, hogy 
megmentettünk, mert igen boldogok vagyunk!” Igen ám, csakhogy ez nem 
bizonyíték, mert hiszen ez a boldog érzés lehet testi, alapnélküli vagy idegen 
szellemű is. Némely keresztyének pedig félnek, hogy nincsenek megmentve, mert 
nem éreznek örömet. De hiszen a hit ment meg bennünket, nem pedig az öröm. Az 
Isten szava és a hit sokkal erősebb bizonyíték megmentésünkre, mint az összes 
öröm és elragadtatás, amit csak ember érezhet. Bármilyen dicső és nemes is ez a 
gyümölcs, mégis csak gyümölcs és nem gyökér. Gondoljatok erre! Az öröm nem a 
kegyelem gyökere lelkünkben, hanem ennek gyümölcse és ne vegyétek el eredeti 
helyzetéből. 
 
„A Lélek gyümölcse: öröm”, amely minden hívőben megmutatja magát, nem 
egyformán, hanem csak bizonyos mértékben, de mindegyikben. 
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Ez az öröm különös tulajdonságú. Kiváltképpen azért, mert sokszor a 
legfigyelemreméltóbb körülményeket érleli. A keresztyének sokszor a legteljesebb 
örömet a legnagyobb szükségben lelik meg. Akadtak hívők, akik legboldogabbak 
akkor voltak, mikor remegtek a fájdalomtól vagy betegségben sínylődtek. A 
betegágy sokak részére szent trónná változott, szinte féltek, mikor le kellett szállni 
róla, mert az Úrnak jelenléte a menny előcsarnokává avatta azt a lélek számára. 
Határtalanul gazdagoknak érezték magukat a szegény hívők, mikor a száraz 
kenyérhéjat ették és olyan ízt találtak benne, melyet a legfinomabb nyalánkságban 
sem éreztek. Voltak sokan az Isten gyermekei közül, kik ‒ mikor a kegyelmi jelek 
szinte teljesen eltűntek ‒ olyan közel érezték az Isten jelenlétét, annyira érezték a 
szeretet áradását, hogy elámultak e nagy öröm felett. A pusztában folyamok zúgtak 
és a sivatagból patakok törtek elő. A hívők nem függnek a körülményektől. A hívők 
öröme nem abból ered, hogy mijök van, hanem hogy ők kicsodák. Abból sem, hogy 
hol vannak, hanem hogy kinél lesznek és végül nem abból, hogy mit élveznek, 
hanem hogy mit szenvedtek az Úrért. Igen különös tehát ez az öröm, mert gyakran 
rügyezik, virágozik és gyümölcsöt érlel téli időben is és ha „a fügefa nem virágzik és 
kivész az akolból a juh”, azért Habakuk, az Úr prófétája mégis örvend az Isten 
szabadításában. 
 
Különös ez az öröm azért, mert folytonos lelki tusával van összekötve. Az, aki a 
mennynek örököse, kénytelen volt így felkiáltani: „Óh én szegény ember, kicsoda 
szabadít meg engem a halál kötelékétől? „ És mégis, a felkiáltás után rögtön tudta 
ezt mondani: „De hálákat adok Istennek a Jézus Krisztusban!” Szomorkodó és mégis 
mindenkor örvendező, küzdő és mindig győző, leverve, de nem megsemmisülve, 
elárulva, de nem elhagyatva, szenvedő, de diadalmaskodó. Ezek a keresztyén férfi 
tapasztalatai. Oh, milyen csodálatos kegyelmi ajándék ez az öröm, amely fájdalmas 
viaskodások dacára is létezni képes. 
 
Különös ez az öröm, mert minden ismertetésen, minden leíráson felülálló. 
Hallottam, hogy egy józan gondolkozása férfiú úgy nevezte: kimondhatatlan öröm 
és tökéletes, teljes dicsőség.” Csodálatos kifejezés ez: „Tökéletes dicsőség!” A 
dicsőségnek csak egy cseppje is édes, hát még olyan örömet élvezni, mely egyúttal 
tökéletes dicsőség is. Lehetséges ez itt? Igen és vannak tanuk is erre. Olyan 
örömöket élveztünk, amelyet nem szabad elbeszélnünk és ha szabadna is, nem 
tudnók elbeszélni, mert az emberek talán széttépnének vagy bigott fanatikusoknak 
és bolondoknak neveznének, ha e gyöngyöket eléjük vetnők. Hanem ha csak 
sejtenék is, hogy mily fenséges italt tartalmaz az Isten közösségének pohara, készek 
lennének, hogy magát a pokolt is legázolnák, csakhogy igyanak belőle. A mi 
örömünk néha kimondhatatlan. 
 
Még egy különös tulajdonsága van az örömnek, mert mindezeken felül még erős, 
hatalmas és ésszerű is. A hitetlen ember öröme olyan, mint a mennydörgés, 
hangos, hirtelenjövő, de gyorsan elmuló is. A hitetlen sokszor vidám, de ha jól 
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megnézzük ezt a vidámságot, hát meglátjuk, hogy ez tűz, de táplálék nélkül vagy 
pedig épület alap nélkül, míg a keresztyén örömének olyan biztos alapja van, 
akárcsak valamely számtani műveletnek, pl. a 2X2 = 4. Épp oly joga van örülni, 
amilyen joga van a kenyerét megenni. Biztos abban, hogy bocsánatot nyert, mivel 
Isten azt mondta, hogy aki hisz Jézusban, ítélet alá nem esik. Biztos abban is, hogy 
Isten elfogadta őt, mert „a hit által megigazult.” Biztos és boldog, nem olyan 
alapokon, amelyet csak gyanít, hanem olyan alapon, amelyet az Isten szava 
jelentett ki. Ezek aztán teljessé teszik örömét az Úrban, ami fölött mások 
csodálkoznak, mert onnan nyer alapot örömének táplálására, amely a hálátlan 
tömegek előtt ismeretlen. 
 
Harmadszor emlékezetetekbe akarom idézni és az Istennek Lelkének segítségével 
visszahozni korábbi örömeiteket, amely a keresztyének között különböző 
alakulatokban található fel. Néha akkor érzitek ezt az örömet, mikor az Igét 
hallgatjátok. Például megírva találjuk, hogy Samaria városban nagy öröm volt, 
mikor Filep ott az evangyéliumot prédikálta. Boldogok azok, akik ismerik ezt az 
örömhírt. A hallgatás öröme abban a hitben fekszik, amelyet hallunk. Örömet és 
békét csak a hit által nyerünk. Ha az Igét megragadod, ha az örömhír prédikálása a 
te szívedre hat és ha a Lélek szól a szívedhez, akkor azt fogod mondani: „Haladj csak 
előre, Isten embere! A te prédikálásod nem hosszú nekem, mert az Úr adja azt 
lelkemnek.” Az emberek rendesen azért panaszkodnak a hosszú prédikációra, mert 
semmi táplálékot nem vesznek belőle. Alig gondolom, hogy egy éhes ember a 
hosszú ebédre panaszkodnék. Igen felséges dolog hallani az Isten szavát hűen 
prédikálva. Ez az egyik ok az örömre.  
 
Hanem milyen édes, milyen kedves öröm van az Isten üdvében, ha azt teljes szívvel 
elfogadjuk. Nem magasztaljuk és áldjuk-e az Urat azért, hogy megmentett a 
bekövetkezendő harag elől és örökkétartó vigaszt és a kegyelem jó reménységét 
adta nékünk Fiának áldozata által? Gyakran ünneplünk, ha a kegyelmi szövetség 
előnyeit élvezzük. Vagy ha az elválasztás tanára gondolok, akkor kimondhatatlan 
örömet érez a szívem. Milyen örömteljes azután a megszabadítás tudata és tudni 
azt, hogy a Szabadító él és gondot visel? Továbbá az öröm védjegye: a megigazulás 
ismerete, elgondolni, hogy megigazítottunk Isten előtt a Jézus Krisztus által. A 
kegyelmi tanok, különösen „hűek legyetek mindvégig” egytől-egyig örvendetes 
igazságok. Hogy ha esetleg el tudnátok venni például a legutolsót, akkor úgy tűnik 
fel nékem, mintha a bibliát a legnagyobb vonzóerejétől raboltátok volna el. Jézus 
nem olyan üdvöt hozott nékünk, amely gyorsan elmúlik, hanem amely állandó. 
Emlékezzetek csak eme édes vígasztalásra: „Én örök életet adok az én juhaimnak és 
soha örökké el nem vesznek és senki ki nem ragadja őket az én kezeimből.” Édes 
méz csurog innen, csak ízleljétek meg. Ha az Isten gyermekei csak egy félóráig 
elmélkednek egyedül eme kegyelmi tények felett, oly nagy örömet éreznek, hogy 
bármely filozófáló hitetlen férfi irigyelheti azt. 
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Hanem a mi legnagyobb örömünk, testvéreim, az Istenben van. Pál apostol azt 
mondja: „Nemcsak ez pedig, hanem mi örvendünk az Istenben, az Úr Jézus Krisztus 
által.” Ah, ha az Atyára gondolunk! Mint válik lággyá az Isten gyermekének szíve, ha 
éjjel feltekint a csillagokra, látva azok milliárdjait és felsóhajt: „Micsoda az ember, 
hogy Te gondot viselsz reá?!” És azután, nemcsak, hogy gondot visel, hanem fiainak 
és leányainak fogad el minket! Érezni, hogy a Lélek megszólal bennünk: „Abba, 
szerelmes Atya!” Ez a legmélyebb és a legnagyobb öröm. 
 
Mily édes érzés azután Jézus Krisztusra, az emberré lett Istenre gondolni, aki 
mindenkiért eleget tett, mindnyájunkért közbenjárt és mindenekben mindene lett 
népének. Mennyire megnyugtató az a tudat, hogy Jézus bennünk lakik, megszentel, 
vígasztal és vezet fel, a menny felé. Testvéreim, ez a boldogság tengere, a 
feneketlen mélysége az örök istenségnek. Jertek elő a nyomorúságból és vessétek 
bele magatokat a dicsőségnek a tengerébe! 
 
Aminthogy ez így van, ugyanúgy örülünk az istenitiszteleteknek is. „És merítetek 
vizeket nagy örömmel, a Szabadító kútfejéből.” Hogy mily békés örömet ad például 
az ima, reménylem tudjátok. Volt már részetek abban az érzésben, mely 
imameghallgattatás után hatja át az embert, amint írva van: „Kérjétek és megadatik 
néktek, hogy a ti örömötök beteljék.” Vagy nem telt-e meg szívetek teljes örömmel, 
míg szemeitek könnyben úsztak és alig mertétek elbeszélni, hogy mily csodálatosan 
hallgatott meg az Isten? A kegyelem trónusa örömtől tündököl. Mint emelkedik fel 
lelkünk, ha imádjuk az Urat! Nekem úgy tűnik fel, mintha az Új-Jeruzsálem falain 
kívül állnék és együtt énekelek azokkal, akik az Úr örök trónja körül zengenek. Egyik 
hálaének után következik a másik dicsének és az énekek dallamos hullámai betöltik 
lényünket és hatalmas örömujjongásra késztetnek. 
 
És milyen édes vigasz azután az Úr asztalához jönni. Érezni az Úr közellétét a kenyér 
megtörése alatt, érezni a testvéri szívek egységét. Nem örültök-e akkor?  
 
De ennek a sorrendnek még nincs vége, mert nagy örömünk van mások 
megmentése alkalmával. Lehet, hogy ez csak olyan kiválasztott öröm, melyet a 
pásztor érez elveszett juha megtalálása fölött, mikor összehív, hogy Vele együtt mi 
is örvendjünk. Hanem akkor, azt hiszem, mindegyikünk különösen örvend, ha egy 
szegény tévelygő lelket éppen ő vezetett a pásztorhoz. A császárok összes 
kincseikkel egyetemben nem vetekedhetnek a gazdagság ama érzetével, amelyet 
érzünk mi, ha egy lelket megnyertünk a Krisztusnak. „Kik most könnyel vetnek, nagy 
örömmel aratnak!” Mennyire örvend az arató, mikor hazatérve, magával hozza 
kévéit. Volt részetek már ebben az örömben, fivéreim és nővéreim? Hanem, akkor 
keljetek fel és legyetek rajta, hogy a Lélek eme gyümölcse a tiétek legyen?  
Milyen öröm: Krisztust felmagasztalni! Keresztelő János azt mondta: „Néki 
növekedni, nékem pedig alászállani kell!” Érezte a vőlegény örömét és örvendett 
annak öröme felett. Ugyanúgy örvendhetünk mi is, ha előmozdíthatjuk Krisztusnak 
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és egy szegény bűnösnek nászát vagy segédkezhetünk a gyűrűt ujjára húzni. Az az 
öröm, melyet ekkor érzünk, a legtisztábbak és a legkedvesebbek egyike, mert 
önzetlen és mert a lélekből fakad. Magasztaljátok fel Jézust, mást nem kérünk. Ha 
Ő uralkodik, akkor mi is uralkodunk és ha Ő felmagasztaltatik, akkor megtelik a 
szívünk édes megelégedéssel. 
 
Testvérek, ha valaha tökéletes szívünk lesz, örvendeni fogunk az Isten akaratának, 
bármilyen legyen is az. Megpróbáltam már, hogy örömet találjak betegségemben, a 
reumában is, hanem még nem tudtam odáig jutni. Örömet éreztem, ha elmúlt,  – 
ennyire már eljutottam ‒ és hálákat adhatok az Úrnak azért, amik ebből 
következtek, hanem amíg a fájdalom tart, nehezemre esik, hogy örvendjek és ebből 
következtetem, hogy beleegyezésem az isteni akaratba még nagyon tökéletlen. 
Pedig, ha az ember olyan lenne, amilyennek lennie kell, akkor elragadtatná őt az 
Isten akarata és nem óhajtaná rajta a legcsekélyebb változtatást sem. 
Szegénységben, betegségben, halálban ‒ mindenben tudnánk örülni, ha akaratunk 
megegyeznék az Isten akaratával. Vagy talán meg akarnátok változtatni az Isten 
végtelenül bölcs elhatározásait? A soha nem tévedő Örök Szeretetnek talán más 
tanácsot akartok adni? Ha igen, akkor nem egyesültetek még Istennel, mert hiszen 
ha a fej helyesen cselekszik, akkor a szív odajut, ahová Pál apostol is mondotta: 
„Dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy ez békességestűrést nemz, e 
békességestűrés pedig próbatételt.” Sámsonnak szüksége volt, hogy a szenvedés 
oroszlánját széjjeltépje és ti sem tudtok máskülönben mézhez jutni, mielőtt meg 
nem győzitek őt. Hanem mindnyájan megkaphatjuk Sámson erejét, ha hittel kérjük 
ezt Istentől. 
 
Az örömnek a sorrendjét befejezem aztán a nyugodt lelkiismerettel avval az 
örömmel, mikor érezzük, hogy Isten tetszésére cselekedtünk és hogy bár 
haszontalanok vagyunk is, mégis Isten dicsőségére lehetünk. A nyugodt lelkiismeret 
egy olyan drágakő, amelyet érdemjelbe foglalva, mindig a mellünkön hordhatunk. 
Azután itt van a Krisztus közösségének öröme, a szentek társasága, a Krisztus 
áldozata. Örömteljesen várjuk azután azt az időt, mikor Krisztus az övéivel együtt 
bírja majd a világot és mi mindörökké Nála leszünk. Vajha a Szentlélek nemcsak a 
régi örömöket újítaná fel emlékezetetekben, hanem újakat is hozna elő gazdag 
tárházából, hogy így azután örömünk tökéletes legyen. 
 
Negyedszer meg kell említenem, hogy a Lélek e gyümölcsét fejlődésében vissza 
lehet tartani. Amíg most az örömről beszéltem, lehet, hogy egyesek így dörmögtek 
magukban: Nem tudok sokat erről. Ez meglehet, de megmondjam, hogy miért nem 
ismered? Azért, mert vannak emberek, kiket megtolt a világ öröme, kik örvendenek 
üzletük előrehaladásának, nagy családjuknak, egészségüknek, gazdagságuknak, az 
emberi szeretetnek vagy, mert áthatja őket az az öröm, mely az élet büszkeségéből 
ered. Ezek az örömök könnyen bálványaink is lehetnek és azt pedig alkalmasint 
tudjátok, hogy az Úrban való öröm nem áll egy fokon a világ örömeivel. 
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Vigyázzatok, a világnak nem lehet többé reátok ingere vagy hatása, ha a Jézus 
Krisztusban akartok örvendeni. 
 
Sok örömtől foszt meg azután a hitetlenség és a tudatlanság. A keresztyénnek ezer 
olyan oka van az örömre, amelyet nem ismer. Kutassatok az Írásban, hívjátok 
segítségül a Szentlelket és tündöklő napsugarakat fogtok találni. Az örömöt akkor is 
elvesztitek, ha eltávolodtok Istentől. Aki elmegy a tűztől, meg fog fázni, meleg hely 
pedig egy hívő szív számára csak a Krisztusnál, a Vele való folytonos érintkezésben 
van. 
 
Megtörténik azután, hogy egyetlenegy megengedett, eltussolt bűn is elrontja 
örömünket. Whitefield azt mondta: „Az én kis kezemmel eltakarhatom szemem 
előtt azt az óriási Napot.” Nem kell más, mint csak a kezeteket felemelni és 
eltakarhatjátok előletek Isten világosságát. Minden egyes bűn megteheti ezt. A 
bűnnel játszani annyi, mint a szív örömét megölni. 
 
Azt hiszem, hogy sokan azért nélkülözik az Úr örömét, mert nem adják meg 
megillető helyét. Vessetek csak egy pillantást a szövegre: A Léleknek pedig 
gyümölcse ez: szeretet, öröm, békesség.” A „szeretet” az egyik, „békesség” a másik 
oldalon áll, míg az „öröm” a középen van. Ha olyan emberre akadtok, aki nem 
szeret senkit, akkor olyanra akadtatok, aki az örömöt sem ismeri. Ennek az 
embernek a vallása, azaz vallásának kezdete és vége az, hogy csak önmagával 
foglalkozik. Az egyetlen dolog ami érdekli az, hogy ő maga megmenekül-e? Nem 
ismeri az örömöt, de hát hogyan is ismerhetné? A békét? Azt sem! Nincsen senkije 
sem, mert ahová csak megy, mindenhol morog és dörmög arra, akivel találkozik. A 
békének nyoma sincs azon a helyen, ahol van, állandóan csak civakodik és azután 
azt mondja: „Nincs örömöm!” Az öröm a közepén áll egy olyan triónak, amelyet 
csak teljesen lehet elfogadni, másképp nem. 
 
Ezekben megmutattam néktek, hogy mint lehet az öröm növekedését hátrányosan 
befolyásolni. Kérlek titeket, vigyázzatok, nehogy a gonosz valamiképpen erőt 
vegyen rajtatok. 
 
Hanem az örömöt gondosan kell ápolni. Egy keresztyénnek megvan a joga arra, 
hogy boldog legyen. Az nemcsak felhívás, hanem egyenesen parancsolat, amit az 
apostol mond: „Örvendjetek az Úrban, ti igazszívűek!” továbbá: „Örüljetek az 
Úrban mindenkor, ismét mondom: örüljetek!” Azok a keresztyének, kik az 
elkeseredésnek, az elcsüggedésnek ellent nem állanak, hanem bátortalanul, gyáván 
meghódolnak, azok nem engedelmeskednek az isteni parancsnak. Az a parancs, 
hogy örvendezzetek, épp úgy kétségtelenül Istentől ered, mint az, hogy teljes 
szívünkkel szeressük az Urat. Az Isten kegyelme rajtad van, óh, hívő lélek és ez arra 
késztet, hogy örvendj. 
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Ebben az örvendezésben aztán sok előnyt fogsz találni. Már egyedül az is nagy 
előny, hogy boldog lehetsz. Ki az, aki nem örvendene, ha erre alapja vagy oka van? 
Ki nem örvendene akkor, ha Isten ezt egyenesen parancsolja? Az öröm megment az 
élet nehézségeitől. „Az Úrban való öröm a ti erőtök.” Olyan ember, aki kedvetlenül 
tesz valamit az Úr országában, az inkább ne tegyen semmit. Nem hiszem, hogy a 
katonák valami hősiesen viselkednének a harcban, ha megelőzőleg ijesztgetitek 
őket és elveszitek a kedvüket. Pörgessétek vígan a dobokat! Harsogtassátok a 
trombitákat! Ha a harcosok bátrak, miénk a diadal! És ugyanígy, ha szívetekben az 
Úrnak énekeltek, akkor megálljátok majd helyeteket az Úr érdekében. 
 
Az Úrban való öröm aztán jó óvszer is, mert aki örömöt talál Benne, az nem 
kívánkozik majd a világi örömök után. Aki örömöt talál az Úrban, nem lesz majd 
abban a kísértésben, hogy a gazdagságát vagy a tehetségét istenítse. Nem keresi a 
szépet az isteni tiszteleten, mert öröme Istenben és az ő igazságában, nem pedig 
külső formákon alapszik. Vannak vallásos emberek, kik csak a szép énekben, 
magasztos zenében, tetszetős öltönyökben vagy a díszes épületekben találják 
örömüket. Szükségük van erre, mert az Úrban elrejtett örömet nem ismerik. Azok 
ellenben, kikben ez a szent szenvedély uralkodik, képesek másfél óráig is nyugodtan 
hallgatni egy beszédet és amellett még oly mély örömet élvezni, amilyet máshol 
meg nem nyerhetnek. 
 
Az Úrban való öröm ösztönözni fog arra, hogy hasznot hozzunk elő. Biztos vagyok 
benne, hogy azt a hasznot, amit egy keresztyén létrehozna, a kedélyhangulat 
nagyon elronthatja. Az a gyülekezeti tag, kinek nincs öröme az Úrban, valószínűleg 
nem fog másokat felbátorítani vagy fellelkesíteni, mert kitérnek előle. Még azok is, 
akik megpróbálják, hogy vigasztalják őt, azok is hiábavalónak fogják ezt találni és 
visszahúzódnak. Hallhatjátok őt, amint a hívők gyülekezetében feláll, hogy 
tapasztalatairól beszéljen, de egy pár szava után úgy érzitek, hogy már elég volt. 
Nem akarom gáncsolni avagy korholni a nyomott kedélyhangulatban levőket, 
hanem azt mondhatom, hogy sokkal több hasznot hoznának, ha többet 
tartózkodnának a napfényen. 
 
Az Úrban való öröm az, amely a sátán országára nézve a legszégyenteljesebb. Talán 
hallottátok már, hogy Luther, mikor nagyon rossz híreket hallott, ezt szokta 
mondani: „Jertek, énekeljünk el egy zsoltárt, hadd bosszankodjék az ördög.” Semmi 
sem használ úgy, ha valami káros vagy csúnya dolog adódik elő, mely az Isten 
országára nézve szégyenletes, mint azt mondani: „Áldjad az Urat én lelkem és 
magasztaljad fel nevét!” Ha egy hamis hívő elesik vagy valamely prédikátor feltűnő 
hibát cselekszik és evvel szégyent hoz az Úr országára, akkor legyetek rajta, hogy 
nagyobb dicsőséget adjatok az Úrnak és olyan nagy tömeg jó dolgot cselekedjetek, 
hogy a rossz dolgok élét elvegyétek. 
 
És végül, a szent öröm rendkívül kedvére van az Úrnak. Az Isten örvend övéinek 
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öröme felett. Azért teremtette őket, hogy boldogok legyenek. A teremtésnél Isten 
első és eredeti szándéka az volt, hogy minden teremtmény az ő dicsőségét 
hirdesse, de egyben boldog is legyen mindenki. Ha az övéi örvendenek, akkor az Úr 
is örül. Ugyebár, sokan közületek a karácsonyi ünnepeket családjuk körében 
ünneplik meg? Megmondom, hogy mi okozta a legnagyobb örömöt néktek ama 
napon. Az, hogy láttátok gyermekeitek boldogságát és megfigyeltétek, mint 
örvendenek annak, amit ti készítettetek nékik. Már most tegyük fel, hogy 
gyermekeitek bevonulnak karácsonykor komor, kedvetlen hangulatban, szeretet 
nélkül, öröm nélkül, tegyük fel továbbá, hogy nem örülnek semminek, hanem 
zúgolódnak ellenetek, zúgolódnak egymás ellen. Ha minden így lenne, ugyebár 
nagyon szomorúak volnátok. És ebben a képben, ebben a hasonlatban azután 
meglátjuk, hogy a mi mennyei Atyánk is mennyire örvend, ha azok hálásak és úgy 
cselekszenek, mint a gyermekeknek Atyjukkal szemben cselekedniük kell. Menjetek 
el és tegyetek ti is úgy. Ámen. 
 
 

A rettegő lelkeknek 
 
,,Körülvettek engem a halál kötelei és a pokol szorongattatásai támadtak meg 
engem, nyomorúságba és ínségbe jutottam. És az Urnák nevét segítségül hívám: 
Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!... És megszabadítottad lelkemet a 
haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábamat az eséstől! (116. zsoltár 3, 4 és 
8. vers.) 
 
Ez a nagy szomorúság, amelyet a fentidézett helyen olvashatunk, Dávidot 
valószínűleg akkor érte, mikor már hosszabb ideje hívő férfiú volt. Lehetséges, hogy 
éveken keresztül nyugodt, csendes és boldog hitéletben volt része, mígnem azután 
nagy szomorúságok és nem csekély lelki küzdelmek támadtak reá. Abban az 
időszakban, minekutána a szűk kapun át az első lépést megtettük és mielőtt a halál 
folyóvize előtt utoljára emeltük fel lábainkat, szükséges, hogy minden hivő valamely 
erős küzdelmen átmenjen. Megfigyeléseim arra tanítottak, hogy azok, akik kemény 
tusákkal kezdték meg útjukat, később rendesen kedves ösvényre akadtak, 
ellentétben azokkal, kiknek első tapasztalásai derűsek és békések voltak és csak 
később kerültek a tűzvonalba. Azok, akik nyugodt, hosszú és küzdelemnélküli 
könnyű életnek örvendhettek, a félelemteljes órákra talán csak életük végén 
akadtak, mert az Isten legjobb gyermekeire is alkalmazhatni azt a régi, egyszerű 
kifejezést, hogy a „homályban nyugalmat találtak”. Bár elvesztik napjukat a sötét 
fellegek mögött, de minden kétség nélkül feltűnik az majd az öröklét dicső hajnalán. 
Vagy ilyen, vagy olyan módon, de valahogy meg kell tanulnod azt, hogy  
 
A szenvedés útja csak egyedül  
Vezet a honba, hol lelkem felderül. 
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Azokról a szentekről, kik odafent új énekeket énekelnek, ‒ kevés kivétellel ‒ már 
megirattak ezek a szavak: „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból!” A 
mennyek országába ez a rendes út és nagyon kevés vándor akad, aki az üdvösség 
honát más ösvényen érné el. 
 
Ne számítson tehát egyetlenegy hívő lélek sem arra, hogy megszabadul a 
szenvedésektől, hanem törekedjék inkább nagy kegyelemre, hogy azokat 
hordozhassa. Higyje inkább mindenki azt, hogy Isten édes, vigasztaló ígérete 
gyásszegélyű borítékban rejlik. Bár a borítéktól megrettenünk, de ha elég 
bátorságunk van feltörni azt, úgy belül értékes kincseket találhatunk lelkünk 
számára. A nagy szenvedések azok a felhők, melyekből Isten a kegyelem gazdag 
esőjét hullatja. Gyakran van szüksége az Úrnak arra ‒ ha különös kegyelemmel akar 
megajándékozni ‒, hogy eme vad és ijesztő táltosait ajtónk elé állítsa. A rendes, 
megszokott, közönséges árúkkal megrakott hajócskák nyugodtan siklanak tovább a 
vízen, hanem a drága, értékes terhekkel súlyos gőzösök mély barázdákat vágnak a 
tenger szinén. 
 
Az Isten gyermekei ilyen helyzetekben tanulják meg Dávid tapasztalatait, azaz hogy 
a szükség idején a legjobb, legbiztosabb menedék az ima. Ha a halál kötelékei 
körülfogtak benneteket, úgy imádkozzatok. Ha a pokol hatalma megijeszt, úgy 
imádkozzatok. Ha szükség és hiány vesz körül, csak imádkozzatok. Mindent meg kell 
tennetek a szükség és hiány idején, amit a tudomány vagy a bölcsesség mond, de 
nehogy esetleg rá bízzátok magatokat! Nem, mert ,,a segítség egyedül csak az Úrtól 
jön”, legyen arra szükségünk bűneink vagy szükségünk idején. Nagyon helyesen 
cselekedtek, ha lovatokat az ütközet napjára készenlétben tartjátok, de ne 
felejtsétek el, hogy a győzelmet az Úr adja. Használjátok az eszközt, de ne 
helyezzétek az eszköz miatt használaton kívül a hitet. Ha minden tőletek telhetőt 
megtettetek, bízzatok az Istenben éppen úgy, mintha semmit sem tettetek volna, 
mert ne felejtsétek el, „ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrizők”. 
Imádkozzatok mindig, mindenütt és mindenkor és legyetek biztosak abban, hogy ha 
a jelen pillanatban olyan helyzetben vagytok, mint amilyenben Dávid volt, úgy ezt 
az ima okozta. Az ima az egyedüli egyetemes gyógyszer, mely minden betegséget 
meggyógyít. A lelki harcban ezer meg ezer előnye van. Elmondhatjátok róla: „Vele 
akarom az ellenséget szétverni, vele akarok a falakon átugrani, felveszem magamra, 
mint paizsot és páncélt, hogy védve legyek az ellenség nyilai ellen”. Az imával 
kinyithatjuk Isten kincses kamráját és a pokol ajtaját ugyancsak vele bezárhatjuk. Az 
ima a lángok erejét megronthatja és az oroszlánok bosszúvágyát elolthatja. Az ima 
megostromolja a mennyek országát és a Mindenhatót annak teljesítésére készteti. 
Azért testvérem, imádkozzál hittel, az Egyetlenegyszülött nevében és a béketeljes 
válaszokat mielőbb meg fogod kapni. 
 
Szándékom az, hogy a ma esti órákban a felolvasott szöveget más vonatkozásban 
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használjam. Alkalmazni vagyis használni akarom ‒ amihez azt hiszem, jogom van ‒, 
mint ismertető leírását egy felébredt bűnös állapotának. Azokhoz a bűnösökhöz 
akarok szólni az esti órákban, akik bűneik tudatára jöttek, akik megvallották már ezt 
Uruknak, mert tudom, hogy vannak ilyenek most is jelen e gyülekezetben. 
Örvendtem a múlt alkalommal, mikor kiáltásukat és sóhajtásukat hallgattam és 
hiszem, hogy Isten meghallgatta azokat és határtalan kegyelmével meg is szabadítja 
őket. Beszélni, óhajtok tehát elsőbben is eme szegény lelkek helyzetéről, azután 
arról, hogy mit cselekszik a felébredt lélek és végül a szabadításról, amelyben végül 
is része lesz. 
 
Foglalkozzunk tehát legelsőbben is ama nyomorult helyzettel, amelybe sok szegény, 
felébredt lélek belekerült. Mielőtt azonban tovább mennék, engedjétek 
megjegyeznem, hogyha vannak köztetek olyanok, kik hisznek Krisztusban és nem 
érezték mindama érzéseket, amelyekről beszélni fogok, ne kárhoztassanak engem 
érte. Igen sokféle betegség és bűn van a világon, és ha egy vállfaját a bűnnek leírom 
és a módot, amint azt az orvos gyógyítja, nem kell azt mondanotok: „a dolog nem 
áll úgy, amint mondod, mert nekem részem volt ebben a betegségben, de ezt a 
tünetet, amelyet említsz, nem ismertem”. Ez nem tesz semmit. Egy ember sem 
szenvedi el az összes betegségeket. Ha teljesen a Krisztusra bízzátok magatokat, 
úgy nem fog nyugtalanítani ez a dolog, mert amiről beszélni óhajtok, annak nem az 
a célja, hogy néktek nyugtalanságot okozzon, hanem hogy úgy néktek, mint más 
lelteknek vigaszt adjon. 
 
A felolvasott szövegből megjegyeztem, hogy némely nyugtalan kedély okozója „a 
halál kötelékétől” (angolban: a halál fájdalmától) való félelem. Ez annyit jelent, 
hogy egyesek oly szenvedéseket éreznek, mint amilyenben a halállal viaskodó 
embereknek van részük. Ebben az állapotban nékem magamnak is részem volt, 
annál több ismerettel beszélhetek tehát róla. 
Mi is tehát a halál fájdalma? 
 
A halállal viaskodó bűnösnek egyik fájdalma a visszapillantás. A haldokló 
visszapillant leélt életére és nem lát semmit, egész életén keresztül semmit sem, 
amiben vigaszt találna. Azt kívánja tehát, hogy „vesszen el az a nap, amelyen 
született és az a nap legyen sötétség”, (Jób könyve 3, 4.) mert úgy érzi, hogy egész 
élete csak egy üres lap, sőt még ennél is több, csak sértés Isten ellen és 
nyomorúságának oka volt. Egyetlenegy üde vagy reményteljes részt sem láthat 
élettörténetében. És ugyanígy hullatja könnyeit egy tényleg felébredt bűnös, ijesztő 
múltja miatt és szomorkodik ama cselekedetek fölött, amelyek elkövetésénél 
büszkeség töltötte meg. Látja, hogy az, amit egykor igazságnak vélt, az bűn volt és 
miközben szomorkodik, így szól szívében: „Bárcsak ne is engedte volna Isten, hogy 
megszülessem”. Vannak felébredt bűnösök, akik Bunyan Jánossal együtt mondják, 
hogy inkább varangyos békák vagy mérges kígyók lettek volna, mintsem emberek. 
Érzed-e vagy érezted-e már, kedves barátom, e halálfájdalmakat? Vannak köztünk 
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akik bőven kivették már részüket belőle. 
 
A halálnak egy másik fájdalma, az az aggodalom, amelyet a jelenidő okoz. Az ember 
itt fekszik, tehetetlenül, vergődik a halálos ágyán és minden szépsége és dicsősége 
elmúlt. Egész más ember lett, mint mikor erejének, képességének és egészségének 
teljes birtokában volt, és ami annyira befolyásolja, ami annyira lenyűgözi, az az a 
tudat, hogy érzi mostani siralmas állapotát. Ugyanez a helyzet áll fenn a bűnösnél 
is. Úgy érzi, hogy ez a kimerítő betegség elpusztítja őt úgy, mint a moly pusztítja a 
ruhát. Üdesége, élénksége teljesen kiaszott a forró nyárban, dicsősége olyan, mint 
egy megszáradt virágszál és a testnek az előjoga, amit oly nagyon hangoztatott, 
valamint, hogy ő sem rosszabb másnál, sőt talán még jobb is, mind-mind oda van. 
Ha a Szentlélek elfoglal egy embert és arra a tudatra ébreszti, hogy minden test 
olyan, mint a fű, akkor szétveti és elhányja ennek minden dicsőségét, előjogait 
semmivé teszi mindaddig, mígnem az ember utálatot érez saját maga iránt. A 
haldokló érzi, tudja, mint fogynak erői jobban és jobban. Lehet, hogy megpróbálja 
megrázni az oszlopokat mégegyszer, mint Sámson, de ezzel csak ámítja önönmagát. 
Azok a lábak, amelyek odavitték ágyához, most remegnek és összeroskadnak, ha 
rájok próbál nehezkedni, és azok a kezek, amelyekkel egykor dolgozott, most 
erőtlenül, bénán fekszenek oldala mellett. A szempillákban alig van annyi erő, hogy 
becsukódjanak a bántó fényesség elől, vagy alig képesek felemelkedni az enyhe nap 
cirógató sugarai érzésére. Az aranyforrás elrohan és az ezüstkötél elszakadt. 
Ugyanezeket érzi a felébredt bűnös is. Érzi a halál hatalmát, erejét a lelkében. Azt 
vélte, azt gondolta, hogy mindenre képes lesz, az volt az eszméje, hogy meg fog 
térni, hinni fog, megjavul, megváltozik és így üdvözülni fog akkor, amikor majd jól 
esik néki, csakhogy a halál hideg szele minden erejével együtt megérkezett és nem 
tud másként menekülni, hacsak nem fordul Krisztus irgalmas szívéhez, ahol ezt 
hallja: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek”. „Senki nem jöhet én hozzám, ha 
nem az Atya vonja azt.” Valami iszonyú bénaságot érez lelkében, ha tényleg 
felébredt bűnéből és ha az Isten Lelke a megtérés biztos alapját rakta le benne. 
Látja, amint szépsége elmúlt, ereje elszállt, őt pedig teljesen körülfogta a halál 
fájdalma. Újabb fájdalmat okoz azután az, hogy a hozzátartozói semmiben sem 
segíthetnek néki. A haldokló embernek itt kell hagynia feleségét és gyermekeit, 
lehet, hogy nagyon szeretnének vele menni, de ez nem lehetséges. A hű, a 
szeretetteljes nő talán még a halállal is dacolna, csakhogy állandóan ura mellett 
lehessen, de ez nem lehetséges és nem is szabad megtennie. A legőszintébb, a 
legmelegebb vonzalom sem tehet semmit. A bűneiből felébredt lélek ugyanezeket 
tapasztalja, természetesen azonban lelki értelemben. Szeretne pásztorával 
érintkezésbe jutni, de nincs ehhez elegendő bátorsága, segítséget óhajtana kérni 
papjától vagy lelkészétől, de tudja, hogy ha ezt megteszi, akkor a behatás folytán 
megváltozik. Sebei, kelései olyan rettenetesek, iszonyúak, hogy nincsen ember, aki 
tapaszt találna reá, sérülései pedig oly nagyok, hogy ember azokat meg nem 
gyógyíthatja. A halál fájdalmai körülfogták őt minden tekintetben. 
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Lehet, hogy a halál fájdalmai közül a legrettenetesebbek egy istentelen ember 
részére a jövőre való kilátásai. Bár a múltja már homályos, sötét, de a jövője 
vigasztalanul fekete. A múltidő gyászos, szomorú, hanem micsoda sötétség az, mely 
a jelenidőt beburkolja! A haldokló borzad a rettenetes jövőtől és épp így érez a 
felébredt bűnös is. Nem mer előre menni, aggódik és állandóan ijesztő hangokat vél 
hallani. Én magam is, mielőtt kegyelmet nyertem volna, oly aggódó voltam, hogy 
néha azt hittem, hogy azon a helyen, ahová lépek, rögtön megnyílik a föld és 
lezuhanok a mélységbe. Oly óriási súllyal nehezedett rám bűneimnek tudata, hogy 
talán nem is ütköztem volna meg, ha egy napon ‒ mint Báláin elé ‒ úgy állt volna 
elém is az angyal, csupasz karddal e szavakat mondván: „Átkozott vagy 
mindörökké, bűneid miatt!” Azt hiszem, elnémultam volna rögtön, beismerve az 
igazságos ítéletet. Igy érzi maga körül sok bűnös a halál kötelékeit. Körülfogják és 
megkötözve tartják úgy a múlt, mint a jelen, valamint a jövő fájdalmai. 
 
A leirás még drasztikusabb (durva, nyers) lesz a következő bekezdésben. Felébredt 
bűnösök gyakran érzik ezt, amit a pokol kínjának neveznek. Nem azért mintha élő 
ember a pokol kínját elviselni tudná abban a mértékben, amelyben az a pokolban 
érezhető, hanem mert ez egymaga is félelmes ízlelője annak a kínnak, amely ott 
lelhető. 
Melyek ezek a pokoli kínok? 
 
Legelőször itt van mindjárt a lelkifurdalás. Míg a lélek Jézushoz nem jött, nem 
tehetett bűnbánatot, de azért már gyötri a lelkifurdalás, bánkódik bűnei felett, azok 
bűnhődése miatt, már elfogja valami félelmes borzalom, hogy ilyen életet élt, mert 
látja, tudja, érzi, hogy a végtelenül igazságos Isten nem hagyhatja megtorlatlanul a 
bűneit, vajon a lelkiismeret fogai nem olyan erősek-e, mint az el nem pusztítható 
féregé? Vajon a lángjai nem emésztőbbek-e a tűzlángoknál? Vagy amikor ezeket 
érezzük, nem kiáltunk-e fel: „Az én lelkem választja a megfojtatást és csontjaim a 
halált?” Ha Isten az Ő véghetetlen irgalmasságában nem ruházta volna fel a lelket 
egy kevés reménységgel, mielőtt a Jézus Krisztusban való hithez jött volna, akkor az 
ember egész biztosan megroppant volna a reá nehezedő lelkiismeret óriási súlyától.  
A pokol kínjainak egyike az ítélet. Az elveszett lelkek „átkozottaknak” neveztetnek, 
vagyis azok, akik már megítéltettek. Valószínű, hogy egyesek köztünk ‒ mielőtt 
Jézushoz jöttek volna ‒ már úgy érezték, mintha elítélték volna őket. ,,Átkozott 
mindenki, aki meg nem marad azokban, amik megírattak a törvény könyvében, 
hogy azokat cselekedje”. Emlékszem arra, hogy milyen félelmesen zúgott át a 
lelkemen ez az átok, hasonlóan ahhoz az orkánhoz, amely a nyilt tengeren utolér 
egy rozoga hajót. „Átkozott mindenki, aki meg nem marad azokban, amik 
megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje”. Ah, én tudom, hogy nem 
maradtam meg azokban, amiket a törvény előírt és tudtam, hogy ennek folytán 
átok alatt voltam. És azután jött az a második idézet, ez a rettenetes átok 
evangyéliomi oldalon: „Aki nem hisz, immár megítéltetett ‒ már megítéltetett ‒ 
mivelhogy nem hisz az Isten egyszülött fiának nevében”. Ha két ilyen orkán, mint ez 
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a két idézet, összejön, akkor az éppen elég, hogy az emberi természetnek szegény, 
gyönge házát szétrombolja úgy, mint ahogy szétrombolta a vihar azt a házat, 
amelyben az istenfélő Jób fai és leányai összejöttek, hogy ünnepet üljenek. 
Testvéreim, ez nem csekélység. Higgyetek azoknak, akik már érezték a pokolnak e 
kínjait és akik bizonyítják is azt! 
 
A felébredt lelkiismeret számára azután igen erős a pokol kínjai közül a 
reménytelenség érzete, a félelmes kételkedés, amely nem enyhül meg a jövőben 
való megjavulás kilátásának vigaszától sem. Sokan vannak és sokan voltak a mieink 
közül, akik odahajtattak, hogy az üdvözüléshez vezető minden reményt 
elvesztettek. Elő-előtünt ugyan néha egy kis csillogó napsugár, amely mintha 
mondta volna: „Jézus azért jött, hogy a bűnösöket megkeresse és őket üdvözítse”, 
hanem egyetlenegyszer sem tekinthettünk állandóan erre az egyszerű kis 
fénysugárra, mert azt véltük, hogy olyan bűnösökért, mint amilyenek mi voltunk, 
nem jöhetett és azonfelül, mivel már azelőtt elvetettünk, rettegtünk attól, hogy 
irgalmasságát még egyszer igénybe vegyük. Milyen kétségbeesetten gondoztam 
akkor ezt a folyton visszatérő gondolatot. Most persze szeretném, ha akkor nem 
tettem volna ezt, hanem tudom, hogy vannak olyanok, akik ezt még most is teszik 
és azt szeretném, ha engem figyelembe vennének tapasztalataik közben. Isten 
megmenti az ő bárkájukat is a kétségbeesésnek örvényétől, attól az örvénytől, 
amely már oly sok lelket ragadott magához a mélységbe. 
 
Van egy másik kínja is a pokolnak, amelyet a felébredt bűnösök éreznek és ez az a 
nyomorúság, amely összezúzza a lelket. Bár még nincsenek a pokolban ‒ és hála 
legyen Istennek, ti nem is lesztek ott ‒ mégis egyesek már olyan nyomorultul érzik 
magukat, mintha ott volnának, mert a lelkifurdalás erősbödv az elítéltetés 
érzetével, ostorozva a kétségbeeséstől, együttesen rettenetes vihart idéznek elő a 
lelekben, mígnem azután felkiált a szív: „Örvény örvényt hív elő zuhatagjaid 
hangjára; minden vízáradásod és hullámaid összecsapnak fölöttem!” 
 
„Elvetettél engem a Te orcád előtt, kerestelek, de nem találtalak meg; kiáltottam 
Hozzád, de Te nem hallgattál meg engem”. Ettől azután összetört a lélek. 
Olvasgassátok csak Jób és Jeremiás próféta könyveit és meg fogjátok látni, hogy 
micsoda szenvedéseket képesek elhordani a megtört szívek. Ezek a könyvek 
nemcsak a régi idők embereinek írattak meg, hanem megírattak tapasztalásul 
azoknak az embereknek, akik Krisztust keresik és vigaszt adnak a szegény, rettegő 
lelkeknek olyankor, mikor az Isten igéjének más része nem emelheti fel szívüket. 
 
Két kifejezésteljes, erős mondatot vettem tehát alapul a felolvasott szövegből: 
„Körülvettek engem a halálnak fájdalmai” és a másik: „A pokol szorongattatásai 
támadtak meg engem”. A szegény, kétségbeesett lélek nem talált sehol sem 
enyhülést vagy valami kivezető utat. A fájdalmak, a szorongattatások a maguk 
csupasz rettenetességükben mutatkoztak, az epe és az ecet hamisítatlan, keverék 
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nélkül való volt. Figyeljétek csak meg jól e kifejezést: „A halálnak fájdalmai 
körülvettek engem”. Igen erős szavak. Ha a vadászok hajtóvadászatot rendeznek, 
akkor egy nagy kört, gyűrűt képeznek azon állat körül, amelyet meg akarnak ölni. 
Tegyük fel, hogy egy szarvas vagy őzike van a gyűrűben, akkor az a szegény remegő 
állat, ha jobbra pillant, fegyveres embert, a baloldalon pedig üldöző kutyákat lát. 
Mindig több fegyveres, mindig több kutya lesz körötte, akármerre tekint, előre vagy 
hátra és nincs egyetlen szűk ösvény sem a menekülésre. Teljesen hasonlít ehhez a 
felébredt bűnös állapota. Nem talál semmi menedéket, csak egy szűk utat sem, 
amelyen keresztül mehetne, hogy szabadságot nyerjen. A szöveg azt mondja: „A 
pokol szorongattatásai támadtak meg engem”. Megtámadtak. Mintha az oroszlán 
már a fogai között tartaná áldozatát vagy pedig a medve hatalmas körmei már 
belevágódtak volna a szegény bárány húsába. Megtámadtak. Mintha az Úr félelmes 
poroszlója az ítélet után már vállára tette volna kezét és mondaná: „Letartóztatlak 
téged a mennyei Úr nevében és felszólítják, hogy kövess a pokol kapui közé, ahol 
örökös rabságra leszel kárhoztatva”. Egyes lelkek már érezték ezt és érezték azt is, 
hogy eme rettenetes érintéstől nem tudtak megszabadulni. Olyanok, akik nem 
tudnak semmit sem a szív megtöréséről, akiknek fogalmuk sincs a lélek 
összetöréséről, azt kérdik: „De hát miért nem jönnek ki eme ijesztő szolgaságból?” 
Ah, hogy ha ti is ilyen állapotban volnátok avagy csak lettetek volna, akkor igen 
fájna e kérdés feltevése, ha ugyan keserűséget nem okozna. Én magam láttam, 
amint az emberek egész tömeg olyan kérdést adtak fel a megtört szívűeknek, 
amelyekre ők maguk sem tudtak volna felelni, ha ugyanolyan érzelmi tapasztalatuk 
lett volna. Kérdezzétek meg azt az embert, aki kitörte mind a két lábát, amint a 
vonatról leugrott és most ott fekszik a vasuti síneken, hogy: „Miért nem mész 
haza?” Háti miért nem megy haza? Mondjátok inkább, hogy miért adtok fel ilyen 
balga, ilyen bolond kérdéseket? Ha egy lélek megtört, kétségbeesett, akkor arról 
beszéljetek néki, hogy Krisztus mit tett érte és csak nagyon keveset arról, hogy néki 
mit kell tennie. Az elcsüggedt léleknek sohasem beszéljetek arról, hogy mi a 
kötelessége, hanem hogy milyen nagy a Jézus szeretete. Azok a szegény lelkek úgy 
meg vannak törve, elcsüggedve és kétségbeesve, hogy nem tudnak tenni 
önmaguktól semmit. Mondjátok nékik azt, amit Krisztus tett értük, mert ez az az 
eszköz, amely világosságot hozhat kétségbeesett szívükbe. 
 
Még egyet. A zsoltáríró nem talált vigaszt abban az erőlködésben, fáradozásban, 
amelyet ő tett. „Nyomorúságba és ínségbe jutottam”. Erőlködött, igyekezett, 
fáradozott, de egyedüli eredménye kutatásának az volt, hogy nyomorúságot és 
ínséget talált. Emlékszel-e még arra, kedves lélek, hogy mikor még bűneidnek 
súlyos igája alatt voltál, mikor még Mózes törvényeit búvárkodtad, arra törekedtél, 
hogy üdvösségedet saját jó cselekedeteid által szerezd meg? És mire akadtál? 
Természetesen csak nyomorúságot találtál munkádban és ínséget a jutalmadban. 
Olyan voltál, mint az a szegény ló, amely a malomkereket húzza. Bár az ostor elég 
gyakori használatban volt, mégsem eredményezett mást, minthogy minden egyes 
ütés a meggyőződés és hogy mindaz, amit tettél, az Isten megsértése volt, úgy hogy 
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te inkább egy Antikrisztusnak, saját igazságodnak szolgáltál, mintha csak vezekelni 
akartál volna bűneid felett. Csak nyomort és ínséget találtál. Lehet, hogy az Igazság 
úr őnagyméltóságához és fiához, az Erkölcshöz fordultál segítségért, akik meg is 
tették, amit tehettek, hanem amikor tényleg és valóban felébredtél bűnálmodból, 
akkor minden, amit ők érted tettek, csak nyomorúság és ínség volt számodra. Ez 
volt az összes eredmény. Elvégre lehetséges, hogy az utcán át egy ceremóniákkal és 
rituális szokásokkal, meg bálványokkal tömött templomba mégy, ott az előadásnál 
jelen vagy, ahol megmondják neked, hogy a püspök absolveálni (felmenteni) fog 
téged és így külső formák és ceremóniák által lelkedet megnyugtathatod. Hanem, 
hogy ha felébredt, élő lélek volnál, akkor csak nyomorúságot és gúnyt találnál mind 
e bolondságokban és most odajutnál, hogy mélységes megvetéssel tekintenél arra, 
mint egy elviselhetetlen, kimondhatatlan csalására egy bizonyos időszaknak. 
Hiábavaló, haszontalan, sőt csúnya dolog egy éhes ember előtt hárfán játszani, vagy 
egy mindkét lábát eltört férfiú előtt táncolni és éppen ilyen gúny a romanizmusnak 
e furcsaságai és groteszk ceremóniái azok számára, kiknek szívük vérzik bűneik 
miatt. 
 
Jézus, csak Ő egyedül  
Tisztít meg bűneimtől. 
 
Ha ellenben máshová fordulunk, máshol keresünk orvoslást, csak nyomorúságot és 
ínséget fogunk találni. 
  
Természetesen, igen gonosz egy hely ez, amelybe kerültünk. De mi a teendőnk? Mit 
kell cselekednünk? Semmit sem. Legalább is semmi olyast nem kell cselekednünk, 
amit egy szegény bűnös egyáltalán cselekedhetik. Körül vagy fogva teljesen és csak 
két eset áll fenn megszabadulásodra nézve és pedig vagy Jézus ment meg, vagy 
pedig elpusztulsz. Nekem nagyon tetszett az a kifejezés, amit a multkor tett innen a 
szószékről egy testvérünk, azt mondva, hogy az evangyéliom prédikátorai halászok 
és hogy hálóval halásznak. Balgaság volna, ha a népet csalétekkel akarnók fogni, 
mert a csalétek horgon van, már pedig a keresztyénekhez nem méltó, hogy horgon 
akadjanak meg és így kerüljenek a Krisztushoz. Nékünk hálóval kell halásznunk. És 
mire való a háló? Arra, hogy a halak beleakadjanak, belefussanak. A háló a halak 
alatt, körülöttük, mindenütt ott van és úgy befoglalja őket, hogy nem tudnak 
szabadulni belőle. A dolog rendkívül hasonlít ahhoz, amit Isten tesz azon szegény 
bűnösökkel, akiket meg akar menteni. Reájuk veti a hálót, az körülveszi őket és nem 
tudnak szabadulni, nem tudnak kijutni belőle. Már most, ha a háló teljesen 
körülfogja a halakat, akkor az evangyéliomi halász kiemelheti őket a bűn 
tengeréből, hogy abba a csónakba tegye, ahol Jézus ül. Köréjük kell vetnünk a hálót, 
vagyis a törvénnyel bekerítenünk, hogy így Jézushoz kerüljenek. Minden egyes 
nyílás zárva van ellőtted, kivéve azt az egyet, Krisztust, aki is azt mondja: „Én vagyok 
az ajtó”. Nincsen Rajta kívül egyéb ajtó sem fenn, sem lenn, sem elől, sem hátul, 
sem jobb-, sem baloldalon. Tönkremész, a te romlásod megkezdődött és el kell 
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pusztulnod, szegény bűnös, ha át nem adod magad. Nincsen senki más, sem égen, 
sem földön, aki segíthetne rajtad, kivéve azt az Egyetlent, és ha az Úr odáig hoz 
téged, hogy szemeidet hittel, bizalommal, szeretettel Reája veted, akkor boldog 
vagy, akkor üdvözülni fogsz. 
 
Beszédem második részében azzal akarok foglalkozni, amit a bűneiből felébredt 
lélek cselekszik: „és az Úrnak nevét segítségül hívtam.” 
 
Mit cselekedett? Segítséget keresett, segítségül hívta az Úrnak nevét. Kiáltott 
Hozzá, beszélt Hozzá, felemelte szívét, felemelte hangját Hozzá, mint ahogy kiált az, 
aki a ködben eltévedt és hívja szomszédjának nevét, abban a reményben, hogy az 
meghallja, felel néki és a hang kivezeti majd a tévelygés helyéről, vagy pedig aki 
messze, Ausztrália óriási vad erdőiben eltévedt és kiált, remélve, hogy valamely 
emberi hang visszhangzik reá. Ezt a segítségül hívást gyakran kiáltásnak is nevezik, 
mint egyszerű, természetes, mesterkéletlen, sokszor rosszul hangzó, de igen 
eredményes módját annak, hogy szükségünket, hiányunkat nyilvánosságra hozzuk 
általa. Te szegény bűnös, ha Isten tényleg megkezdte munkáját benned és ahhoz a 
ponthoz hozott, amelyet most leírok, akkor te segítségül hívod az Úrnak nevét 
most, a te szíved azonnal az Úrhoz fordul segítségért. Könnyeid, sóhajod, szívednek 
dobogása fog érted beszélni, érted esedezni fent az Úr trónjánál akkor, amikor te 
segítségért fordulsz az Úrhoz. 
 
Jegyezzétek meg azután, hogy úgy van írva: „... és az Úrnak nevét segítségül 
hívtam.” Tehát nem fordulhat elő többé az, hogy segítségért a paphoz, a 
püspökhöz, vagy saját képességeidhez fordulsz, hanem ezentúl „az Úrnak nevét 
hívod majd segítségül”. Mindezideig elfelejtkeztél, nem gondoltál az Úr nevére, míg 
végre most ismét eszedbe jutott. „Mikor aztán magába szállt, monda: Az én 
atyámnak mily sok bérese van, aki bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok 
meg!” Így gondolkozott magában az elveszett fiú, mikor atyjára gondolt. Akkor, ha 
disznók mellé kerülünk éhesen és ha megelégednénk avval a moslékkal, amelyet 
nékik adnak, és ha még azt se kaphatjuk meg, akkor elkezdünk imádkozni az Úrhoz, 
akire eddig semmi gondunk sem volt. „És az Úrnak nevét segítségül hívtam.” Hát 
tehetett volna okosabbat, tehetett volna jobbat? Kihez mehetett volna segítségért, 
ha a halál kötelékei körülveszik? Kihez, ha nem Ahhoz, aki a halált legyőzte és aki a 
pokol felett diadalmat vett? Kicsoda más segíthetne rajtunk, ha a pokol 
szorongattatásai támadnak meg, mint az, aki a halálbüntetés kínjait szenvedte 
érettünk, a mi bűneinkért és aki a pokolt és a halált a kénköves, tüzes pocsolyába 
veti? A reményevesztett, immár kétségbeesett léleknek tudna-e más jobban 
segíteni, mint a pokol és a halál hőse? Van-e valaki, aki jobban velünk érez, mint az 
Úr? Jézus Krisztus maga is megismerte a halál fájdalmait és ezért van benne 
rokonérzés az emberek iránt. Vagy nem olyan ember volt-e Jézus, aki éppen úgy 
megkisértetett, mint mi és mégis megállt szeplőtlenül tisztán minden bűn nélkül? 
Nézz oda, te szegény bűnös, ott van a nyitott ajtó. Fordulj oda és hívd segítségül 
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Annak nevét, aki ismeri a te állapotodat és képes arra, hogy azt megváltoztassa és 
téged megszabadítson. 
 
Mikor kérte a segítséget? Ez igen fontos pont ebben a szóban. „Akkor segítségül 
hívtam az Úrnak nevét.”(* Sem a magyar, sem a német bibliában nincs meg az 
„akkor” szó, ellenben az angolban igen) Akkor. Először fordult elő ez életében? 
Lehetséges. Te szegény lélek, kezd meg most mindjárt. Figyeld meg, hogy mit 
mond: Körülvettek engem a halál kötelei (fájdalmai) és a pokol szorongattatásai 
támadtak meg engem, nyomorúságba és ínségbe jutottam, és (akkor) az Úrnak 
nevét segítségül hívtam.” Mikor a legrosszabb, legvigasztalatlanabb állapotban volt, 
akkor fordult az Úrhoz. Miért nem várta meg, hogy állapota jobbra forduljon? Mert 
tudta, hogy a halogatás veszélyes lehet. „Akkor segítséget kerestem.” Ha addig 
halogatta volna a dolgot, míg állapota megváltozik, akkor már egyáltalán nem is 
kiáltott volna segítségért, csakhogy ő akkor kiáltott, mikor szükségen volt és ha 
esetleg első alkalommal volt is, nem szégyelte magát, hogy a jeget megtörje, vagy 
pedig ha szégyelte is magát, mégis megtette és sikerült is néki. 
 
Tegyük fel, hogy te egész a mai estig egyetlenegy alkalommal sem tekintettél fel 
hittel a mennyei Atyára és hogy éppen ma este volnál a legrosszabb helyzetben, 
egész életeden át. Mi volna a teendőd? Természetesen az, hogy ez az idő a 
legalkalmasabb az imádkozásra. Tehát szükséged van Istenre és meg is kaphatod 
Őt. „Akkor segítségért kiáltottam.” Előbb nem láthattátok volna az Úrhoz jönni, 
mielőtt Isten a halált és a pokolt háta mögé nem küldte. Olyan volt, mint egy juh, 
amely elszakadt a nyájtól, megkedvelte az ide-oda csatangolást és mindaddig nem 
tért vissza, mígnem a nagy Pásztor a két legvadabb kutyát érte nem küldte, amikor 
aztán szaladva igyekezett az akolba. Félig-meddig magam is azt kívánom, hogy 
küldené Isten a pokolt és a halált közületek egy pár olyannak a háta mögé, akik 
máskülönben soha haza nem térnének, hogy aztán azok jól megszaggatva és 
megtépve a Pásztorhoz kergetnék. „Akkor segítségért kiáltottam”, ez azt jelenti, 
hogy senki mást segítségül nem hívhatott már. Egy bűnös sem fordul addig 
Istenhez, míg be nem látja, hogy máshová nem mehet. És Isten ezért a 
semmibevevésért mégsem áll bosszút. Ha mindjárt úgy jövünk is, hogy erre 
kényszerítve vagyunk, Ő mégis elfogad bennünket. A szabad kegyelem kikötőjébe 
egyetlen egy hajó sem fut, amelyet nem a heves vihar hajtott volna oda. Ha a 
tenger tombol, a szél dühöng, a vihar megeresztett szárnyakkal száguld a vízen és a 
hajó minden pillanatban elmerülhet, akkor a nagyságos Akarat úr, aki az előbb még 
a kormányt igazgatta és azt mondta: „Soha nem akarok abba a kikötőbe menni”, 
egy pillanat alatt megaláztatik és így kiált: ,,Ah, vajha a mennyei szél lökne egyet 
rajtunk, hogy ama két vörös világítótorony mellett a csendes vizekre jutnánk, ahol 
békét találnánk!...” Én kérem az Istent, hogy minden egyes akaratoskodó Jónás 
mögé egy ilyen vihart küldene, amely a helyes útra és az irgalmasság szabad 
kikötőjébe hajtaná. ,,Akkor az Úrnak nevét segítségül hívtam.” 
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És végül nézzük meg imáját: ,,Kérlek, Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!” 
Rendkívül természetes ez az ima, nemde? Éppen csak azt mondta, amit gondolt és 
azt gondolta, amit mondott, és ez az egyedüli helyes módja annak, hogy miképpen 
imádkozzunk. Igen rövid is ez az ima. Némely ima hússzorta hosszabb, mint 
amilyennek szabad volna lennie. Szinte elfullad maga az ima a szavak takarója alatt. 
Előfordulhatnak esetek, mikor egy hívő órák hosszáig is tud imádkozni, hanem nagy 
oktalanság az, ha a keresztyének a hosszaságától teszik függővé az ima 
eredményességét. A fődolog nem az, hogy milyen sokáig, hanem, hogy milyen 
érzelemmel imádkoztok. Sokkal jobban teszitek, ha az ima életrevalóságára, 
erősségére, mintsem hosszúságára ügyeltek. Nyugodtak lehettek, ha imádságtok 
eléri a mennyet, akkor elég hosszú. Ha azonban nem jut el az Úrhoz, nem elég 
hosszú akkor sem, ha mindjárt egy egész hétig is tart. 
 
Igen alázatos volt ez az ima: „Könyörgök hozzád Uram, szabadítsd meg az én 
lelkemet!” (Angol fordítás.) Könyörögni az szokott, aki megalázza magát, egész le a 
porig. Sürgős ima volt: „Könyörgök hozzád Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!” 
Hanem, amire különösen fel akarom hívni a figyelmeteket, hogy szabályos ima volt. 
Három ilyen nagy, feltűnően rövid imát találunk a szentírásban: „Könyörgök hozzád 
Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!” ‒ „Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!” 
és végül: „Uram, emlékezzél meg rólam, mikor elmész a te országodba!” Mind a 
három bennfoglaltatik a „Mi Atyánk”-ban. „Könyörgök hozzád Uram, szabadítsd 
meg az én lelkemet” ott van, hogy: „Szabadítsd meg a gonosztól!” Azután az „Isten, 
légy irgalmas nékem, bűnösnek” nem más, mint az, hogy: „Bocsásd meg a mi 
vétkeinket!” És végül az az ima: „Uram, emlékezz meg rólam, mikor elmész a te 
országodba!” megtalálható ebben a kérésben: „Jöjjön el a te országod!” Milyen 
csodálatosan mindent magábafoglaló az az ima, melyet az Úr mintául adott 
nékünk! Az összes imákat magában foglalja vagy pedig az összes imákat egyenként 
kivonhatjuk belőle. 
 
Senkinek sem szabad azt mondani: ‒ Igen, én abban a nyomorult 
állapotban vagyok, amelyet ecseteltél, de nem tudok imádkozni, hogy 
vigaszt merítsek magamnak. 
‒ Miért nem? 
‒ Nem találok szavakat, hogy kifejezzem magamat. 
‒ Nincs szükséged semmiféle szavakra, mert a szó nélküli imák gyakran a 
legeredményesebbek. 
‒ De én csak fohászkodni tudok. 
‒ Akkor csak fohászkodjál. 
‒ Mégis úgy érzem, hogy csak sóhajtani vagyok képes. 
– Csak sóhajtozzál! 
‒ A szívem úgy fáj és nem tudom a fájdalmamat elűzni magamtól. 
 
Ne is űzd el! Engedd, tűrd el a fájdalmat, de törekedjél arra, hogy ez a fájdalom 
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felmenjen Istenhez! Irányítsd felfelé összes kívánságaidat és igyekezzél arra, hogy 
bensődnek legsürgősebb kérése az legyen: „Könyörgök hozzád Uram, szabadítsd 
meg az én lelkemet.” Valószínűleg tudni fogjátok, hogy nékünk (Angliában) van egy 
törvényünk, amely a legszigorúbban megtiltja a koldulást. Ismerek egy férfit 
Londonban, aki nem koldul és mégis koldul. A rendőrség nem ad néki engedélyt reá 
és ezért nem is koldul, ő legalább nem. Lehet, hogy rágalmazás reá nézve azt 
állítani, hogy koldul, mert nem teszi ezt, hanem csak hord egy pár olyan cipőt, hogy 
mind a tíz körme és a meztelen sarka kilátszik belőle, a nadrágja olyan, hogy a 
térdét bárki megláthatja, az arca csüggedést, betegséget tanúsít és egész 
megjelenése olyan, mint egy aszkórosé, aki utolsó napjait éli. Évek óta nyög ebben 
a betegségben, amelynél minden percben beállhat a halál. Azt hiszem, hogy ha 
megkérdeném őt, azt mondva: „Koldus vagy te?”, azt mondaná: „Nem, uram, én 
nem vagyok koldus, hiszen sohasem koldulok.” És ő mégis csak koldus, mint ahogy 
mindenki annak tartja. A tekintete, a rongyok rajta, a meztelen teste, bágyadtsága, 
beteges külseje mind-mind koldul. Az egész ember koldul. És ez az a mód, ahogyan 
nékünk imádkoznunk kell. Tárjátok fel szíveteket Isten előtt szavakkal vagy szavak 
nélkül, ‒ ahogy könnyebb ‒, hanem úgy vigyázzatok, hogy egész belsőtök, összes 
indulataitok mind fohászkodjék. Legyetek biztosak abban, hogy az áldás a tiétek 
lesz, határozzátok el magatokban, hogy kiküzditek azt. Tegyetek úgy, mint itt egy 
alkalommal cselekedett egy férfiú, aki azt mondta: „Bár nyomorult, elvetni való 
bűnös vagyok, de nem akarok felkelni addig erről a helyről, míg Megváltómat meg 
nem ismertem. Elhatároztam, hogy vagy megnyerem bűneim bocsánatát vagy 
pedig itt fogok térdeimen elveszni.” Imádkozott, fohászkodott és végül is győzelmet 
aratott. Mi valószínűleg nem igen szívesen hallgattuk volna meg jajgatásait, mert 
nem voltak azok kellemesek a fülnek és a nyelvtani szabályoknak megfelelőek, 
hanem az Úr meghallgatta őt és megszabadította lelkét. 
 
„Könyörgök hozzád Uram, mentsd meg az én lelkemet!” Az ilyen és az ehhez 
hasonló lelki állapotokra igen alkalmas és rendkívül találó ez az ima. Vajha összes 
imáink olyan helyesek volnának, mint ez. Ez a legegyszerűbb és a legkifejezőbb ima 
minden szegény, aggódó lélek számára a szükségnek idején. Szükséges kötelessége 
minden léleknek, hogy a Jézus Krisztusban való hit által felemelje sóhajtásait a 
kereszthez és fohászkodjék: „Jézus, Megváltóm, üdvözíts engem és szabadítsd meg 
az én lelkemet!” 
 
Beszédem harmadik részében a szabadításról akarok szólni, amikor is a felolvasott 
zsoltár nyolcadik versére irányítom figyelmeteket.  
Ez a szegény, fohászkodó és rettegő imádkozó elnyerte azt, amit kért. Azt mondta: 
„Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!”, és nem sok idő múlva már 
énekelhette: „És te megszabadítottad lelkemet!” Mint a visszhang felel a kiáltónak, 
úgy felel az Úr is övéi könyörgésére. Ha egész szíveddel, teljes indulatoddal 
fohászkodsz a megszabadításért, ha szemeidet a Krisztus keresztjére irányzod, 
akkor megszabadulsz. Ha leveted magad Jézus előtt és azt mondod, hogy: ,,Ha már 
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elpusztulok, úgy legalább a Te átszegezett lábaid előtt akarok elpusztulni!” ‒ akkor 
nem fogsz elpusztulni. Ha olyan őszintén, olyan alázatosan kiáltasz bűnbocsánatért, 
mint a publikánus, akkor megigazulva fogsz hazamenni. 
 
Figyeljétek meg azután, hogy ő megnyerte azt, amit kért és hogy kérését Az 
teljesítette, akitől azt kérte. „És Te megszabadítottad az én lelkemet a haláltól”. A 
mi üdvözülésünk, a mi boldogságunk egyedül a Szentháromság egy Isten végtelen 
kegyelmétől függ. Egyes testvérek nem egészen tisztán fejezik ki beszédjükben az 
emberek üdvözülését, de ha majd eljutnak azokhoz a tapasztalatokhoz, amelyhez 
minden őszinte hívő eljut, hogy tudniillik senki sem képes üdvözíteni magát, akkor 
ők is be fogják látni, hogy senki sem képes a saját akarata vagy saját cselekedetei 
által üdvözülni, hanem csupán az Isten szabad kegyelme folytán. Azok a nagyon 
„igazságos” emberek, akik csak önmaguk, legfeljebb embertársaik egy kevés 
segélye által szeretnének megmenekülni, nem fognak megmentetni, azok ellenben, 
kiket a Szentlélek meggyőzött bűneikről, azokat az Úr maga fogja megmenteni, 
mert csakis az isteni kegyelem tehet eleget értük. „És Te megmentetted az én 
lelkemet a haláltól!” Az én állapotom már olyan volt, hogy senki más, egyedül csak 
Te, én Uram, segíthettél rajtam. Az én fájdalmaim segítségül hívták a Te 
mindenható erődet. Egyedül csak a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek balzsama 
vigasztaltak és szüntették meg fájdalmaimat. 
 
Érdekes azután megjegyezni, hogy ez az áldás oly módon érte őt, hogy teljesen 
meggyőzetett általa. „Te megmented az én lelkemet a halál karmai közül!” Nem 
mondta azt: „Remélem, hogy ki fogod menteni lelkemet...”, hanem: „Te 
megmented lelkemet...” „Tudom, biztos vagyok benne és örvendek ezen”. Ez nem 
az, mikor ezt mondják: „Igen nagy örömet és igen nagy áldást élveztünk és úgy 
vélem, nékem is volt egy kis részem benne”. Nem, nem, hanem ezt teljesen így kell 
mondani: „Te kimentetted az én lelkemet a halál karmai közül!” Ha egyetlenegy 
megmentett lélek sincs a világon én igenis az vagyok. Az a hit, amely arra késztett, 
hogy csak Jézusra pillantsunk, abba az állapotba hozza a lelket, hogy azt mondhatja: 
„Jézus szeretett engem és önmagát adta halálra értem”. Igen érdekes volt az, amit 
erre vonatkozólag egy kedves, fiatal barátnénk mondott el nekem: „Most immár 
odajutottam, hogy látom, miszerint Krisztus úgy szeretett engem, mintha 
egyetlenegy ember sem volna kívülem a világon, és feláldozta magát úgy érettem, 
mintha egyetlenegy bűnös sem volna még, akinek Jézus vérére oly szüksége volna. 
És így, mikor Krisztust teljesen a magaménak éreztem, akkor örvendtem benne és ‒ 
beszélte tovább – óhajtanám, hogy vajha mások is így éreznének”. Krisztust úgy kell 
elfogadnunk, mint valami hőn óhajtott vágyat, kívánságot, amely őt teljesen 
befoglalja, csakis magunkért és akkor őszinte szeretetünk lesz azon lelkek iránt, akik 
még nem ismerik Őt és törekedni fogunk arra, hogy ők is megismerjék. És amint 
látjátok, a zsoltáríró megkapta azt, amit kért és ezt Attól kapta, akitől kérte és azon 
módon, ahogyan kérte. 
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Hanem szeretném, ha még egyre gondot fordítanátok és ez az, hogy sokkal többet, 
kapott, mint amennyit kért. Az imája ez volt: „Kérlek, Uram, szabadítsd meg az én 
lelkemet!”, és Isten megszabadította lelkét a haláltól, szemeit a könyhullatástól és 
lábait az eséstől. Csak egy dologért könyörgött és megnyerte úgy ezt, valamint még 
kettőt is melléje, mert a mi édes mennyei Atyánknak az a szokása, hogy mindenből 
többet tegyen és többet adjon, mint amit mi kérünk és megérdemlünk. Áldott 
legyen érte szent neve! 
 
Megmentetett a lelke a haláltól, mert hiszen a lélek meghalhat akkor is, ha mindjárt 
nem is szűnik meg létezni. Meghalnak az emberek akkor is, ha elűzetnek Istentől, 
amint Ádám lelke is meghalt azon a napon, amelyen a tiltott parancsot áthágta és 
amiként holtak az összes lelkek mindaddig, míg Istennel nem egyesülnek egy új, 
szellemi életben. Az Isten kegyelme folytán mentetett meg Dávid a lelki haláltól, 
amely uralkodik rajtunk és mentetett meg az örök haláltól, ahová a lelki halál 
végeredményében vezet. 
 
Megszabadultak szemei a könnyhullatástól. Ugyan ki az, aki meg nem szabadult a 
fájdalomtól, ha megszabadult már a halálbüntetés félelmétől? A megbocsátás 
érzete bármikor jön is, mindig örömet fakaszt a lába nyomán. 
 
És azután, amikor már szabadulást és örömet nyert, akkor szilárdságot adott néki az 
Úr. Azok a lábak, amelyek olyan könnyen botlanak, olyan hamar esnek, szilárd 
alapra állíttattak és az esetleges eleséstől való félelem félretétetett ama biztonság 
által, amelyet az Úr nyújt kegyelmében és azon ígéretében, hogy soha többé 
egyedül nem hagy. És így nyert három áldást egyszerre az imádkozó ‒ szabadulást, 
örömet és szilárdságot ‒ áldást a lélek, áldást a szemek és áldást a lábak számára. 
 
Az utolsó szavak, amelyeket még mondani akarok, azok, hogy ugyanezen áldásokat 
mások is megnyerhetik. Ha most olyanokhoz beszélek, akik szintén átélték Dávid 
félelmes tapasztalatait, vagy olyanokhoz, akiknek semmi ilyes tapasztalatuk még 
nem volt, bár az örök életet éppen úgy óhajtják, akkor azt mondanám: Gondoljátok 
meg, hogy az alap, amely miatt Dávid imája meghallgattatásra talált, nem az 
imában, nem is önmagában, hanem Istenben rejlett. Olvassátok el csak az alapul 
vett zsoltárból az ötödik verset: „Az Úr kegyelmes és igazságos és a mi Istenünk 
irgalmas.” Ez az az ok, ez az az alap, amely miatt Dávid imája meghallgattatást 
nyert, mert az Úr kegyelmes és mert szereti megmutatni a bűnösnek az ő 
irgalmasságát. Az is egy ok volt, hogy Ő igazságos és mert így igazán megtartja 
minden ígéretét. Megmondta és megígérte az Úr, hogy meghallgatja minden 
töredelmes szívű bűnösnek az imádságát: „Ha őszintén megvalljátok bűneiteket az 
Úrnak, hű és igaz az Isten, hogy azokat megbocsátja” és ezért hallgatja meg az Úr az 
imát kegyelemben és igazságban. 
 
Ne felejtsétek el, hogy ha nyomorúságtok hasonlít a Dávidéhoz, ti is ugyanúgy 
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imádkozhattok, mert hiszen az ígéretek reátok is vonatkoznak. Isten ígéretei 
nincsenek fenntartva vagy használaton kívül helyezve úgy, hogy többé nem 
volnának érvényesek. Az Isten ígéreteiből milliárdok és milliárdok táplálják magukat 
és mégis megmaradnak azok tovább. Tízezerszer tízezer lélek vette már magához a 
Krisztust és élt általa, mégis jöhet még tízezerszer ennyi lélek és Krisztus még 
azoknak is az élet kenyere lesz. 
 
Gondoljunk arra, hogy ugyanaz az Istenünk van és ígéretei ugyanúgy a mieink, mint 
Dávidé voltak. Imádkozzon a megtéretlen lélek még ma is úgy, mint Dávid 
imádkozott: „Kérlek, Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!”, és meg fogja látni, 
hogy az Isten felelete az lesz: „Higgy az én fiamban, a Jézus Krisztusban! Bízz Benne 
és akkor megszabadul a lelked”. 
 
Sebeid Jézus gyógyítja,  
Nyugtod s üdvödet Ő adja,  
Menhelyed csak úgy találod  
Ha Krisztust hitben meglátod. 
 
Hagyjad Reá magad, bízz Benne és megszabadulsz, mert így szól az Úr: „Szabadítsd 
meg őt, hogy meg ne haljon; találtam engesztelést számára”. Függeszd szemeidet a 
Jézus Krisztusra és arra, amit érted tett. Nyugodj meg Jézus tökéletes és teljes 
áldozatában és járj örömmel útaidban! Vajha a Szentlélek Úr Isten titeket, szegény, 
elcsüggedt bűnösöket mind odavezetne, és én kérlek arra, hogy ha ezt megteszitek, 
úgy jöjjetek és tudassátok ezt velünk. Tegyetek úgy, kövessétek azt a példát, 
amelyet a zsoltáríró mutat. Mondjátok vele: „Mivel fizessek az Úrnak minden 
hozzám való jótéteményéért? A szabadulásért való poharat felemelem és az Úrnak 
nevét segítségül hívom. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe 
előtt”. Ne rejtsétek el az Úrnak irántatok tanúsított szeretetét. Ismerjétek be és 
valljátok meg az Isten dicsőségére, népének vigaszára, szolgáinak bátorítására és 
gyülekezetének erősödésére. Az Úr legyen mindnyájatokkal, testvéreim és 
testvérnőim, a Krisztus érdeméért. Ámen. 
 

Áron való megváltás 
 
„Avagy nem tudjátok-e, hogy ... nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek 
meg.” (Pál I. lev. korinthusbel. 6, 19‒20.) 
 
Igen gyakran és igen sűrűn intéztek és intéznek támadásokat az evangyéliom 
főtételei és pedig a megváltás és fiúsítás tanai ellen, mert köztudomású tény, hogy 
ezek képviselik az evangyéliom főerősségeit. Ezek a támadások sokszor a 
legfortélyosabb módon vitetnek keresztül. Néha úgy véltük, hogy csupán 
helyesbítései a mi kifejezésünknek, holott burkoltan a legvakmerőbb támadások 
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voltak az igazság ellen. Hisszük, hogy a Jézus Krisztus vérével és vére által 
megszabadulunk és hogy a gonosz hatalmától a Közbenjáró halála folytán 
megmenekülünk, mivel Jézus megvásárolt magának ama szolgálat és 
engedelmesség által, melyet érettünk betöltött. Mihelyt behatóan foglalkozni 
akarunk evvel a ponttal, bizonyos képzelődő teológusok ‒ kiknek szokásuk a régi 
teológiai tanokat kinevetni ‒ rögtön kifogásokat emelnek ez ellen, amelyet 
előszeretettel „a fiúsítás gyakorlati tanának” neveznek. Némely gyenge lelkek aztán 
egy-egy ilyen gyűlölettelt, rút kifejezést, mint bizonyítékot fogadnak el, de a 
fennforgó esetben nincs semmi rettenetesség a leírásban, még akkor sem, ha a 
maga teljes erejében fogadjuk is el. Vannak köztünk olyanok, akik a megváltásról és 
a megszabadításról szóló eszmét egyszerűen a ládafiába zárják, hanem azért meg 
akarom állapítani, hogy ezek közelebb vannak az igazsághoz, mint azok, akik az Úr 
Jézus által fizetett megváltási árat haszontalannak tekintik, és akik megváltás művét 
jelentéktelennek tartják. A vásárlásról szóló előadásban maga a mag elrejtetett a 
Megváltó műve elől és éppen ezért erősen meg kell azt ragadnunk. Eljön ugyan 
ismét, hogy megváltott tulajdonát kiváltsa és tökéletessé tegye, és mi reméljük is 
ezt. Mindenesetre azonban Pál apostol nem ijedt meg a gyakorlatias irányú 
teológiától ‒ ha már így nevezzük ‒, mert ezt mondja: „megvétettek”, sőt hogy 
jobban kifejezhesse magát, még azt is mondja: „áron vétettetek meg.” Egyenesen, 
tisztán van kimondva és nem lehet belőle semmit sem elcsavarni. Ha egyáltalán 
jelent valamit, úgy azt jelenti, hogy bizonyos árat fizettek értünk, hogy ne 
sínylődjünk örökös rabságban és szolgaságban, mert megtaláltatott az az ár, amely 
már a régi írásokban megíratott: „Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, mert 
váltságdíjat találtam.” A mennysereg éneke nincs minden alap nélkül. Hallgassátok 
csak, mint zeng a hatalmas nagy kar ünnepi éneke az Isten és a Bárány trónjához: 
„Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél 
és megváltottál minket Istennek a Te véred által, minden ágazatból, nyelvből, 
népből és nemzetből.” Vagy nincs-e megírva felőle: „Az embernek Fia nem azért 
jött le (e földre), hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét 
váltságul sokakért.” Csakis Jézus Krisztus önfeláldozása volt az, amely az ő 
választottait elveszett állapotukból megmenthette. Ez eredményes és az igazságnak 
megfelelő vásár volt, melyben Jézus azokat, kiket megváltott, megvásárolta. Mi 
nem valami homályos, fantasztikus fiúsításban hiszünk, aki tett is, meg nem is tett 
semmit értünk, hanem hisszük, hogy Jézus tényleg megvásárolta, megváltotta 
népét, még pedig szenvedéseinek és halálának váltságdíja által, amelyben az Isten 
kegyelme megnyugodott és törvénye megdicsőíttetett. Ha semmi más ezt bizonyító 
mondat nem volna a szentírásban, még akkor is teljesen elegendő és mindent 
kifejező volna ez a mondat, amelyet annyira kigúnyolnak: „Immár nem a magatokéi 
vagytok, mivel áron vétettetek meg.” Dacára annak, hogy nem romlandó, elmúló 
anyagokon vagy ezüstön és aranyon váltattunk meg, hanem a Jézus Krisztus 
drágalátos vére által, azért a vásár nem kevésbé tényleges és eredményes. Az 
igazság az, hogy a kifogás nem annyira a gyakorlatias kifejezés ellen, mint inkább az 
értünk történt önfeláldozás ellen szól. Előre bocsátom, hogy a rosszul értelmezett 
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szavak megkritizálhatók (megbírálhatók), de ez esetben ez csak kibúvó lenne, mert 
hiszen a tulajdonképpeni ellenvetés az ellen a tan ellen irányul, amely azt állítja, 
hogy Krisztus az Isten haragja miatt tűrt és szenvedett. Ez az a tan, amelyet el nem 
szenvedhetnek. Sokszor kell célozniok és sok ágyujok fog elromlani addig, míg a mi 
hitünket és igazságunkat szétrombolják és az Ézsaiás próféta könyvének 53. 
részében és egyéb helyeken leírt próféciákat felrobbantják. És ha az értünk történt 
szenvedésekről szóló tant megvizsgálják és bebizonyítják, hogy ez az önfeláldozás 
képtelenség, akkor a legjobb, amit még tehetnek az, hogy elkészülnek a halálos 
gyötrelmekre, mert a legtündöklőbb csillagot oltották el, amely egy nyugtalan 
lelkiismeret roncsai fölött ragyogott. A teológia egyetlen igazsága sem oly 
vigasztaló azon lelkek számára, kik bűn igája alatt görnyednek, mint az a tény, hogy 
Jézus Krisztus a mit bűneinket magára vette és a vállain vitte fel a Golgotára. Engem 
nem bánt, hogy mások hiszik-e ezt vagy nem, én azonban meghajtom lobogómat és 
odatűzöm ama kereszt elé, amelyen az én Uram Jézus Krisztus megfizette az ő 
vérével értem is a váltságdíjat. Igen nagy kitüntetés a mi szegény és elesett 
nemzedékünkre, hogy az összes teremtmények közül egyedül az ember lett 
megváltva, egyedül az ember üdve követelte meg az Üdvözítő életét. A pártütő, 
fellázadt angyalok elvesztették előkelő állásukat és átadattak az ítéletnek. 
Semmiféle váltságdíj nem lett értük adva, a többi angyalok pedig ‒ az Isten ereje 
által hordozva ‒ szintén elvégzik kitüntető kötelességeiket, anélkül hogy 
megváltattak volna vér által. Bennük nyilvánul meg az isteni hatalom, bölcsesség és 
jóság, csak éppen a szabad kegyelem és a végtelen szeretet nem. Az ember ebben a 
tekintetben egyedül, teljesen egyedül áll, sehol máshol nem nyilvánul meg az Isten 
fiának vérjegye. Csak egyedül mi vagyunk az Istennek ama serege, amelyet vére 
hullásával váltott meg. És ezért drágábba került az ember Istennek, mint az egész 
világegyetem. Az Úr világot hozhat elő szavával, égi testeket alkothat úgy, amint mi 
az agyagot formáljuk kezeink között, csillagokat állíthat elő úgy, amint a kovács 
pattantja le üllőjéről a szikrákat, hanem, hogy az új teremtményekre megváltott 
embereket vigyen, kénytelen volt egyetlen Fia elvesztésébe belenyugodni, őt a 
halálnak átadni és az Egyszülött személyes fájdalmai és szenvedései árán a 
váltságdíjat megfizetni. Nem akarok most az emberré lett Isten fájdalmaival 
foglalkozni, de ezek mind szükségesek voltak arra, hogy általuk az ember 
megváltassék. Az Úr többet adott nékünk, mint az ethiopia vagy a sábabeliek híres 
királynőjükkel együtt, mert míg ezek csak ajándékokat hoztak, az Úr önönmagát 
adta. Úgy szemléld tehát magadat, kedves barátom ‒ ha ugyan tényleg hiszesz a 
Krisztusban ‒ mint egy fontos nevezetességet a lények világában vagy mint a 
teremtés egy különös csodáját. Csak te vagy az, aki mondhatja: „Tudom, hogy 
Megváltóm él!” Sem a földön, sem a csillagokon vagy a különböző égi testeken ‒ 
amennyiben azokon is vannak élő lények ‒ nincsenek más lények az emberen kívül, 
akik ruháikat megmosták és megfehérítették a Bárány Jézus Krisztus vérében. A 
teremtés legértékesebbjei, Isten legkedvesebbjei vagyunk, mert a legtöbbet adott 
értünk és megkülönböztetett előnyökkel ruházott fel. 
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A megváltás e műve igen csodálatos, mert minél inkább igyekeznek azt kifürkészni, 
annál jobban feltűnik annak sokfélesége. Milyen tekintetben és milyen 
vonatkoztatásban váltattunk meg? Úgy vélem, rövid az idő arra, hogy ezt mind 
elősoroljam. Megváltattunk ‒ amint tudjuk ‒ az isteni igazságra nézve. Az Isten 
törvényeit áthágtuk, megszegtük és ezért bűnhődés alá esünk. Ezt a bűnhődést 
hordozta el azután az Úr Jézus Krisztus mi érettünk. „Betegségeinket Ő viselte, 
fájdalmainkat hordozta és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik 
az Istentől. És Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” 
 
Megigazíttattunk, vagyis igazságunk előtűnt a Jézus Krisztus megváltásában. A 
törvény dicsőségére, felmagasztalására többet tett a mi nagy Szabadítónk, mint 
mindnyájan együttvéve tehettünk volna, ezt pedig elegendő váltságdíjul fogadta el 
Isten, mivel ő betöltötte helyettünk a törvény előírásait, ami által mi 
megszabadultunk a törvény büntetéseitől. Ez egy oly áldásos oldala 
megszabadíttatásunknak, amelynek gondolatainkban és tanításainkban előkelő 
helyet biztosítunk. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, átokká lévén 
érettünk, mert meg van írva: „Átkozott minden, aki fán függ.” Vajha adná a 
Szentlélek, hogy ezt a megváltást teljes értéke szerint becsülnők meg. 
 
Ezenkívül mi megszabadittatunk a gonosz hatalmától is, amint ezt a Szentlélek Pál 
által a Titushoz írt levélben ki is nyilvánítja: „Aki önmagát adta mi érettünk, hogy 
megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen való 
népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” Erről a megváltatásról elmondhatjuk, hogy 
nem annyira az ár, mint inkább hatalom által ment végbe, bár itt is ki van tüntetve 
az ár, mert az apostol azt mondja: „aki önmagát adta mi érettünk”. Az tény, hogy 
semmiféle összeg sem fizettetett értünk a sátánnak, ez a feltevés egy pillanatig sem 
állhat fenn. Mi nem voltunk sohasem jogos tulajdonai az ördögnek és ezért 
kénytelen volt minden összeg vagy jutalom nélkül szabadon bocsátani azokat, 
akiket megkötözött. Ugyanúgy vezettetünk ki mi is a gonosz hatalmából, mint Izrael 
népe a Fáraó zsarnoksága alól. Az egyiptomi király sem kapott semmiféle 
váltságdíjat, mert csakis az Úr hatalmas kiterjesztett karjai szabadították meg 
Izráelt, megszabadítás, megváltás volt, de hatalom által. És mégis, az a vér, amelyet 
izsóppal az ajtófára és a küszöbre hintettek, mutatta, hogy a hatalom együtt jár az 
árral és hogy a fiúsítás vére éppúgy szükséges, mint a mindenhatóság pálcája. A 
gonosztól való megszabadításunkban nemcsak a Szentlélek hatalma nyilvánult meg, 
hanem szükség volt ebben a vérre is, mint megtisztító erőre. Az Úr Jézus Krisztus a 
mi megszabadítónk és megszentelőnk. Azokról, akik a bűnt és a sátánt meggyőzték, 
ez íratott meg: „Győzelmesek lettek a Bárány vére által.” A kegyelem letöri az igát a 
hívő nyakáról, a megszabadító kegyelem vérbe mártott ujja pedig otthagyja 
mindenhol a szabadság jelét, ahová ér. Ti még nem láttátok ezt? Ti még nem 
tudjátok, hogy mostantól kezdve nem vagytok a magatokéi? Az az ár, amely a 
Getsemáné kertjében és a Golgotán lefizettetett, az megvásárolt benneteket. Ne 
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felejtsétek ezt el! 
 
A megváltatásnak egy másik vonatkoztatását ‒ amelyre nem gondolunk gyakran ‒ 
magyarázza meg nekem a szöveg. Előfordul olyan idő testvéreim, amikor azt 
hisszük, hogy mi igenis a magunkéi vagyunk. A felolvasott szöveg azt mondja: „Nem 
vagytok a magatokéi!”‒ Miért? ‒ Mert áron vétettek meg.” Megvétettünk, de ki 
által? Nem mondhatom-e joggal, hogy bizonyos értelemben ti adtátok el 
magatokat? Hol volna máskülönben a kifejezés súlya: „Nem vagytok a magatokéi”? 
Abban a megváltásban, melyet Jézus Krisztus hozott, egyúttal kárpótlás is van 
magatok részére, azért, mert a ti jogaitok az Úr Jézus tulajdonába mentek át. Az a 
függetlenség és szabadság, amelynek egykor annyira örültetek, most átadattak 
Jézusnak. „A mi ajkunk a sajátunké ‒ mondhatjátok ‒, ki uralkodik fölötte? Kicsoda 
az Úr, hogy engedjünk Néki? Szabadok akarunk lenni és azt cselekedni, ami jólesik.” 
Igen, csakhogy a hasonlíthatatlan váltságdíj kifizettetett és az önakaratra és 
tulajdonjogra vonatkozó összes gondolatok kihágások a Szabadító jogai iránt. Az a 
jog, hogy magunk fölött rendelkezzünk ‒ bár soha a mi valódi tulajdonunk nem volt 
– egyszer s mindenkorra átadatott Annak, aki életével megvásárolt bennünket 
magának. Ezerszeresen visszakaptuk az Úr kezéből mindazt, amit Néki adtunk. Az 
ár, amelyet értünk adott, oly nagy, oly hasonlíthatatlanul nagy, hogy mi örömmel 
átadjuk a mi értéktelen valónkat Néki, hogy mindörökké uralkodjék felettünk. 
Nagyon szeretném, ha a megváltás e formáját emlékezetetekben megtartanátok, 
és éppen azért bocsátom ezt ama pontok elé, amelyekre fel akarom hívni 
figyelmeteteket. 
 
Kísértsük meg, kedves testvéreim és engedjük magunkat át ama igazságnak, hogy 
mi tényleg áron váltattunk meg, és hogy nem vagyunk immár a magunkéi, nehogy e 
kinyilvánítás csak holt betű legyen, hanem hogy megragadja szívünket és képes 
legyen befolyásolni életünket. Én megkísérlem, hogy ezek segítsenek abban, hogy 
tisztábban lássatok és erősebben érezzetek. Ez a rendkívül fontos, gyakorlatias 
igazság elég erősen soha sem ragadhat meg bennünket. Bárcsak az Isten Szentlelke 
bevésné ezt mélyen, jó erősen a szívünkbe! 
 
Először is ki kell jelentenem, hogy a felolvasott szövegben kárpótlást és mégis 
nyereséget találunk. A kárpótlásnak az a rendeltetése, hogy valamely veszteséget 
jóvátegyen, csakhogy a jelen esetben az átruházás rólunk Krisztusra tiszta nyereség. 
Íme, a kárpótlás: „Nem vagytok már a magatokéi, mert áron vétettetek meg!” 
Tehát mint hívők, feladtátok a jogot, hogy magatok fölött rendelkezzetek. Jó vásárt 
tettetek? Feltétlenül. Mert először is: ti éltek, és ha a magatok fölött vélt 
rendelkezési jogot megtartanátok, akkor meghalnátok. Aki meg akarja menteni 
életét, abban az értelemben, hogy magának menti meg, az elveszíti azt. Dacára 
annak, hogy még éltetek, mégis holtak voltatok már az igazságban, mivel csak 
kívánságaitoknak hódoltatok amelyek belőletek eredtek. Most azonban az Úr egy 
új, magasabbrendű, nemesebb és tökéletesebb életet adott nékünk. Vajon ez a 
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cselekedet nem kárpótlás-e azért, mert felhagytunk a testi élettel, mely nem bírt 
felülemelkedni a sár fölé? Ehhez pedig még békességet is kaptatok, nyugalmat a 
Jézusban. Mint hívők, tudjátok, hogy bűneitek megbocsáttattak a Jézus Krisztus 
nevéért, hogy az Atya szeretettel ölel titeket keblére és hogy biztos helyen vagytok 
a Jézus Krisztus karjaiban. Olyan nagy, mély és tartós békét éreztetek, amely soha 
el nem múlik. Vagy nem jobb-e békét nyerni és a Krisztushoz hasonlóvá lenni, mint 
a háborgó tengerhez hasonlítani és élvezni azt a látszólagos jogot, hogy 
rendelkeztek önmagatok fölött? Csak egy csöppnyi édes béke is elegendő jutalom 
szívünk átadásáért. A béke mellett azután örömetek is van. Olykor, mikor 
örömáradások vannak, boldogságtok oly nagy, amilyet csak képesek vagytok 
elhordani. Ereztétek már, ugye, hogy mit jelent az, felemelkedni a földről 
forgószélhez hasonló elragadtatásban, akkor, mikor az Úrra vetettétek szemeitekét, 
mikor láttátok szeretetét és azt az árt, a melyet lefizetett? Ah, az öröm az a 
kimondhatatlan boldogság, amely a Lélek gyümölcse. Micsoda édes gyümölcsök 
fakadnak a kereszt keserű fájából! Melyik szőlőtőkének vagy gyümölcsfának a 
termését lehet a Golgotha keresztjéhez hasonlítani? Biztos, vagyok abban, hogy 
gazdagon vagytok kárpótolva azokért az örömökért, amelyeket otthagytatok, ama 
váltságdíjban, amelyet Krisztus adott értetek. És aztán milyen nagy örökség vár 
reátok. Reménység, mely a halál folyója mellett jobb hazát pillant meg, a 
halhatatlanság reménye Krisztussal, a hasonlóság, az összeköttetés, a dicsőség Vele 
együtt örökké! Nemde, kedves barátom, még akkor is, ha egy királyságról kellene 
lemondanod, az önmegtagadások egész raját elkövetned, tízezer kellemes dolgod 
feladnod, még akkor is mennyire megelégednél, ha ilyen árt fizetnének érte. Te 
azért a kevésért, amit adtál, sokat, nagyon sokat kaptál, megkaptad Krisztust, aki 
mindenekben minden. A megfoltozott örömökért, a veszélyes függetlenségért, a 
fel-fellázadó megelégedésért, a bűnös kívánságért, mind együttvéve 
hasonlíthatatlan adományokat nyertél, amelyek kizárják azt a feltevést, hogy 
érettük lemondj a szabadításról. Még ma átvehetitek mindazt, amit a Jézus Krisztus 
vére kieszközölt és véghezvitt és én nem tudom egyes szavakban kifejezni e 
kegyelem valódi értékét. Az az ár, amelyet Jézus fizetett, megtisztulást jelent: 
„Mert a Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére tisztít meg minket minden 
bűneinkből.” Vagy nem jobb: az Úr tulajdonában tisztán, mint a magunk 
tulajdonában piszkosaknak lenni? Az Úr Jézus vére közel visz az Atyához, mert „kik 
azelőtt távol valátok, a Jézus Krisztus vére által közelebb jöttetek.” Vagy nem jobb 
közel lenni az Úrhoz és a Krisztus tulajdonává válni, semmint idegen 
tartományokban bolyongani és megkívánni a disznók eledelét, amellett pedig 
büszkén hangoztatni, hogy a magunk urai vagyunk? Ez a vér békéről beszél, 
hangosabban beszél, mint az Ábel kiontott vére. Vagy nem jobb: eme békességnek 
vérét hallani és az Úré lenni, mint a sajátotoknak nevezni magatokat és már előre 
hallani az elkövetkezendő rettenetes ítéletet? Ez a vér képessé tesz arra, hogy a 
legszentségesebb helyre, az Atya színe elé mehettek, és nem hasonlíthatatlanul 
jobb: az Úr kedveltje lenni, Hozzá közel jönni, Vele úgy beszélni, mint az ember a 
barátjával beszél, mintsem elvetve Istentől és jelenlétének dicsősége előtt kizárva 
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lenni? Addig, míg e vér ki nem folyt, egy ember sem merészkedhetett a háromszor 
szent Istenhez közeledni, mihelyt azonban ez megtörtént, szabad bemenetele van 
oda minden töredelmes szívű bűnösnek. Nem nagy öröm ez? Ha valaki arról 
panaszkodik, hogy az őszinte keresztyénség ma csak az önmegtagadások 
sorozatából áll ‒ amint ez sokszor be is bizonyul ‒ nem szabad elfelejtenie, hogy a 
kárpótlás mégis aránytalanul nagy, mert az Úr Jézus vérében tízezerszer többet 
kaptunk, mint amennyit érette elveszítettünk. Ennyit a kárpótlásról. 
 
Emellett aztán nem kell elfelejtenünk, hogy a képzelt veszteség valódi nyereség 
lehet. Hasznothajtó dolog az, ha egy ember valamely veszteségéért kárpótolva lesz, 
amellett pedig a veszteséget hasznára is fordíthatja. És ez a legszorosabb 
értelemben áll fenn a mi esetünknél, mert mindazt, amit a Krisztusért 
elveszítettünk, igazság szerint tiszta nyereségnek könyvelhetjük el. Csak azt 
veszítettük el, ami megbecstelenített, megszégyenített és megalázott volna. Áldott 
veszteségek! Mik lennénk a Krisztus nélkül? 
 
Saját magunk rabszolgái voltunk és ha ebből megszabadultunk, akkor rosszabb 
sorsból szabadultunk meg, mint amilyenben az egyiptomi rabszolgák voltak, mert 
ennek jutalma a halál. Valakinek kellett, hogy uralkodjék felettünk, ez 
kikerülhetetlen, de összes eddigi uraink mind, mind zsarnokok voltak. Most pedig 
megszabadultunk a sátántól, megszabadultunk pedig ama Győző által, aki a 
mennyben uralkodik. Egykor a világnak szolgáltunk, az uralkodott felettünk, de nem 
nyereség-e azt most, érezni, hogy immár nem szolgálunk az embereknek, mert 
megváltattunk drága áron. Ahelyett, hogy kárpótlást követelnénk odaadásunkért, 
inkább azt mondhatnók: Örömünket és boldogságunkat csak abban találtuk, hogy a 
Krisztuséi lettünk és legnagyobb törekvésünk most odahatni, hogy teljesen az Isten 
akarata szerint éljünk. Vajha ez a vágyunk sohasem csillapodnék, mert mindaddig 
nem ismerjük meg a teljes szabadságot, míg eme fenséges fokozatot el nem értük 
és amikor elkészíttetünk, hogy a dicsőség honába bemenjünk. Az Úr segítsen erre! 
 
Ennyit az első pontról. Bár még csak veszteségünk sem volt, az Úr Jézus mégis 
kárpótlást nyujtott vére által és így nagy, határtalan nagy nyereségünk lett.  
 
Vessetek csak egy pillantást a szövegre és látni fogtok ott igen magas és mégis 
alacsony értéket „Nem vagytok a magatokéi, mert áron vétettetek meg.” 
Nyilvánvaló lesz itt tehát az érték, mivel feltünő nagy áron vásároltattunk meg. 
Mennyire becsüli Isten az embert, ha arról van szó, hogy megvásárolja őt. Isten 
nem gondolkozik kicsinylőleg az emberről, sőt határtalan leereszkedésében őt a 
kigondolható legmagasabb áron óhajtja megvásárolni. A fellázadt angyalokat nem 
váltotta meg és még csak egy fillért sem óhajtott értük fizetni, hanem mikor az 
ember elesett, odaadta érte váltságdíjul fiának életét. Néked, kedves embertársam, 
a legméltatlanabb lénynek kell vélned magadat, de mégis meg kell látnod, hogy 
Isten mennyire felbecsül. „Micsoda az ember, hogy gondolsz reá és az embernek 



  
408 

 
  

fia, hogy felkeresed őt?” És mégis felkerested. Felkereste pedig az embert úgy, 
hogy egyesítette magában az emberi és az isteni természetet. Nemcsak pedig, hogy 
felkereste, hanem kimondhatatlan kínok és fájdalmak árán meg is váltotta. Ha tudni 
akarod értékedet, úgy tekints a keresztre feszített Krisztusra, és pillants sebeire. Ne 
gondold azt, hogy valamily árútárgy vagy, amivel játszani is lehet. Ne véld azt, hogy 
értéked oly csekély, mint valamely földi kukacé. Sokkal, nagyon sokkal értékesebb 
vagy. Ne képzeld be magadnak, hogy te esetleg magadra méltó lehetsz addig, míg 
valamely földi cél után törekedel. Nem, mert nem szabad elfelejtened, hogy olyan 
lény vagy, akit Isten teremtett magának. Ne felejtsd el: saját képmására teremtett 
és ezt más nem ronthatja meg, csak a bűn. Most azonban, hogy megváltattál, 
értékesebb lettél, sokkal értékesebb, mint egy teremtmény. Nem vagy immár egy 
közönséges edény az Úr házában, esetleg egy eltört fazék, amelyet azután a 
szemétdombra vetnek ki, hanem oly edény vagy, amelyet drága áron vettek meg, 
amelyet megbecsülnek, amely a Mestert szolgálja és néki dicsőségére válik! 
„Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti 
atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és 
szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.” A legmagasabb fokú szentség által vásároltatott 
meg az ember: az Úr váltotta meg saját életével. Bizonyos fokú szentség veszi körül 
ezt a halandó testet, amint az apostol ki is fejezi magát. Engedjétek csak meg, hogy 
felolvassam: „Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek az élő Isten temploma és 
hogy nem vagytok immár a magatokéi?” Ne adjátok tehát testeteket a 
henyélésnek, az iszákosságnak vagy valamely tisztátalanságnak. Pál különösen a 
paráznaságról beszél, mint olyan bűnről, amely a szentek között nem fordulhat elő, 
mivel a test Isten dicsőségére kell, hogy szolgáljon, azért is váltattatott meg és 
emiatt nem szabad tisztátalannak lennie. Habár Pál apostol a testet más 
értelemben, mint „gyalázatos testet” említi (Filippibel. 3, 21. angol fordítás), mégis 
nem lehet minden tekintetben gyalázatos, mert mint az előbb is felolvastam, olykor 
az élő Isten lakhelye is. Különben még az eltávozott szentek porát is meg kell 
becsülnünk. Habár igen keveset jelent egy holttest, azért én mégis tiszteletteljesen 
óhajtanám utolsó nyughelyére helyezni, és hagyjátok ott csontjait háboríttatlanul 
mindaddig, míg az ítélet angyala harsonájával életre nem kelti azokat, mert a hívő 
testének minden egyes részecskéje a Jézus Krisztus vérével van megváltva, épp úgy 
mint a lelke és a szelleme. Azt akarom tehát, hogy a hívők értékeseknek tartsák 
magukat. Az Úr így szól az övéihez: „Mivel méltónak találtattál szemeim előtt, én 
niegdicsőítlek téged és szeretetemet adom néked.” Ti a „Sion nemesei” közé 
tartoztok, kik drágábbak az aranynál. Csak tiszteletreméltó céloknak adjátok oda 
magatokat és akkor az Isten megdicsőít benneteket. 
 
Tekintsünk azonban a kép másik oldalára. Habár értékesek vagytok, azért mégis 
alacsonyaknak kell tekintenetek magatokat, mert akármilyen ára is van valamilyen 
árúnak, magára a tárgyra nézve nem jelent semmit. Nálatok sem jelenthet semmit, 
mivel nem vagytok a magatokéi, épp így az érték sem a tiétek. Ti hívők, a Krisztus 
vagyonát képezitek, amint egykor eladtátok magatokat a bűnnek, ugyanúgy 
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vásároltattatok meg mostan ár által. Az emberi rabszolgaság intézményét már 
megszüntettük, habár némely helyeken még fennmaradt és gyalázatosabb módon 
vitetik végbe, mint valamely bűntett, a társadalom mégis felemelte tiltakozó szavát 
ellene, de amiért esedezem az, hogy vajha a Krisztus áldott igája az egész földön 
elterjedne. Pál apostol azt mondja: „Magamon hordom az Úr Jézus Krisztus 
jegyeit”, mintha ‒ miként a birkákra és a szarvasmarhákra rá szokták égetni uruk 
nevét – ő rajta is ott volna a bélyeg. Úgy vélem, hogy Pál az ostorcsapások helyeire 
gondolt, vagy pedig a vízbemerítés emlékjelére, mely egész testére kihatott és 
amelynek oly sokan örülünk, mert visszaemlékeztet arra, hogy a Krisztussal együtt 
haltunk meg és Vele együtt mi is fel fogunk támadni. Az a tény, hogy ama Szentnek 
a nevében meríttetünk a víz alá, soha el nem múlhat. Az Ő nevében meríttetünk víz 
alá, hogy mindörökre az övéi legyünk és nem a magunkéi. Egy ember nem lehet 
büszke arra, hogy mily nagy értékkel bír, ha észreveszi, hogy sem kezein az ujjak, 
sem fején a hajszálak nem az övéi. Ha valóban őszinte keresztyének vagyunk, akkor 
tudni fogjuk, hogy egyetlenegy érverés vagy egyetlenegy lélegzés sem 
önmagunkért történik és a testnek, ennek a bámulatos gépezetnek legparányibb 
részecskéje, úgyszintén a lélek vagy a szellem működése sem a mi javunkért megy 
végbe. Mindent a Krisztus miatt kell tennünk, mert megvásárolt és igénybevett 
tulajdonai vagyunk a Krisztusnak örök időkre. Szeretném, ha mindegyikőtökbe be 
tudnám vésni azt a gondolatot, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint véren 
megváltottakra, mint egy-egy szentségre épp oly szent dologra, mint az arany 
gyertyatartó, vagy az arany asztal, és hogy amellett a legcsekélyebbeknek és 
legalacsonyabbaknak tartsuk magunkat az Úr házában, mivel nem vagyunk a 
magunkéi. A mi dicsőségünk annak a dicsősége, aki megvásárolt magának. Isten 
őrizzen, hogy dicsekednénk valamivel, kivéve, hogy a Krisztuséi vagyunk. Azt 
azonban örvendező szívvel és szent bátorsággal mondjuk, hogy az Úréi vagyunk és 
az Ő ösvényén haladunk. 
 
Tekintsük meg és elmélkedjünk egy másik tárgy felett: „Nem vagytok a magatokéi, 
mert áron vétettetek meg.” Biztosságot és mégis éberséget kelt bennem ez a vers 
ujólag. Elsőbben is biztosságot. Nem veszhettek el, nem mehettek tönkre, mert az, 
akinek tulajdonai vagytok, képes arra, hogy megőrizzen. Ha ti elvesznétek, ki volna 
a károsult? Az, akié vagytok, ti pedig a Krisztuséi vagytok. Az a reményem, hogy 
mindvégig megoltalmaztatom, abban fekszik, hogy Krisztus sokkal többet fizetett 
értem, semmint hogy csak oly könnyen engedne elveszni. Minden egyes hívőért 
vérével fizetett. Maradjatok csak csendesen a Getsemáné kertjében és hallgassátok 
sóhajtásait, azután menjetek közelebb és nézzétek meg véres izzadságcseppjeit, és 
azután mondjátok meg, hogy enged-e ő elveszni csak egy lelket is, akiért ennyit 
szenvedett? Nézzétek meg, amint a fán függ, megkínozva, kigúnyolva, elárulva, 
rettenetes nagy teherrel, azután ama sötét felhő alatt, mely eltakarta előle az Atya 
ábrázatát és gondoljátok meg, hogy mindezt elszenvedte és, mégis megengedi, 
hogy azok, akikért ezt eltűrte, a pokolba vettessenek? Ő sokkal többet veszt, mint 
én, ha elpusztulok, mert ő elveszti azt, amibe az élete került, de természetesen ezt 
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nem fogja megtenni. Íme, itt van a biztosság: ti az Úré vagytok és ő nem engedi 
örökségét elrabolni. Oly kezekben vagyunk, amely kezek magukon hordják a szegek 
helyeit. Elrejtettünk egy sziklahasadékba, olyan sziklába, amely tizenkilencszáz év 
előtt hasíttatott meg értünk. Nincsen senki és semmi, ami kiszakíthatna ebből a 
kezekből, mert a Szabadítónak szeretete sokkal forróbb és ereje sokkal 
hatalmasabb, semhogy erre valaki sikerrel vállalkozzék. 
 
Pillantsunk most az érem másik oldalára. Itt megvan az alap az éberségre, „Nem 
vagytok a magatokéi, mivel áron váltattatok meg. És ezért szerfölött vigyázzatok és 
őrizzétek meg szíveteket, mert egy király kincsei közé tartoztok. Ha valami az én 
tulajdonom, úgy azt teszem vele, amit jónak látok, ha azonban valamit az én 
gondjaimra bíznak, akkor vigyáznom kell arra, hogy hűen és buzgón járjak el benne, 
mert máskülönben hűtlen sáfár leszek. Jöjj, kedves barátom, bár azt követheted, 
akit akarsz, de ha a Jézus Krisztushoz tartozol, akkor kérlek arra a szeretetre, 
amelyen Rajta csüngsz, szent személyének méltóságára, az ő halálára ‒ arra az árra, 
amelyet érted adott ‒, hogy ne piszkítsd és ne alacsonyítsd le magadat. Te nem 
vagy a magadé és ezért ne engedd, hogy az Úr tulajdona kárt szenvedjen és ő 
kénytelen legyen téged számadásra vonni. Az elveszett fiú a távol országokban ‒ aki 
büszkén mondta, hogy ezentúl a magamé akarok lenni ‒ élhet úgy, amint akar, 
mert annak a tartománynak polgárai és disznai nem törődnek avval, hogy mit 
csinál. Az a hitvány tönkremehet, ha éppen úgy akarja, saját fejére száll a veszteség, 
mert senki sem fog egy korhely vagy egy tékozló miatt búsulni. Hanem mi reánk ez 
már nem vonatkozhat, mert hazajöttünk, Atyánknak édes gyermekei lettünk és 
engedelmeskednünk kell háza törvényeinek, azután mindenben akarata szerint kell 
eljárnunk. Nékünk nincs rendelkezési jogunk önmagunk felett, ha a Krisztus 
megvásárolt magának. A mi kötelességünk úgy eljárni, mint a szőlőmunkásoknak a 
szőlővel, amelynek gyümölcsét leszedik, de nem a maguk, hanem Uruk számára. 
Őrizzünk meg minden egyes szőlőfürtöt, amelyet szívünk termelt az Úr számára és 
szolgáljon minden járás-kelésünk lelkünk tisztítására és minden virágápolásunk az ő 
tetszésére. Vigyázzatok tehát, nehogy a király javait megrontsátok vagy 
tönkretegyétek. Biztos helyen vagytok az Úr kezében és ezért örvendjetek. 
Gondoljatok azonban az igazság másik oldalára és vigyázzatok, hogy fehér 
ruhátokat megtartsátok és az Isten társaságától el ne távolodjatok. 
 
A negyedik tárgy, amely teljesen méltó arra, hogy megfontoljátok és figyelemre 
méltassátok: átadás és mégis tökéletes szabadság. 
„Nem vagytok immár a magatokéi, mert áron vétettetek meg” ‒ ez átadás. Teljesen 
és tökéletesen át kell adnotok magatokat az Úrnak, mivel teljesen és tökéletesen 
váltattatok is meg. Viseled még a test gondjait, kedves barátom? Távol akarod még 
tartani Krisztust valamilyen dolgodtól? Nem gondolod, hogy az Úr megrablása ez? 
Mit szólnál ahhoz, ha éppen ama bizonyos dolgod miatt esnél el a megváltástól? 
Meg volnál-e elégedve, hogy a Jézus vére egy bizonyos részben nem folyt érted? 
Melyik részed az, amelyet dédelgetni és elkényeztetni akarsz? Megnyugodnál 
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abban, hogy megváltatlan tested van? Megnyugodnál-e, hogy a férgek elpusztítsák 
és hogy soha többé a porból fel ne támadjon? Avagy odaadod-e Krisztusnak 
szeretetteljes szívedet, a szellemedet azonban megtartod és azt mondod: „Magam 
akarom a hitemet megtalálni és nem engedem ítéletemet a kinyilatkoztatás 
szavának alávetni”? Tehát az értelmed, a felfogásod nincs megváltva? Mi lesz ebből 
majd azon a napon, amikor csak az bocsáttatik be a mennyek kapuján, ami vérrel 
váltatott meg és amit Krisztus a magáénak ismer el? Azon a napon, mikor Jézus 
megtekinti majd a kincseit és idegen tulajdont talál köztük, mit fog avval tenni? 
Ugy-e nem fogja megtartani a sajátjai között? Ne tartsátok meg tehát 
képességeiteket magatoknak! Ne tartsátok meg hangotokat, hanem énekeljetek 
Jézusnak vagy beszéljetek érte, ha tudtok beszélni. Írjatok Jézusért, fessetek, 
varrjatok ruhát és foldozzátok azokat ő érette. Ne tartsátok vissza azt a csekélyke 
talentumot, amit kaptatok, hanem kérjétek az Urat, hogy segítsen néktek, hogy 
adjon ügyességet ujjatoknak és erőt karotoknak, mert hiszen ninden egyes 
tagjaitokat megvásárolta Krisztus. A ti időtök elmúlt a vásárlás által, mert nincsen 
egyetlen szempillantás sem, ahol megváltatlanul volnátok. Vannak egyesek, akik azt 
vélik, hogy ekkor és ekkor szolgálaton kívül” vannak. De én azt kérdem tőlük: Ki 
vagytok törülve a megváltottak jegyzékéből? Lehetséges az, hogy legyen egy oly 
nap a héten, amikor nem vagytok megváltva, hanem a magatoké és az ördögé 
vagytok? Tegyük fel, hogy éppen azon a napon haltok meg, mi történik akkor? 
 
Amiként ez az átadás minden időre, ugyanúgy minden esetre is vonatkozik. Arra 
vagytok elhívva, hogy amit csak tudtok megtenni Jézus dicsőségére, azt 
megtegyétek és hogy amit el tudtok szenvedni, azt szenvedjétek el, ha ő ezt akarja 
és hogy mindenekelőtt ‒ úgy a cselekedetben, mint a szenvedésben ‒ az Úréi 
legyetek. Nem kicsiny, hanem nagy dolog őszinte keresztyénnek lenni, akkor, 
amikor nem vagyunk semmivel sem elfoglalva, amikor sem imádkozunk, sem 
énekelünk, sem dolgozunk, hanem ‒ hogy úgy mondjam ‒ csendben vagyunk. Igen 
kedves és jó dolog, ha hasonlítunk a kerti virágokhoz, akik illatjuk őszinte és teljes 
átadásával áldoznak az Úrnak. Vajha megtelnénk kegyelemmel és a Szent Lélek 
szele átfogná szeretettel a mi első életünket akkor is, amikor alig tudunk róla. 
 
Az átadással azonban összeköttetésben van a tökéletes szabadság. Ha a dolgot 
alapjában megnézzük, akkor a Krisztusnak való átadás a legbiztosabb út arra, hogy 
természeti képességeinknek teljes szabadságot adjunk. A bűn nem más, mint 
átadás a szenvedélyek uralmának. Igen, ha az ember összes szenvedélyeit helyes 
mederbe tudnók irányítani ‒ ami meg is lenne –  akkor, ha eredeti állapotában 
megmaradt volna, akkor teljes erény és nem pedig gonoszság volna az eredmény, 
amely erényekben aztán értékes és drága szabadságot nyernénk. Természetünk 
kívánságai ‒ nem az elesett természeté! ‒ teljes kielégülést nyernének, ha azokat 
az Isten akaratának és törvényének vetnők alá. Szabadság a bűnre: rabszolgaság, 
ellenben szabadulás a bűntől: igazi szabadság. Ha a törvény keretei közé 
szoríttatunk, akkor nem kevésbé vagyunk korlátozva szabadságunkban, mint mikor 
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egy madarat a végtelen levegőégben tartunk fogva, vagy pedig, ha egy halat az 
óceán hullámaiba zárnánk. Krisztus iránt való engedelmesség: a mi éltető elemünk. 
Az igazán megujhódott, megváltott ember eleme a szentség, és ha mi teljesen 
átadjuk magunkat Krisztusnak, úgy hogy csak egyedül néki élünk, akkor elértük azt 
az életmódot, amelyet az Isten megállapított nékünk és amelyben mi tökéletes 
boldogságot találunk. Ne gondoljátok tehát, hogy mindig több korlátozottságot és 
nagyobb megkötöttséget találtok, minél jobban nevekedtek a keresztyénségben. 
Mondjátok inkább, hogy annál több szabadságot élveztek, még pedig olyan 
szabadságot, amelyet csak a megtért emberek értenek meg. Az igazság az, hogy 
még az önmegtagadás sem lesz többé az, hanem nagy örömmé válik, ha szívünk 
teljesen és tökéletesen átadatott az Úrnak. 
 
Mielőtt végeznék, még egy pár idevágó tárgyat említek és pedig a meghódolást és a 
várakozást. Mind a kettő benne foglaltatik a szövegben. A meghódolás: „Nem 
vagytok a magatokéi” ‒ és ezért joga van Istennek azt tenni veletek, amit akar. Nem 
mondhatjuk azt, hogy „mit akarsz még velem tenni?” amikor már hétről-hétre 
fájdalommal telten heverünk betegágyunkon, mert néki akkor is joga van, hogy a 
földhöz sujtson és minden egyes tagunkat megbüntesse. Ha az Úr azt mondja: 
„Most egész télen át köhögni fogsz, utána pedig sorvadásban fogsz sínylődni”, 
akkor nem szólhatunk egy szót sem, hanem alázatosan e szavakra kell gondolnunk: 
„Nem vagytok a magatokéi”. Vagy pedig ha azt mondja: „Hagyd ott a te jómódodat 
és eredj ínségbe és nehéz munkába”, akkor ismét csak arra kell gondolnunk: „Nem 
vagytok a magatokéi”. Vagy ha ezt mondja: „Vándorolj ki és keress magadnak az 
óceán mellett egy új hazát, vágd el az összes kötelékeket és tépd el a legdrágább 
kapcsolatot is, mely e helyhez köt, akkor örömmel kell engedelmeskednetek, mert 
nem vagytok a magatoké. Ha a kötelesség hívó szava szól: „Eredj, hirdesd az 
evangyéliumot a pogányok között, légy kész meghalni köztük, légy kész arra, hogy a 
malária a felényire rövidíti éltedet vagy pedig, hogy rettenetes halált hoz reád egy 
előre nem látott pillanat”, akkor minden kérdés nélkül mennetek kell, mert nem 
rendelkezhettek önmagatokkal. Mi nem hozhatunk elő kérdéseket vagy 
kifogásokat, mert ezt csak azok tehetik, akik rendelkeznek maguk fölött, 
 
Nem illik, hogy ,,Miért?”-et kérdjünk, csak a parancsot kell teljesítnünk mert nem 
vagyunk a sajátunké. Meghódolás, feltétlen és teljes meghódolás a kötelessége a 
véren megváltottaknak. 
Szorosan a meghódolás mellett jár a várakozás. Ha a magamé vagyok, nem tehetek 
sokat magamért, ha azonban a Krisztusé vagyok, elvárom, hogy a Krisztus sokat és 
nagyot tesz majd értem. A gyermek nem sokat tehet magáért, hanem reményteljes 
várakozással van telve. Miért? Azért, mert szeret ő és gazdag Atyja van, akitől 
nagyot vár. Azt mondja: „Atyám majd gondoskodik rólam, hiszen én a fia vagyok!” 
Ugyanígy áll a dolog velünk. A mi tulajdonosunk nagy jósága és hatalma csak emeli 
reménytelt várakozásunkat. Nézzétek meg a testemet, ennek el kell múlnia és 
porrá válnia, csakhogy az én Uram megvásárolta ezt és biztosan nem engedi, hogy 
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poraiból fel ne támadjon. Ez immár nem az enyém és azért biztos vagyok abban, 
hogy Az, akinek ez jogos tulajdona, ismét meg fogja alkotni, nemesebben, oly 
fényesen és tündöklően, mint az övé, amikor nem lesz már fájdalmaknak, 
betegségnek és romlásnak alávetve. Biztos vagyok ebben. Ha ez a test csak az 
enyém lenne, akkor elvárnám, hogy velem együtt elpusztulna, mikor a sírásó 
eltemeti, csakhogy nem az enyém, hanem az Úré, aki oly nagy árt fizetett érte, hogy 
feltétlenül nagy szándéka van vele. Az Úr ebben a testben a nyers anyagot látja, 
amelyből hatalma és kegyelme által valami olyast csinál, amely Néki dicsőségére 
válhat. Nem jogos-e tehát a várakozásunk, ha a Krisztusé vagyunk? Nem vagyunk a 
magunkéi. Az Úr ‒ bízzatok ebben ‒ tovább fogja fejleszteni szellemünket, lelki 
képességeinket szaporítani és a tulajdonát tulajdonosára méltóvá fogja tenni. Te 
azt mondod, kedves testvérem: „Én belőlem már sohasem lesz más, mert nincs 
képességem a tanulásra!” Ne feledd azonban, hogy az, ami a tiéd: a Krisztusé, aki 
megszenteli tehetségedet és bölcsességet ad majd, hogy azt az Ő dicsőségére 
használjad. Nem tudod még, hogy mi lehet majd belőled. Ha csak öt percig a 
mennyben voltál, többet fogsz majd tudni, mint a theológia összes doktorai, mert 
akkor megtudod, hogy mint ismertek meg téged. Megismered akkor a Krisztust, 
látni fogod és örvendesz benne sokkal inkább, mintsem azt csak elgondolhatod is. 
Nem vagy a magadé, de annak, akié vagy, az a szándéka, hogy belőled valamit 
alkosson, mert sokkal nagyobb árt adott érted, semhogy parlagon hevertessen. Az 
az agyag, amely még a bányában fekszik, nem igen rendelkezhetik önmaga felől, de 
ha a fazekas megveszi, megformálja és valamilyen edényt készít belőle, akkor 
megvan az oka hinni, hogy hasznos helyet fog majd betölteni. Hogyha beszélni 
tudna, azt mondhatná: „Én nem vagyok a magamé, mert nagy áron vettek meg, 
azért, hogy készítsenek belőlem valamit. Még nem tudom, hogy mi lesz belőlem, de 
ha az, aki most formál, teljesen el fog készíteni, akkor minden kétség nélkül 
érdemes leszek arra, aki alkotott.” A ti várakozástok bármily nagy legyen is, Isten 
mégis csak nagyobbat fog cselekedni, mint  amennyit kérni és megérteni tudtok. 
Boldogok azok, akik felől megiratott ez: „Nem vagytok a magatokéi, mivel áron 
vétettetek meg.” 
 
Zárni fogok most e kérdéssel: ,,A magadé vagy, kedves barátom?” El tudom 
képzelni, hogy azt mondja valaki: „Természetesen nincs semmi kedvem ahhoz, 
hogy Istennek adjam át magam.” Hát, hiszen az a helyes dolog, ha a magadé vagy, 
mert akkor oda fogsz menni, ahol a magad hazája van, azonban, hogy hol van a te 
hazád, azt keresd meg az Isten szavában. Ott meg fogod találni azt, hogy azok, akik 
nem ismerik az Istent, elűzetnek az Ő tekintete elől. Ha ők rendelkeznek maguk 
fölött, akkor vigasztalják magukat és segítsenek magukon, de az Isten elé nem 
jöhetnek. 
 
Nem jöhetnek még pedig azért, mert az „alázatosaké a mennyek országa.” Már 
pedig az olyan ember, aki büszkén, fenhéjázóan azt mondja, hogy a „magamé 
vagyok, magam rendelkezem a fölött, hogy mit csináljak, magam mondom meg, ki 
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előtt hajtom meg lobogómat és csak azt fogadom el, akit akarok”, az ilyen ember 
nem alázatos. Az ilyen ember magának véli magát, de csak véli, mert azt gondolja, 
hogy saját akarata teljesül, holott a pártütő, a fellázadt angyalok szelleme uralkodik 
benne és az készteti a lázongásra.  
Meg akarsz azonban mentetni, kedves barátom? Ha igen, akkor az üdvösséghez 
vezető út az, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban. Lényeges része azonban a hitnek 
az, hogy át is add magad Jézusnak. Ha Ő meg akar menteni, nem akarsz tulajdonává 
válni? Ha meg akar vásárolni, nem akarsz az Övé lenni? Ha meg akar szabadítani, 
nem akarod beismerni, hogy nem vagy a magadé? Némelyeknek képtelenség békét 
találni, mert függetlenek akarnak lenni, saját útjukon haladni és s?ját akaratukat 
követni. Ne tedd ezt, hanem add át magad! Ez szükséges intés minden egyes lázadó 
részére, aki azt akarja, hogy elfogadtassák. Add át magad! Add át magad életre-
halálra, kegyelemre vagy kegyvesztésre! Isten nem tárgyalhat a lázadókkal addig, 
míg kezükben tartják a fegyvert. Le a fegyverrel! Le a büszkeséggel, a hiúsággal, 
fennhéjázással! Fordulj Hozzá bizalommal, szeretettel, hittel, de különösen és 
legfőképpen alázattal! Óh, alázd meg magad az Úr, a te Teremtőd előtt! Gondold 
meg, hogy micsoda hatalmas alkotások, világegyetemek hajtják meg Előtte 
magukat és kiáltják, hogy: „Szent, szent, szent a Seregek Ura Istene!” És te, 
szegény, földi féreg, te lázongani akarsz, amikor Ő szeretettel jön feléd? Eredj 
hozzá, kiálts Hozzá: „Uram, én elpusztulok, tönkremegyek, ha a te haragod 
körülvesz engem, nyujtsd ki a kezed, hogy megtisztuljak és én a tiéd akarok lenni 
mindvégig, ha kegyelmed erre megsegít.” Jézus elfogad téged. Elfogad most, ha 
teljes szívedből kiáltasz Hozzá, úgy hogy boldogan énekelhetsz:  
A Tied vagyok, hisz szavad mondja; 
„Megbocsátottam néked!” 
 
Az Isten adja ezt, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 
 

Krisztus nélkül ‒ semmit! 
 
„Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (János ev. 1.5. rész, 5. verse.) 
 
Ez a kifejezés nem közönséges embertől ered. Az Izrael szentei, prófétái vagy az 
apostolok közül egyetlenegy sem szólhatott így hívő emberek társaságához, hogy: 
„Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek!” Ha Jézus Krisztus ‒ mint egyesek 
állítják ‒ csak egy jó ember lett volna és egyéb semmi, akkor ez a kifejezés illetlen 
és hatástalan lett volna. Egy tökéletes és egy átlagos ember erényei között 
természetesen különbségeket kell tennünk, de ez a kifejezés egy olyantól, aki 
csupán csak ember, szégyenteljesen megkülönböztető volna. Teljes lehetetlenség 
megérteni, hogy a názáreti Jézus ‒ ha nem lett volna egyéb is, mint csak ember – 
ezeket a szavakat mondhatta volna: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!” 
Én e kifejezésben ama isteni Lénynek a szavát hallom, aki nélkül semmi sem 
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teremtetett, valami csak teremtetett. A szavak hatalmas ereje annak istenségét 
jelenti ki, aki azokat mondotta. Ezek a szavak istenséget jelentenek vagy semmit. Az 
az érzés, amely bennünket áthat ha e szavakat halljuk, csak a meghódolás, a 
feltétlen alázat lehet. Hajtsuk meg tehát magunkat a trón előtt ama óriási tömeggel 
egyetemben, amely hatalmat, dicsőséget és erőt csak a trónban ülőnek és a 
Báránynak tulajdonít. 
 
Ilyen alázatos, hódolattelt hangulatban azután a legjobban előkészíttetünk arra, 
hogy az alapul vett szöveg szellemébe behatoljunk. Nem fogok ez alkalommal arról 
szólni, hogy a meg nem tért emberek erkölcsileg mennyire képtelenek valamire ‒ 
habár ezt feltétlenül hiszem és állítom ‒ mert az Úr nem ezt az igazságot állította 
előtérbe és szavait nem is vonatkoztatta erre. Az teljesen tiszta dolog, hogy ujjá 
nem született emberek ‒ Krisztus nélkül ‒ semmiféle lelki működést véghez nem 
vihetnek és olyan eredményt fel nem mutathatnak, amely Isten előtt kedves volna. 
Az Úr azonban nem szólt sem hozzájuk, sem pedig róluk. Csak az apostolok vették 
körül, az a tizenegy, akik közül Júdás már száműzve volt és hozzájuk, mint az igaz 
szőllőtőkéről való vesszőkhöz, szólt az Úr Jézus: „Nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek!” Ez a megállapítás azokra vonatkozik, akik már a szőllőtőkén 
vannak, de egyúttal azokra is, akik megtisztíthattak és egy idő óta megállapodtak 
már azon a tőkén, amely tőke a Krisztus. De még ezeknél is fényes bizonyságul 
szolgál a képtelenségre akkor, ha a törzstől különválasztatnak. 
 
Nem az a szándékom, hogy a cselekedetek mindama formájáról beszéljek, amelyek 
a mi erőnkön túlfekszenek, hanem ama formákról, amelyek a szövegben 
megemlíttettnek. Vannak olyan cselekedetek, amelyekben kitüntetik magukat az 
olyan emberek is, akik keveset vagy éppen semmit sem tudnak Krisztusról, hanem a 
szöveget a maga összhangjában kell megtekintenünk és az igazság rögtön előtűnik. 
A hívők itt úgy ábrázoltatnak, mint szőllővesszők, az említett cselekedet tehát: 
gyümölcstermés. Ennélfogva én úgy is mondhatnám: „Nálam nélkül semmit elő 
nem tudtok állítani, semmit sem cselekedni és semmit sem felmutatni.” Annyira 
vonatkozik ez a cselekedetre, mint a szőllővessző a szőllőtermésre és ezért azok a jó 
cselekedetek és kegyelmi ajándékok, melyeket ama emberektől elvárunk, akik a 
Krisztussal összeköttetésben vannak, azok, amelyekre vonatkozólag mondta, hogy: 
„Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!” Az alapul vett szövegünk csak egy más 
formája a negyedik versnek: „Miképpen a szőllővessző nem teremhet gyümölcsöt 
magától, hanem ha a szőllőtőkén marad, akképpen ti sem, hanem ha én bennem 
maradtok.” Ezért tehát hozzátok fordulok, kik az Urat ismeritek, szeretitek és 
Nevének dicsőségére törekedtek és arra akarlak emlékeztetni, hogy egyesülni a 
Krisztussal igen lényeges dolog, mert csak abban a mértékben, amely mértékben 
Vele eggyé lettetek és ebben az egységben megmaradtok, lesztek képesek arra, 
hogy olyan gyümölcsöt teremjetek, amelyeket Ő magáénak elfogad. 
 
Miközben ezt a mély, tartalmas kijelentést újra átolvastam, legfőbben is 
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reményteljes kívánságot gerjesztett bennem. Valamit vinnünk kell, hogy hitünket 
megszilárdítsuk és elősegítsük. Úgy gondolok Krisztusra, mint a szellőtőkére és arra 
a millió hívő lélekre, mint szőllővesszőkre és szívem megtelik nagy reménységekkel. 
Milyen és micsoda gyümölcsöt kell teremnünk, ha vesszőszálak vagyunk Rajta! 
Micsoda szüretnek kell ott lenni, ahol ilyen gyökér van! Nem lehet szegényes és 
ínséges a termés, ha ilyen erős a szőllőtő. A legfinomabb, legjobb ízű és legtöbb 
termést hozónak kell lenni e szőllőtőnek. Ennek a szónak, hogy „cselekedjetek”, 
szinte dallamos csengése van. Testvéreim, Krisztus széjjeljárt, jót cselekedvén és ha 
mi Benne megmaradunk, mi is jót fogunk cselekedni. Minden, ami Benne van, az 
mind helyes és eredményteljes, úgyszólván termőképes és ha mi Vele teljesen 
egyesülünk, nagyon sokat cselekedhetünk. Ahhoz, hogy megmeneküljünk a haláltól, 
nem a mi cselekedeteink, hanem csak az Isten végtelen kegyelme volt szükséges, 
most azonban, hogy megmenekültünk, lássunk hozzá, hogy ezért valamit tegyünk, 
legyen bennünk az a becsvágy, az a törekvés, hogy sokaknak javára és az Úrnak, a 
mi nagy Mesterünknek pedig szolgálatára éljünk. Az alapul vett vers ‒ bárha 
tagadja, hogy valamit is cselekedhetünk ‒, mégis azt a reményt kelti a lélekben, 
hogy mielőtt innen eltávozunk és elmúlunk, még itt e földön valamit tehetünk a 
Krisztusért. 
 
Az a törekvés és az a remény fekszik előttünk, hogy tehetünk valamit az Isten 
dicsőségére, ha a szentségnek, a békének és a szeretetnek gyümölcsét előhozzuk! A 
Megváltó minden tanítását örömmel kell elfogadnunk. Tisztasággal, őszinteséggel, 
türelemmel, hamisítatlan szeretettel és minden jó és szent cselekedettel hirdetni 
akarjuk az Isten dicsőségét. Az Úr Jézus nélkül nem lehetünk szentek, ezt tudjuk, 
hanem Vele egyesülve, meggyőzzük a testet, a világot és a pokol hatalmasságait és 
olyan ruhákban járhatunk, amelyet e világ sara nem mocskolt be. A lélek gyümölcse 
szeretet, öröm, békesség, békességes tűrés, szelídség, jóság, hit, alázat, 
mértékletesség és az ehhez tartozók. E tulajdonságok közül egyben sem vagyunk 
kiválók és mégis Pállal együtt hittel mondjuk: „Igyekszem megtenni mindent Az 
által, aki ebben hatalmas, még pedig a Krisztussal.” Nem lehetetlenség tehát, hogy 
megtelünk szőllőfürtekkel és olyan örömöket szerzünk a Megváltónak, amely a mi 
örömünket teljessé teszi. Nagy lehetőségek fekszenek előttünk. 
 
Nemcsak az után törekszünk azonban, hogy mi magunk gyümölcsöt teremjünk, 
hanem hogy egyebek megtérése által ‒ mint Pál remélte a rómaiak felől ‒ azok is 
gyümölcsöt teremjenek. Ezen a téren egyedül abszolut semmit sem tehetünk, 
ellenben, ha Krisztussal egyesülünk, úgy sok lelket vezethetünk az Úrhoz. Az Úr 
Jézus azt mondja: „A cselekedeteket, melyeket én cselekszem, ti is megtehetitek, 
sőt ezeknél nagyobbakat, mert én az Atyához megyek.” Micsoda bíztató reménység 
az, amely előtör kebelünkből, hogy mindegyik közülünk, aki hű az Úrhoz, sok lelket 
vezethet Hozzá. Nem mintha valamelyes erő volna bennünk, hanem mert 
egyesültünk Jézussal, reméljük örömmel, hogy gyümölcsöket hozunk létre és így 
másokat is az evangyéliom ismeretére vezethetünk. 
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A reménység szárnyain felrepül a lelkem és azt mondom, hogy ha ez tényleg úgy 
van, akkor e szőllővesszők az áldásnak bő gyümölcsét termelhetik e szegény világ 
számára. Az egész emberiség megáldatik, azért, mert mi megáldattunk a 
Krisztusban. Micsoda befolyást kell teremtenie tízezer Istenfélő, példásan viselkedő 
embernek! Ha a mi hazánkban, a keresztyén férfiak és asszonyok oly ezrei élnének, 
kiknek cselekedeteit a szeretet, az öröm, a mértékletesség és a szentség hatja, át, 
micsoda, átalakulást kellene létrehozniuk! Ha mindenki arra törekednék, hogy 
másokat a Krisztushoz hozzon, mennyire megszaporodnának a megtérések és 
megnagyobbodnék az Isten anyaszentegyháza! Azt nem tudjátok ugye, hogy ha 
csak tízezer valódi keresztyén élne e földön és ezek mindegyike minden évben csak 
egy lelket vezetne Krisztushoz, akkor húsz esztendő sem kellene és az egész föld 
népessége hívő lenne. Ez egy olyan egyszerű számtani feladat, amelyet bárki is 
kiszámíthat. Természetesen nagyon csekély dolognak látszik, hogy évenként csak 
egy lelket akarunk Krisztusnak megnyerni, ha azonban teljesen eggyé váltunk Vele, 
akkor remélhetjük, hogy ez be is fog teljesedni. Leülök tehát és álmodozom az 
ígéret szerint: „Abban az időben a ti véneitek, álmokat álmodoznak, ifjaitok pedig 
látásokat látnak.” Látjátok tehát ezt az ezernyi szőllővesszőt, amelyek ebből a 
törzsből, a Jézus Krisztusból sarjadtak és amelyekben a Szentlélek éltető nedve 
kering. Nos, ez a szőllőtő befutja indáival az egész hegyet, úgy hogy egy kis rész se 
maradjon kopáran, gyümölcs nélkül. Akkor a hegyek megtelnek édes borral és a 
halmok ujjongással. Nem a szőllővesszők természetes termése miatt, hanem ama 
hatalmas törzs, gyökér és éltető nedv következtében, amely képessé tette a 
vesszőket, hogy fürtöket hozzon létre. Testvérek, nincs bennetek erős vágy eme 
hivatásra? Nem igyekeztek-e arra, hogy néktek is részetek legyen abban a 
magasztos hivatásban, hogy megnyerni a világot Krisztusnak? Ah, ti, kik még 
fiatalok és erővel teljesek vagytok, nem vágyódtok-e arra, hogy a Kereszt 
hadseregének élére állhassatok? A mi lelkünk vágyódik az Úr ismerete után. Édes 
hír az részünkre, hogy Krisztussal egyesülve valamit tehetünk mi is, valamit, ami 
fölött az Úr megelégedését fejezi ki, és ami az Ő uralmának dicsőségére fog válni. 
Nem vagyunk tétlenségre kárhoztatva, a szolgálat édes érzése sincs megtagadva 
előlünk. Az Úr kiválasztott és elrendelt magának, hogy kimenvén, gyümölcsöt 
teremjünk Néki, gyümölcsöket, amelyek megmaradjanak. Legyen ez olyan vágy, 
amely nagy erővel emelkedjék fel lelkünkben és adja az Úr, hogy valódi alakjában ki 
is fejlődjék életünkben. 
  
Hanem most, a második részben valami borzalom suhan át a lelkemen, a félelem 
borzalma. Bárhogyan lángoljon és lobogjon is bennem a vágy és bárhogyan 
emelkedjen is a becsvágy hatalmas szárnyain felfelé: tenni valamit a Krisztusért, 
mégis ha elolvasom a verset, pillanatnyi rettegés fog el. „Nálam nélkül ...” - tehát 
lehetséges az, hogy Krisztus nélkül élhessek”, de képtelenül minden jóra. Ah, 
barátaim, én kívánom, hogy bárcsak ereznétek, mint fut végig rajtatok is a hideg 
borzalom arra a lehetőségre, hogy „Krisztus nélkül” éljetek. Kívánom, hogy 
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éreznétek ezt a velők oszlásáig, igen, a szív legmélyéig. Azt mondhatjátok, hogy a 
Krisztuséi vagytok, de nem biztos, hogy tényleg az Övéi vagytok-é? Azok nagy 
többsége, akikhez ma reggel beszélek, látható tagjai a Krisztus látható 
gyülekezetének, hanem milyenek akkor, ha nincsenek úgy a Krisztusban, hogy 
gyümölcsöt teremjenek? Természetesen vannak szőllővesszők, melyek a 
szőllőtőkén vannak és még sem hoznak gyümölcsöt. De meg is van írva: „Minden 
szőllővessző, amely gyümölcsöt nem terem, kivágattatik.” Tehát lehet, hogy te 
tagja vagy a Krisztus gyülekezetének, talán gyülekezeti vén vagy előljáró, esetleg 
prédikátor és így rajta vagy a szőllőtőkén, de előhozod-e a szentség gyümölcseit? 
Fel vagy-e avatva Istennek? Fáradsz-e azon, hogy másokat a Krisztushoz vezess? 
Vagy sehogysem törekedel a szent élet után és még sohasem gyakoroltál befolyást 
másokra? Van-e előtted egy név, az Úr népe között és más semmi? Mondd meg, 
csupán szokásos, természetes-e a te egyesülésed a gyülekezettel vagy pedig élő, 
természetfölötti összeköttetés a Krisztussal? Foglalkozzál ezzel a gondolattal és 
vesd magad le Az előtt, ki a mennyekből tekint le reád és felemelve átlyukkasztott 
kezeit, azt mondja: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” Ha te Krisztus 
nélkül vagy, mit használ néked, kedves barátom, hogy végig jelen vagy az imaórán, 
ha semmit sem tudsz cselekedni? Mit használ nékem, hogy e szószékre jövök, ha 
Krisztus nélkül vagyok? Vagy mit használ az, ha ma délután a vasárnapi iskolába 
mégy és mégis Krisztus nélkül maradsz? Ha magunknak sincs meg az Úr Jézus, akkor 
nem vihetjük Őt másokhoz. Ha nincs meg bennünk az élővíz kútfeje, a forrás, amely 
az öröklét felé folyik, akkor az élővíz hullámai nem folyhatnak ki bensőnkből. 
 
Más irányt adok a gondolatoknak. Mi lenne, ha én a Krisztusban volnék, de nem 
úgy, hogy Benne meg is maradjak? Az Úr szavaiból kitűnik, hogy egyes szőllővesszők 
kivágattatnak a szőlőből és elvettetnek. Aki nem marad meg Bennem, kivágattatik, 
mint egy szőllővessző és azután elszárad. Egyesek tehát, kik keresztényeknek 
neveztetnek, kiket tanitványai közé soroznak, kiknek nevét mindig halljuk, mikor a 
gyülekezeti tagok névsorát olvassák, mégsem maradnak meg Benne. Kedves 
hallgatóim, mi lenne, ha bebizonyosodnék, hogy te csak vasárnap vagy a Krisztusé, 
de egész héten a világé? Ha csak az úrvacsoránál, az imaórán vagy más ily 
alkalmakkor biznyulna be, hogy a Krisztusé vagy? Ha csak néha, hébe-hóba volnál a 
Krisztusé? Ha csak ördög volnál? Mi fog az ilyen magaviseletből? És mégis vannak, 
akik Krisztussal ilyen meg nem engedhető összeköttetést tartanak fenn. Ma, mert 
vasárnap van, a Krisztusban vannak. Holnap azonban, mikor heti vásár lesz, már 
Krisztus nélkül cselekszenek, mert a Krisztus iránti engedelmesség rendkívül 
kényelmetlen a vétel és eladás alkalmával. Ez nem mehet így. Úgy kell a Krisztusban 
lennünk, hogy mindig Benne maradjunk, mert ellenkező esetben nem lehetünk ő 
szőllővesszők az élő szőllőtőkén és képtelenek leszünk gyümölcstermésre. Mit 
gondoltok, azok a szőllővesszők, amelyeket levágtak a szőllőtőről vagy amelyek 
elszáradtak, fognak-e gyümölcsöt hozni? Éppen úgy nem hozhattok gyümölcsöt ti 
sem, ha csak néha-néha vagytok a Krisztusban! Ha nem vagytok állandó 
összeköttetésben Vele, úgy semmit sem cselekedhettek. 
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Mikor egy pár évvel ezelőtt szokásos téli üdülőhelyemre utaztam, egy alkalommal 
Marseilleban (Franciaország) nagy fájdalmakba és megkisértésbe estem. A 
szállóbeli szobámban fáztam és kértem a szolgát, hogy fűtsön be. Nagyon nyomott 
kedélyhangulatban voltam és nem bírtam visszafojtani könnyeimet bánatom és 
szomorúságom miatt. Talán sohasem felejtem el azon gondolatokat, amelyek akkor 
a szívemet nyomták. A szolga bejött a szobába, kezében hozva egy csomó gallyat, 
hogy tüzet gyujtson. Éppen be akarta rakni a kályhába, amikor megkértem, hogy 
mutassa meg nekem a gallyakat. Mikor a kezembe vettem a csomagot, láttam, 
hogy a gallyak szőllővesszőkből valók voltak, - szőllővesszők, melyek levágattak a 
törzsről és elszáradtak. Ah, gondoltam ekkor, vajon nem ez lesz-e az én részem is? 
Itt vagyok most, távol otthonomtól, képtelenül a gyümölcstermésre, amelyre pedig 
úgy vágyódom. Bevégzem-e itt működésemet? Összegyűjtetem-e én is a tűzrevalók 
közé? Ezek a szőllővesszők, kétség nélkül, egy egészséges szőllőkének a részei 
voltak. Olyan szőllővesszők, melyek egykor szép zöldek és üdék voltak, és most? 
Most pedig a lángok martalékai lettek. Levágták a tőkéről és eldobták, mint 
haszontalan, értéktelen dolgokat, azután jöttek az emberek, csomóba kötötték és 
most végül a tűzbe vetik. Micsoda hasonlat! Itt egy csomó prédikátort vetnek a 
tűzbe! Ott egy csomó elöljárót! Amott pedig gyülekezeti tagokat, vasárnapi iskolai 
tanítókat vetnek egymásután a lángok közé! „Egybegyűjtetvén azok a szőllővesszők, 
a tűzre vettetnek és mégégnek.” Mit gondoltok, kedves testvéreim és nővéreim, 
nékünk is az lesz a jutalmunk, kik keresztyéneknek neveztetünk? Tényleg, borzalom 
foghat el bennünket, ha halljuk eme szavakat: „Nálam nélkül...” Krisztus nélkül a mi 
életünk vége rettenetes lesz. Először gyümölcstelenül, másodszor élettelenül és 
harmadszor hely nélkül a szentek között, kizárva az Isten gyülekezetéből! Krisztus 
nélkül nem cselekedhetünk semmit, nem vagyunk semmik és rosszabbak vagyunk, 
mint a semmik. Ez a pogányok mostani és ez volt a mi egykori állapotunk. Isten 
mentsen, hogy ez legyen a mostani állapotunk is: „Krisztus nélkül, mint akik remény 
nélkül valánk.”  
 
 
Most, miután a második részben már ennyire eljutottunk, a harmadikban meglátjuk 
a teljes sikertelenséget. Azt mondja a felolvasott szöveg: „Nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek”, semmit létre nem hozhattok. A Krisztus látható gyülekezete 
már sokszor megkisérlette e tényt, de mindig ugyanavval az eredménnyel. 
Elkülönödve a Krisztustól, nem képes a gyülekezet semmit ama feladatokból 
végrehajtani, amelyre képesítve lett. A világba küldetett ez a gyülekezet magasztos 
tanokkal, fennkölt célokkal és hatalmas erőkkel azok véghezvitelére, hanem ha 
felhagy a Krisztussal való összeköttetéssel, akkor képtelen lesz minderre. 
 
Melyek tehát a külső jelei egy olyan összeköttetésnek, amely Krisztus nélkül áll 
fenn? A felelet elsősorban az, hogy ez meglátható egy olyan prédikációban, 
amelyben Krisztus nélkül tanítanak. Ezt már mi magunk is tapasztaltuk. Sajnos, hogy 
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ez így van. A történelem azt tanítja, hogy nemcsak a római és az anglikán 
egyházakban, hanem az ezektől elváltaknál is akadtak időszakok, amikor 
elfelejtették a Krisztust. Nemcsak az unitáriánusoknál, hanem a 
presbiteriánusoknál, a methodistáknál, a baptistáknál, köröskörül kellett Jézusnak 
megszégyenítést elviselnie. Megkísérelték, hogy ama igazságokból, melyeket 
prédikáltak, valamit a Krisztus nélkül vigyenek végbe. Micsoda balgaság, micsoda 
dőreség ez! Magasztalják a magasztos szárnyalású, szellemtelt prédikációkat és azt 
gondolják, hogy ebben nyilvánul meg az Isten hatalmas ereje; de a dolog nem így 
áll. „Természetesen - mondják - az új gondolatok és a szépen csiszolt beszédek 
majd nevelő és megnyerő hatással bírnak. Ha a prédikátorok arra törekszenek, 
hogy gondolatban fejlődjenek, vajon nem fognak-e a tömegeken uralkodni és a 
képzetteket is meggyőzni?  
 
Fűzzétek még ehhez a zenét és a művészetet is és mi befolyásolhatja akkor az 
eredményt? Egyes ifjú prédikátorok egész törekvésüket arra helyezték, hogy 
beszédeik kiváltképpen kiműveltek és szellemdúsak legyenek. És micsoda 
eredményt értek el eme tündöklő eszközökkel? A végeredményt a vers 
megmondja: „semmit”. „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” És tudjátok, 
hogy milyen tanulságot szűlt ez a balgaság? Azt, hogyha a szószékről hiányzik a 
Krisztus, akkor a padokból nemsokára hiányozni fognak a hallgatók is. Ismerek egy 
kápolnát, amelyben egy híres teológusnak éveken át nem volt hallgatósága. A 
múltkoriban Londonba jött egy megtért zsidó és mikor vasárnap reggel elindult, 
hogy az Isten házába menjen, véletlenül éppen annak a híres teológusnak a 
kápolnájába tévedt. Azután elbeszélte, hogy amikor kijött, szinte bujkálva osont el 
onnan, nehogy valaki is meglássa, honnan jött. Azt hitte, - úgymond - hogy a 
keresztyének egy összejövetelére ment, holott, amikor hallotta, hogy egész délelőtt 
egyszer sem említették a Krisztus nevét, úgy vélte, hogy valami más vallásos szekta 
házába került. Nagyon félek, hogy az ujszabású egyházi beszédeket egy 
mohamedán mecsetben éppen úgy meghallhatjuk, mint egy keresztyén 
kápolnában. Sok olyan prédikátorunk van már, akiket jogosan vádolhatunk avval, 
hogy „elvitték az én Uramat és én nem tudom hová tették Őt.” A keresztyénség 
Krisztus nélkül rendkívül különös dolog. És ha az emberiség követi ezt az 
útmutatást, mi következik még belőle? Az, hogy folyton fogy a hallgatóság, nem 
marad meg a prédikátor oktatásai számára más, csak az üres padok, amivel aztán az 
ügy majd véget is ér. Legyen hála is érte Istennek! Szívből örvendek, hogy Krisztus 
nélkül eme haszontalan prédikátorok nem fejlődhetnek ki. Hagyjátok csak Krisztust 
ki a prédikációból és meglátjátok, hogy semmi eredményt sem tudtok felmutatni. 
Próbálja megmutatni csak egy pék is, hogy tud kenyeret készíteni liszt nélkül! Vagy 
hirdesse az ujságban: „Kenyér liszt nélkül!”, majd meglátja, hogy milyen hamar 
bezárhatja az üzletét, vevők hiánya miatt. Valami különös előszeretettel viselkedik 
a nép ama kenyérrel szemben, amely lisztből készül, ellentétben avval, amelyet 
fahéjból és gyökerekből készítenek és éppen úgy viselkedik az emberi lélek is, 
amely ha evangyéliomról hall említést, feltételezi, sőt szinte megköveteli, hogy 
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abban a Krisztus is bennfoglaltatik. Egy olyan prédikáció, amelyben sem a kezdetén, 
sem a közepén, sem a végén nem említik a Krisztust, annak már a tervezete is 
bolondság, a kivitele pedig egyenesen gonoszság. Úgyis mondhatjuk, hogy: „Sok 
hűhó semmiért”, ha Krisztus nincs benne a prédikációban. És én Krisztus alatt nem 
csupán a példáit és erkölcsi tanításait értem, hanem feláldozását, csodálatos 
elégtételét az emberi bűnökéit és a hitből való életnek nagy tanítását. Ha az élet a 
keresztre való pillantás által elhomályosul, akkor minden sötétségbe borul. Ha az 
igazulás hit által nem lesz teljesen és tündöklően világosságra juttatva, akkor 
semmit sem mozdíthat elő. Ha Krisztust nem használjátok az oktatásban, semmit 
sem tudtok cselekedni. 
 
Továbbá a Krisztus korlátlan uralmának elismerése nélkül szintén nem tudunk 
semmit sem tenni. Bókolnak ugyan sokat manapság is Krisztusnak, hanem nem 
fogadják el úgy, mint korlátlan uralkodót. Sok szép dolgot hallottam már Krisztusról 
olyan emberektől, akik máskülönben evangyéliomát nem fogadják el. Ezer meg 
ezer könyv fordul közkézen, melyeknek mind „Krisztus élete” a címe. De vajha csak 
egy volna olyan, mely Őt, mint dicső Istent, mint a gyülekezet fejét és mint 
mindeneken uralkodó Urat ismertetné. Nagyon szeretnék látni egy olyan „Krisztus 
élete”-t, melyet egy olyan valaki írt, aki teljes közösségben és hódolatteljes 
alázatban ült lábai előtt. úgy tűnik fel előttem, hogy mintha a túlnyomó részét ama 
szép eseteknek, melyek Jézusról szólnak, mind olyan emberek írták volna, akik Őt 
csak nagyítóüvegen keresztül látnák vagy „Máté után” és nem személyes 
tapasztalatokból ismernék. Vajha volna nékünk egy „Krisztus élete” ama gazdagon 
megáldott lelkektől, kik Vele mindvégig szoros összeköttetést tartottak fenn! Az 
újabbkori dicséretek Jézusról csak elmélet után íródtak és arról szólnak, hogy 
egészben véve Jézus oly vallást adott nékünk, mely a huszadik században is 
meglehetősen megfelelő és amely megengedi, hogy ennél valamivel hosszabb ideig 
időzzünk. A mai kritikusok magasztalják és egy kevéssé csodálják is Jézust, hogy a 
legtöbb vallásalapítót megelőzte, ámbár azért a legkevésbé sem ajánlják, hogy Őt 
vakon kövessük. Szerencséje Jézusnak, hogy mint a „legjobb gondolkozó” és 
legokosabb ember ajánlta magát korának, mert máskülönben ezek a bölcs urak 
egyszerűen kimondták volna, hogy nem abba a korba való és félreállították volna. 
Természetesen azért helyesbíteniök kell egy némely kijelentéseit, mint például az 
igazulás hit által, azután a fiúsítás és a kiválasztás tanát, mert ezek csak olyan ósdi 
dolgok, amelyek a régi és kevésbé felvilágosodott kor számára valók voltak és ezért 
aztán átalkalmazzák úgy, hogy eredeti jelentőségüket teljesen elvesztik. A 
kegyelemről szóló tanítás pedig rendkívül elavult dolog már a mai csalhatatlan 
kritikusok előtt; nem hiszi senki és úgy tekintenek a régi hívőkre, mintha 
egyszerűen nem léteznének. Krisztust helyesbítik, megigazítják és átalkalmazzák. 
Varratlan köntösét leveszik róla és divatos kelmékből készült szép új öltönyt adnak 
fel rája, amely kifogástalanul hozzásímul tagjaihoz. Azután előállítják őt, mint egy 
tekintélyes tanítót és azt ajánlják, hogy fogadjuk el és kövessük őt, már ameddig 
vezetni tud. Most még eltűrik ezek a bölcs urak Jézust, de nem lehet megmondani, 
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hogy meddig, mert korunk bámulatos nagy léptekkel halad előre és így lehetséges, 
hogy egyszerre csak Krisztus és Vele együtt az egész keresztyénség a hátunk mögött 
marad. 
 
És mi fog következni majd e megbolondult bölcseségből? Nem más, mint 
csalódások, szégyen, hitetlenség, teljes anarchia és mindenféle fajtája a képzelhető 
és képzelhetetlen bűnöknek. Tény dolog, hogyha Krisztust nem fogadjátok el 
mindenekben mindennek, akkor őt, a Lényt, elveszítettétek és nélküle vagytok. Az 
evangyéliumot prédikálnunk kell azért, mert azt Krisztus nyilvánosságra hozta. 
Összes logikánk (gondolkozásunk) csak ez lehet: „Így szól az Úr!” Úgy kell 
prédikálnunk az evangyéliomot, mint küldötteknek, kik üzenetet hoznak, ami tehát 
annyit jelent, hogy a király nevében és a király tekintélyével felruházva küldettünk. 
Mi hirdetjük tanainkat nem azért, mert azok gyönyörűségesek és könnyűek, hanem 
mert Krisztus meghagyta nékünk, hogy ezt tegyük. Mi hiszünk a kegyelem tanában, 
nem azért, mert ez a „felvilágosodott század” szégyenteljes imprimálását 
(jóváhagyását) ráhelyezte, hanem mert az igaz és mert az Isten szava állítja. Az 
évszázadok nem befolyásolnak bennünket. A világ gyűlöli Krisztust, mert gyűlölnie 
kell. Ha nyíltan vádolná Őt, akkor ez reményteljes jel volna részünkre, akárcsak 
áruló Júdás csókja. Mi egyszerűen álljunk erősen mellette, hogy: „így szól az Úr!”, és 
ne aggódjunk azon, ha a világ tetszését vagy nemtetszését fejezi ki. Jézus a 
gyülekezet Feje és a mi Istenünk. Nékünk azt kell tennünk, amit parancsol és azt 
mondanunk, amit részünkre előír. Ha nem azt cselekszük, akkor semmi esetre sem 
fogunk jó dolgot elérni. Ha a gyülekezet alattvalói kötelességéhez visszatér, akkor 
meglátja, hogy mit képes cselekedni Jézus, hanem ha nem fogadja el Krisztust, mint 
korlátlan uralkodót, csalhatatlan tanítót és dicső királyt, akkor a teljes züllésbe fog 
jutni. 
 
Menjünk egy kissé tovább. Néktek helyes tanaitok lehetnek, helyesen is tanítjátok a 
népet és mégsem tudtok eredményt elérni, mert ti magatok sem fogadtátok be a 
Krisztust. Ismertem vidékeket, ahol a tanítók mind helyesen és világosan tanították 
a kegyelemről szóló tant és mégsem voltak megtérések. Az ok pedig az volt, hogy a 
megtérést nem várták, sőt nem is kívánták. Egy pár évvel ezelőtt voltak olyan 
prédikátorok, kik egyedüli kötelességüknek vélték, ha a kevésszámú megmaradt 
istenfélőt vigasztalják és erősítik. Ezek a testvérek úgy beszéltek a bűnösökről, mint 
olyan emberekről, akiket Isten talán össze fog gyűjteni, ha úgy tetszik néki, hogy 
azután ez be is következik-e, aziránt már nem sokat törődtek. Ami a bűnösök felett 
való sírást illeti, mint Jézus is sírt Jeruzsálem felett, vagy pedig azt a vakmerő tényt, 
hogy őket Krisztushoz hívják, mint ezt az Úr megtette, hogy egész napon át 
kiterjesztette kezeit vagy pedig, ami Jeremiás vádjait illeti, egy oly nép ellen, amely 
saját romlásába rohan, az ilyen mozgalmak vagy ilyen dolgok iránt semmi részvétük 
sem volt, sőt féltek attól. Szinte úgy látszott, mintha valami erős válaszfallal lett 
volna e kettő - a prédikátor és gyülekezete egymástól elkülönítve és úgy éltek, 
mintha mindegyiknek csak a saját lelke megmentése volna egyedüli életcélja. 
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Ha valakit esetleg búzgóság fogott meg és kereste a megtéréseket, arra rögtön 
ráfogták, hogy tolakodó és beképzelt. Ha egy gyülekezet ilyen állapotba került, 
akkor a benne uralkodó lélek szerint „Krisztus nélkül” van. Mi következik azután 
ebből? Egyesek közületek, saját tapasztalataikból következtetve, tudják. Az ilyen 
kényelmes testület egy darabig csak él és nevekedik is kis mértékben, hanem 
semmit sem gyarapodik. És ez nem is lehet másként. Ahol a Krisztus szelleme és 
Krisztus tana egyformán nincs képviselve, ott lehetetlenség gyümölcsöt előmutatni. 
Ha az Úr Lelke nem nyugszik meg rajtatok és nem ösztönöz arra, hogy félelemmel 
és rettegéssel igyekezzetek az emberek lelkét megmenteni, úgy, amint ezt Jézus is 
tette, akkor nem tudtok önmagatoktól semmit sem cselekedni. 
 
És mindenekfölött nékünk bírnunk kell Krisztust az ő személyes jelenlétének 
erejében. Gondoljatok minduntalan csak erre: „Nálam nélkül semmit sem 
cselekedhettek.” Elmegyünk ma délután a vasárnapi iskolába, hogy ott a 
kicsinyeket tanítsuk, hanem, teljesen biztosak vagytok-e, hogy Krisztus velünk van 
vagy pedig megállunk hirtelen az út keresztezésénél és azt mondjuk: „Én az Úr 
nélkül indultam el és nem szabad most egy lépést sem tovább tennem?” A Krisztus 
szeretetének lelkünkben maradt öntudata lényeges része a mi erőnknek. Éppen úgy 
nem téríthetünk meg egy bűnöst Krisztus nélkül, aminthogy nem rakhatunk fel 
csillagokat az égre vagy nem gyujthatjuk meg azokat. Olyan hatalom és erő, amely 
az emberi akaratot megváltoztathassa, az emberi értelem előtt isteni dolgokat 
megvilágítson vagy pedig, hogy a lelket megtérésre és hitre befolyásolja, ilyen 
egyedül csak a Mindenhatótól ered. Így érezzük ezt mi is? Vagy pedig összes 
gondolatainkat az előadásra irányítjuk és azt mondjuk: „Ezek már aztán erős 
kifejezések, amelyek valószínűleg életet fognak előidézni”, és ezzel abbahagyjuk a 
dolgot? Ha így cselekszünk, akkor soha sem tudunk valamit létrehozni. Az erő a 
mesterben van, nem pedig a szolgában vagy egy másik hasonlat: az erő a kézben 
van, nem pedig a fegyverben. Nékünk Krisztust kell bírnunk ezen a széken, ebben a 
padsorban, ezen a szószéken és velünk kell lennie Krisztusnak a vasárnapi 
iskolában, lenn az utcasarkon, ha esetleg ott Róla beszélünk és éreznünk kell, hogy 
Ő velünk van mindenhol egész a világ végéig, mert máskülönben semmit sem 
tehetünk. 
 
Előttünk van tehát a teljes sikertelenségek hosszú láncolata, ha esetleg valahol 
valamit Krisztus nélkül óhajtanánk megkísérelni. A legjobban kitünnek a 
sikertelenségek a cselekedetekben. Beszélhettek Róla hosszú ideig. Ő nélküle 
gyűléseket, kongresszusokat, konferenciákat tarthattok, cselekedni valamit ez már 
egészen más dolog. Jézus nélkül beszélhettek amennyit akartok, hanem Jézus 
nélkül cselekedni nem tudtok semmit. A legékesszólóbb prédikáció is Jézus nélkül 
csak hatás nélküli füst marad. A terveket jól elkészíthetitek, a gépezetet 
rendbehozhatjátok, hozzáfoghattok a kivitelhez is, de az Úr nélkül nem tudtok 
semmit sem cselekedni. Az egésznek a vége az lesz, hogy a javaslatok és 
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indítványok végtelen nagy tömegével szemben akkora kis helye sem lesz a 
cselekedetnek, ahova egy galamb a lábát leteheti. Annyi pénzetek lehet, amennyit 
csak kigondolhattok, annyi tudománnyal rendelkezhettek, amennyit csak az 
egyetemen mind tanítanak, a tehetségesek az összes tudományukat lábaitok elé 
helyezhetitek, de „nálam nélkül” - mondja Krisztus - „semmit sem cselekedhettek.” 
 
Hadd ismételjem újra e szavakat: „Semmit sem cselekedhettek” Itt van körülöttünk 
a haldokló, az elveszni induló világ és ti „semmit sem cselekedhettek!” Afrika 
sötétségben bolyong, Kína nyomorban sínylődik, Hátsó-India hitetlenségben 
tévelyeg és mindehhez van itt egy gyülekezet, amely semmit sem tud cselekedni! 
Nincs egy falat kenyér sem az éhezők számára és a tömegek így pusztulnak és 
vesznek el. Itt van az életnek vize, amely a szomjas lelkek csillapítására szolgál de 
egyetlen egy csepp víz sem törhet elő, mert nincs itt Jézus! Itt vannak, a 
prédikátorok, az evangyélisták, a gyülekezetek, a mentőegyesületek és a világ 
elpusztul a hiány és szükség miatt, mert ti „semmit sem cselekedhettek”, ha a ti 
uratok nincs itt. A korszak nagy léptekkel halad előre a találmányok terén, a 
tudomány emberei megteszik mindazt, amit képességük szerint megtehetnek, csak 
egyedül ti nem tudtok semmit sem tenni. Krisztus nélkül, abszolut semmit! Egy 
centiméterrel sem tudtok előrehaladni fáradságos pályátokon, ha mindjárt úgy is 
eveztek, hogy evezőitek az erőlködéstől eltöredeznek, sőt a szél és a 
tengeráramlatok szinte visszavernek, ha nem fogadjátok be Krisztust a hajóba. 
Azután pedig emlékezzetek vissza, hogy a nagy szőllőmíves pedig ezalatt folyton 
jár-kel a szőllőben és megfigyel minden egyes szőllővesszőt. Látja, hogy ti 
egyetlenegy szőllőfürtöt sem hoztok elő és odamegy éles késével és levág a 
szőllőtőről. Mi lesz belőletek, akik semmit sem teremtek? Szinte megáll az 
embernek a szívdobogása arra a gondolatra, hogy éljünk és semmit sem 
cselekedjünk. És én mégis félek, hogy ezer meg ezer ilyen keresztyén van, akik idáig 
jutottak. Nem erkölcstelenek, sem igazságtalanok, sem el nem világiasodtak, csak 
egyszerűen nem cselekszenek semmit. Arra gondolnak, amit legjobban szeretnének 
cselekedni, ezt tervezik, ennek végrehajtására készülődnek, amellett pedig semmit 
sem cselekszenek. Vannak tehát bimbók tömegesen, de egyetlenegy szőllőfürt sem 
lesz belőlük, ha a Krisztus éltető, átalakító és befolyásoló hatása alá nem jönnek, 
amely életet ad beléjük és készteti arra, hogy gyümölcsöt hozzanak létre az Isten 
dicsőségére. Látjuk tehát a sikertelenséget az egész vonalon, ha esetleg 
megkisérelnők Krisztus nélkül cselekedni valamit. 
  
Hanem most, a negyedik fejezetben, hallom a bölcseségnek szavát, halk, kedves 
hangon, mely a szövegből beszél is hozzánk, kik a Krisztusban vagyunk, így szól: 
ismertessétek ezt meg velünk. Boruljatok térdeitekre, fektessétek arcotokat a 
porba és mondjátok: „Úgy van Uram, igaz dolog, Nálad nélkül semmit sem 
cselekedhetünk; semmit, ami jó és elfogadható volna a Te tekinteted előtt.” „Nem 
vagyunk képesek arra, hogy jó dolgot cselekedjünk vagy csak elgondoljunk is, ha Te 
nem vagy velünk, hatalmas Urunk.” Ne mondjátok azonban ezt, csak egyszerűen 
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bók gyanánt, hanem eredjen ez a szív mélyéből és igazságként álljon az Úr elé. 
„Akaratom van a jóra, hanem azt megcselekedni nincs elég erőm.” Uram, én 
semmire sem vagyok jó, nem tudok cselekedni semmit és csak gyümölcstelen, 
kiaszott, elszáradt és ellustult szőllővessző vagyok Nélküled, ezt érzem egész 
bensőmben. Ne légy távol tőlem, hanem éltess a Te állandó jelenléteddel! 
 
Azután pedig imádkozzunk! Ha Krisztus nélkül nem tudunk semmit sem cselekedni, 
kiáltsunk Hozzá, hogy ne legyünk sohasem Nélküle. Kényszerítsük Őt arra, 
kiáltásunkkal és könnyeinkkel, „hogy állandóan velünk legyen. Jézus odamegy 
azokhoz, akik keresik Őt, ne szűnjünk meg sohasem Őt keresni. Ha közösségben 
vagyunk Vele, úgy könyörögjünk, hogy ez a közösség szétbonthatatlanul fennálljon 
továbbra is. Fohászkodjunk az Úrhoz, a mi Mesterünkhöz, hogy kegyelmének éltető 
vizét ne szüntesse meg ránk ömleszteni, mert tudjuk, hogy máskülönben vagy 
tévedésbe esünk, vagy nem tudunk semmit sem cselekedni. Testvérek, 
imádkozzunk sokat, sokkal többet, mint amennyit szoktunk. Az imának az a 
rendeltetése, hogy irányt adjon annak az áldásnak, amelyet Isten rendelt népének. 
Használjuk tehát állandóan ezt a kirendelt módot és meglátjuk, hogy az eredmény 
napról-napra nagyobb lesz.. 
 
Továbbá csüngjön mindegyikünk a saját személyével Jézuson. Ne próbáljunk elválni 
Tőle ez életben, mert ez annyit jelentene, mint holtak közt keresni élőt. Még csak 
egy pillanatra sem szakadjunk el Tőle. Vagy pedig olyan állapotban akartok lenni, - 
ha csak egy pillanatig is -, hogy nem tudtok semmit sem cselekedni? Én őszintén 
beismerem, hogy soha sem akarok ilyen állapotba kerülni: képtelennek a 
védekezésre ellenségeim ellen és képtelennek Isten szolgálatára. Ha egy felébredt 
lélek nagy lelki nyomorában hozzátok jön és ti képtelenek vagytok néki hasznára 
lenni, micsoda szomorú dolog az! Vagy ha nem érzitek magatokat képtelennek, de 
a valóságban mégis azok vagytok és ennek dacára vallásos módon fáradoztok a 
lélekkel, de semmi erőt vagy meggyőződést néki adni nem tudtok, ah, micsoda 
szomorú, micsoda lehangoló eset az! Vajha soha sem lennétek olyan állapotban, 
hogy semmittevők legyetek olyankor, mikor az alkalom megvan, de hiányzik az erő, 
hogy hasznot hozzatok elő. Ha Krisztustól elváltatok, akkor attól a lehetőségtől is 
elváltatok, hogy valaha jót cselekedjetek. Csüngjetek azért az Üdvözítőn teljes 
erőtökkel és ne engedjétek, hogy bármi is elszakasszon Tőle, még csak egy órára is.  
 
Azonkívül vessétek alá magatokat teljesen az Úr uralmának és vezérletének és 
legyetek készek arra, hogy mindent úgy tegyetek, amint Ő akarja. Jézus nem marad 
meg nálatok, ha nem fogadjátok el Őt Mesteretek gyanánt. Semmiféle vitának nincs 
itt helye a fővezérséget illetőleg, mert néktek csak egyszerűen és teljesen át kell 
adnotok magatokat Néki és akarata szerint élni, cselekedni vagy szenvedni. Ha ez 
tényleg így lesz, akkor Jézus veletek fog maradni és mindent meg tudtok tenni, amit 
követel tőletek. Csodálatraméltó dolgokat fog az Úr véghezvinni általatok, de csak 
úgy, ha mindenekben mindennek elfogadjátok. Vajon mi nem óhajtjuk-e ezt? 
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Azután még egyet. Higgyetek Benne örömmel. Amiként Ő nélküle semmit sem 
tudtok cselekedni, ugyanúgy Vele mindenek lehetségesek lesznek néktek. Akiben a 
Krisztus lakik, az az ember mindent tehet. Lehetsz te gyenge, lehetsz te gyarló, de 
tanuld meg, hogy hálával fogadd ezt a gyengeséget, mert a Krisztus ereje lakik 
benned, ha folytonosan felügyelsz a Krisztussal kötött egységedre. Vajha 
nevekednének a mi reménységeink Krisztus iránt! Még a ruhájának a prémjéhez 
sem ért fel a hitünk, mert már ez a hit egyedül is meggyógyította a beteg asszonyt. 
Ah, ha a mi hitünk kifejlődhetnék egészen az ő véghetetlen istenségéhez! És ha a mi 
hitünk arra a beláthatatlan magasságra emelkednék, amily magasságban az a hit 
volt, amelyben Krisztus bízott!... Bárcsak vezetne fel minket az Úr erre a 
magasságra és akkor sok-sok „gyümölcsöt teremhetnénk szent Neve dicsőségére!” 
 
És végül, míg figyelmezek a szövegre és hallgatom azt, úgy mikor egy kis gyermek 
kagylót helyez a fülére és hallgatja annak hajlásaiban a mély tenger zúgását, úgy 
hallom én is felcsendülni a szövegből a megelégedés szavát: „Nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek.” „Uram - szólal meg a szívem -, mi az, amit én Te nélküled 
akarok cselekedni? Hiszen, ha valamit Nélküled el tudok érni, akkor fájdalmat okoz 
az olyan veszélyes dolognak a birtokában lenni? Örülök, ha minden erőmtől 
megfosztatom, kivéve azt az erőt, amely Tőled ered. Lelkem az örömtől emelkedik 
és szinte elragadtatást érez arra a gondolatra, hogy Te nékem mindenem vagy. Te 
engem egyetlenegy fillér nélkül birtokodba vettél és rám bíztad kincsestáradat. 
Inaimból és izmainkból az összes erőt kivetted, hogy alázatosan nyugodhassam 
kebleden.” „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!” Legyen ez így! Testvéreim, 
nem egyeztek bele ebbe ti is? Vagy másként kívánjátok ezt ti, kik szeretitek az Ő 
szent nevét? Én meg vagyok győződve, hogy nem, mert feltéve, hogy tudnánk 
valamit létrehozni Krisztus nélkül is, Ő semmi esetre sem fogadná el ezért a 
dicséretet. És ki óhajtja ezt? Az örök napnak hajnalán lesznek majd apró 
koronácskák a mi fejünk részére, de lesz majd ott egy nagy tündöklő korona is ama 
fej számára, amely fejet egykor tövisek sebeztek véresre, mert az ő összes szentei 
együttvéve sem tudtak semmit sem tenni Nélküle. Az apostolok dicső társasága, a 
vértanuk tündöklő tömege és a Bárány vére által megváltottak győzelmes nagy 
serege, mindnyájan együttvéve semmit sem tudnak cselekedni Jézus nélkül. 
Koronázzátok meg méltósággal azt, aki mindent elő akar és elő tud hozni belőlünk 
saját dicsőségére. Boldogok vagyunk, hogy ez így van, magunk miatt és az Úr miatt. 
A mi összes dolgaink becsesebbek azáltal, hogy az övéi lettek és ha a mi 
gyümölcseink inkább az övéi, mint a miéink, azért nem kevésbé, sőt még inkább a 
miéink. Nem bűbájos dallamok ezek egy megszentelt fül részére? 
 
Rendkívül örvendek azon, hogy Krisztus nélkül semmit sem cselekedhetünk, mert 
félek, hogyha a gyülekezet tudna Nélküle valamit tenni, megpróbálná azt is, hogy 
Nélküle éljen. Ha a vasárnapi iskolákban a gyermekeket üdvhöz tudnák vezetni 
Krisztus nélkül is, úgy nagyon félek, azt hiszem, Krisztus soha sem jutna be a 
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vasárnapi iskolákba. Ha eredménnyel tudnánk beszélni Jézus nélkül is, úgy 
gyanítom, hogy Jézus Krisztus nem ritkán lenne a nép által felelősségre vonva. Ha a 
keresztyén irodalom áldására válna a népnek Krisztus nélkül is, úgy - félek - 
megindítanók a nyomógépeket és soha többé eszünkbe sem jutna a Megfeszítettre 
gondolni. Ha kápolnákat, imaházakat tudnánk építeni Jézus nélkül, akkor - azt 
hiszem - volnának abban olyan helyiségek is, amelyekbe Jézust soha meg nem 
hívnánk és amelyek nemsokára rémtanyákká alakulnának át, borzalmakkal telve. 
Semmi sincs, amit Krisztus nélkül tenni tudnánk! És így az egész gyülekezetnek 
óriási áldása, hogy Krisztusra mindenhol, mindenben szükségünk van. 
 
„Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!” Miközben az e szavakból kicsengő 
dallamra figyeltem, hirtelen úgy éreztem, hogy mosolyognom kell. Azért 
mosolyogtam, amiért Ábrahám is mosolygott hajdan. Azokra gondoltam, akik arra 
törekszenek, hogy a régi hitet kiirtsák az emberekből és teljesen eltüntessék a 
földről. Mennyire dicsekednek ezek avval, hogy a régi módú, ósdi evangyéliumi hit 
is teljesen kipusztult, elmúlt már e földről. Olvastam már egyszer-kétszer, hogy én 
vagyok az utolsó e puritánok közül és hogy a faj már kiveszőben van. Már pedig ezt 
megcáfolom, mert kész vagyok azt elfogadni, hogy az utolsó vagyok e szolgálatban, 
de azt már nem, hogy velem együtt ez a fajta is elmulóban van. Vannak még sokan 
rajtam kívül, akik erősen megállnak a hitben. Azt mondják, hogy a mi régi 
teológiánk szintén kihalóban van, és hogy senki sem hisz már benne. Ez hazugság! 
Csakhogy hát azok bölcs emberek, akik ezt mondják és ezért kényszerítve vagyunk 
arra, hogy magunkra, mint elöregedett vénekre és aggokra tekintsünk. Az ő 
véleményük szerint éppen úgy kimentünk már a divatból, mintha csak vízözön előtti 
férfiak és asszonyok jelennének meg előttük az utcán. Igen, ők készek arra, hogy 
tüzünket kioltsák és bennünket kitiltsanak Izrael földéről. Ujságok, hírlapok, kritikák 
és a korszak különféle eszközei mind készek arra, hogy a mi sirdombunkon táncot 
lejtsenek. Csakhogy hát tegyétek fel a hálósipkát, jó emberek, kik az evangyéliumi 
rendnek a hívei vagytok, azután menjetek haza és aludjatok az igazak álmát, mert a 
ti végetek elkövetkezett. Így beszélnek a nyárspolgárok, de az Úr hadserege nem. 
Az ellenfél minduntalan felemeli szavát, de Krisztus nincs köztük. Nagyon keveset 
tudnak a Krisztusról, nem munkálkodnak az ő szellemében, nem emelik fel őt, nem 
magasztalják drága vérének evangyéliumát és ezért azt hiszem, hogy ha azt a 
keveset megtették, amit meg tudnak tenni, akkor sem jutnak semmire. Ha az 
apostoloknál bebizonyult, hogy „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek”, akkor 
mennyivel inkább igaznak kell lenni az ellenzékieskedőknél. Ha Jézus barátjai nála 
nélkül semmit sem tudnak cselekedni, úgy nyugodt vagyok, hogy ellenségei sem 
tudnak semmit sem tenni ő ellene. Ha azok, kik Jézus tanítása szerint járnak és 
kebelén nyugszanak, nem tudnak semmit sem tenni nélküle, akkor biztos vagyok, 
hogy ellenségei sem fognak célt érni és ezért nevetem az ő hahotájukat és 
mosolygom az ő elbizakodottságukat. Mosolygok azért is, mert eszembe jutott egy 
történet, amely Angliában ment végbe, hol egy délután a prédikátor a maga 
ünnepélyes modorában beszélt, a hallgatóságnak pedig egy része figyelt, a másik 
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része pedig aludt, ki amilyen hangulatban volt. Hatalmas, erős épület volt az, 
amelyben összegyülekeztek, olyan állapotban, hogy talán egy földrengést is kibírt 
volna. A dolgok szép nyugodtan folytak azon a délután, mígnem csak egyszerre 
felugrik egy őrült férfi, bocsánatot kér a prédikátortól és a lehető legkomolyabban 
kijelenti, hogy a következő percben kitépi az oszlopokat és rájuk ejti a házat. 
Egyben ki is ugrott a padból és odarohant ez az új Sámson az egyik főoszlophoz. 
Mindenki felállt. Az asszonyok közel voltak az ájuláshoz, a férfiak az ajtóhoz 
rohantak és az a veszély fenyegette a gyengébbeket, hogy a nagy tolongásban 
agyontapossák. Óriási kavarodás keletkezett, a rend teljesen felbomlott, senki sem 
tudta, hogy mi fog következni, mikor egy tisztafejű testvér, ki a szószék mellett állt, 
egyszerre helyreállította a nyugalmat. Az az érv, amellyel lecsillapította a 
hullámokat, az volt, hogy odakiáltotta a népnek: „Várjatok, hadd próbálja meg!” És 
ugyanígy hajlandó az ellenség ma is arra, hogy az evangyéliumot meghazudtolja és 
a kegyelem tanait szétzúzza. Remegtek, elfogott a félelem, nem tudtok a lábatokon 
állni? Legyetek nyugodtak, mert az ellenség hiú, üres dicsekvéseire, hogy szétveri a 
Sion házának falát, ez a legjobb felelet: „Próbáld meg!” - Ámen. 
 

A közös üdvösség 
 
Júdás apostolnak levele 3. vers. 
 
Júdás* (Nem az az áruló Ischariót, hanem Jakab apostol testvére) apostol ezt írja: 
„Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös 
üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek.” Az apostol tehát nem 
az írás miatt, hanem kénytelenségből írt és itt mindjárt jó példát mutat nékünk, 
hogy ne a beszéd miatt beszéljünk és ne a prédikáció miatt prédikáljunk. Ha 
megkíséreljük azt, hogy isteni dolgokról írjunk, akkor ez az írás történjék azért, mert 
kényszerítve vagyunk rá és ha mondani akarunk valamit a Krisztus nevében, akkor 
mondjuk ezt azért, mert mondanunk kell. Ha egy férfi nem érzi nyomasztó 
szükségét annak, hogy beszéljen, akkor az nem is fog az Isten küldötteként beszélni. 
Én tudom, hogy Júdásnak nem csupán igyekezete volt arra, hogy írjon, hanem 
érezte annak a kénytelen szükségét is, hogy írnia kell. Mielőtt tehát másokat 
oktatni akartok, törekedjetek arra, hogy megérezzétek azt a kötelességet, amely 
arra kényszerít, miszerint a nyert világosságot másokkal is közöljétek, mert abban 
az esetben, ha Isten erre hívott el benneteket, akkor „jaj néktek, ha az 
evangyéliomot nem prédikáljátok.” A lelkeknek szükségük van arra az igazságra, 
amelyre őket tanítanotok kell, de néktek is szükségtek van arra, hogy őket 
tanítsátok, mert ha nem teszitek, akkor a ti palástotokat az ő vérük fogja 
bepiszkítani. Nem helyes dolog, ha a lélek tudatlan marad, de az sem helyes, ha 
eltitkolja azt, amit tud. Rettenetes elgondolni, hogy az ember éljen és meghaljon 
anélkül, hogy semmit se tudjon Krisztus felől... Ezért tehát akár írtok, akár 
beszéltek, tegyétek ezt azért, mert szükséges és mert kényszerítve vagytok arra, 
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hogy ezt tegyétek. Amiként Krisztusnak illett szenvedni, ugyanúgy illik nékünk is az 
élet igéjét terjeszteni. 
 
 
A fennforgó esetben arra volt szükség, hogy az apostol a közös üdvösségről írjon. 
Ha közös üdv - közösnek értve és közösnek nevezve -, akkor miért volt szükség arra, 
hogy írjon róla az apostol? Egy általános, közös dologról már valószínűleg eleget 
írtak az emberek és valószínűleg nem tudnak már olyan új és érdekes részt felhozni 
belőle, amit a közönség még nem tud. De a tapasztalatok és a megfigyelések azt 
bizonyítják, hogy sokkal szükségesebb az evangyéliom általános tanait hirdetni, 
mint valamely egyéb igazságokat és ezek közül éppen azokat, amelyek 
alapdolgoknak látszanak és amelyeket mindenki elfogadott, azokat kell ismét és 
ismét kidomborítani. Olyan bizonyos elvont igazságokat, amelyek bár az 
evangyéliumból eredtek, de mégsem tartalmazzák magát az evangyéliumot, 
hirdessetek ugyan, de a fősúlyt mégis ne helyezzétek reájuk, mert ha nem is lesznek 
hirdetve, a veszély és a felelősség nem olyan nagy; De az Írás. alaptanait, a 
főigazságokat, hirdetnünk kell napról-napra. Nem szabad azt mondanunk, hogy 
„hiszen mindenki ismeri ezeket”, mert sajnos, mindenki el is felejti őket. Nem 
szabad az evangyéliom hirdetésével azért sem felhagynunk, mintha esetleg félnénk 
ilyen unalmas, agyoncsépelt dologgal foglalkozni, mert az, amit a Szentlélek 
jelentett ki, arról nem lehet és nem szabad ilyen megalázó módon nyilatkozni. 
Nyujtsátok oda az embereknek az evangyéliom agyoncsépelt tanait, hogy ha 
akarják, hát fogadják el, ha pedig nem akarják, akkor arra az az egyedüli feleletünk, 
hogy a mi üdvösségünk mégis csak ezeken az agyoncsépelt tanokon fekszik. A 
valóságban az Isten Anyaszentegyháza nagy, általánosan ismert és mindenütt 
elfogadott igazságokra van építve. Alapjai tehát nem homályos filozófikus tanok, 
hanem nyílt, tiszta kijelentések. Ne törekedjünk tehát valami túlfinomodott 
dolgokra, a kiművelt értelem valamely magasfokú értelmetlenségére, hanem 
engedjünk a kényszerítő szükségnek, amely arra ösztönöz, hogy a közös, az 
általános üdvösségről írjunk és beszéljünk. Az evangyéliom telve van tündöklő 
igazságokkal és előnyösen ismert tényekkel. Mit mond Pál apostol? „Igaz és 
drágalátos beszéd az, amely adatott nékünk, hogy a Jézus Krisztus jött e világra, 
hogy a bűnösöket üdvözítené.” Ha tehát ez drágalátos beszéd, akkor mindenesetre 
érdemes a nyilvánossághozatalra is. Megérdemli tehát a fáradságot, ha újra meg 
újra ismételjük, hogy Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy a bűnösöket 
megmentse, mert egy ilyen általános igazságnak is szüksége van arra, hogy 
állandóan és szorgalmasan az emberek tudomására hozzuk. Az általános üdvről 
általánosan kellene beszélni, csakhogy én félek, miszerint ezt általánosan el is 
felejtjük manapság. 
 
A kényszerítő szükség, az általános üdvről írni, előtűnik olyan személyeknél, akik 
észrevétlenül belopódzkodtak a gyülekezetbe. Egyesek ezek közül agyafúrt 
furfanggal ragadták meg az evangyéliomot praktikus oldaláról. Sokat, nagyon sokat 
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beszéltek az Isten kegyelméről, hanem annál kevesebbet aztán arról a szent életről, 
amelyet ez előidéz. Csak könnyen vették a bűnt, azon ürügy alatt, hogy az Isten 
kegyelmét dicsőítik, gondos figyelmet fordítottak a törvény szellemére, kigúnyolták 
az alázatos önvizsgálódást és kijelentették, hogy ők, mint az Isten gyermekei, 
semmiféle esetben az előírások vagy a szokások által megkötve nincsenek. Az 
apostol azt mondja róluk: „kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják.” 
(Júdás 4.) Ezeken kívül, pedig még egy olyan gonosz csapat is betört a gyülekezetbe, 
kik „az egyedüli Urat, az Istent és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.” 
Megtagadták Krisztus istenségét, fiúi és uralkodói mivoltát annyira, hogy végül, 
mint Megváltót és Királyt trónjától is megfosztották. Ez volt az ariánizmus lényege. 
Azt mondták, hogy Jézus Krisztus kiváló minta-ember volt, egy azok közül, akik 
fontos igazságokat fedeztek fel és ezért méltó a mi csodálatunkra, de egyben 
biztosítottak bennünket arról, hogy még magasabb igazságokat is fedeztek már fel, 
amilyen például az emberiség fejlődésének előhaladása és így tovább. Ezek a 
„gondolkodó emberek” befurakodtak a gyülekezetbe és ott az általános üdvről 
szóló tant a szívekbe akarják zárni. Sajnos, a mi gyülekezetünkben is sok van ebből 
az erjesztő kovászból. Vannak közöttünk is emberek, akik a kegyelem tanát 
prédikálják, e tan kegyelme nélkül, akik keresztyéneknek neveztetnek és 
folytonosan az „igazság”-ról beszélnek, de a legkisebb hajlandóságot sem mutatják 
arra, hogy a helyes „út”-on járjanak vagy a valódi „élet”-et elénk tárják. Azt hiszem, 
hogy ez a gonosz elem úgy időközönként azonban eltávolodik körünkből, bár félek, 
hogy ilyenkor igazságot is visz magával és mi az eszmeáramlatok egy egészen más 
körébe kerülünk. Nem látok semmi előnyt két különböző fajtájú gonoszság között, 
mert egyik olyan rossz, mint a másik. Ez utóbbiak megtagadják az igazságot, 
megcsonkítják azt minden oldaláról, elmozdítják a határköveket, ledöntik az 
emlékoszlopokat, megrongálják a falakat és felszaggatják az alapzatokat. 
Észrevétlenül belopódzkodtak közénk, megszokottakká váltak és most ők hirdetik 
nékünk az evangyéliomot a mi szószékeinkről és vezetnek hadat a Sion falain belül, 
annak kapui ellen. Feltétlenül szükséges tehát manapság, hogy azok, akik félik az 
Istent és Néki szolgálnak, újra meg újra beszéljenek és írjanak az „általános üdv”-ről 
és újra elkezdjék tanítani Krisztus életét és tanait a legelső fejezetektől, mert ez a 
kegyelem valódi ábécéje. A közös üdvnek kedves hangjait ott is hallatnunk kell, ahol 
eddig még nem ismerték azt. Meg akarom szólaltatni az üdvnek szavát ma teljes 
erőmből és különösen abból az erőből, amelyet Isten a Szentlélek által ad nékem. 
Ha azok a férfiak bizonyos üzleti teológiákat hirdetnek is, mit tehetnek vele? Azt 
mondja az Úr: „Mit árthat a bölcsnek a polyva?” Mindenesetre azért távolodjatok el 
a polyvától. Ha ők a műben, a tanításban vagy az életben bizonyos sajátosságokat 
fedeznek fel, akkor az, mindenesetre hasznunkra lesz, ha ezáltal az ő vádjaikból 
tanulni fogunk. Ha ők egy-egy személynek vagy árnyalatnak a különcségeit vagy 
pedig gyökerére helyezik fejszéjüket és ezért minden meggondoltságot félrevetve, 
fel kell övedznünk fegyverünket, hogy a közös üdvért erélyesen viaskodjunk és azt 
tőlük telhetőleg megvédjük. Mai tárgyunk tehát az általános üdv. Vajha a Szentlélek 
erejével beszélhetnénk róla. 
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Figyelmünket elsősorban fordítsuk arra, hogy Krisztus követői örvendenek jelenlegi 
üdvösségüknek, mert máskülönben nem is létezhetnék közöttük „általános üdv.” 
Azok, akik az Atyában megszenteltettek, a Jézus Krisztus által meghívattak és 
megtartattak és akik az üdvnek részesei, azok megmentetnek. Az Isten 
Anyaszentegyházában ez az üdv a hívőknek előjoga. Ez nem valamilyen jövendőbeli 
dolog, sem olyan áldás, amelyet a halálos ágyon meglátunk és a mennyekben majd 
el is érünk, hanem ez egy olyan áldás, melyet ezen a világon, a mi napjainkban 
élvezhetünk. Azok nagyon tévednek az üdv jelentőségében, akik azt hiszik, hogy ez 
nem jelent semmi mást, minthogy a pokolba megyünk halálunk után vagy a 
mennyországba, ha itt van az ideje. Az üdv azt jelenti, hogy a gonosz hatalmától 
megszabadultunk és hogy a bűn terhétől egyszer s mindenkorra megmentettünk. 
Az a szó, amelyet itt használunk, - közös üdv - mutatja, hogy maga Júdás apostol is 
nem mint valami elrejtetett kincset tekintette, amely ez elmúló életben az 
emberiség körzetén kívül fekszik. Mert ha esetleg így szemlélte volna, miként 
nevezhette akkor „közös üdv”-nek? Nem úgy tekintett tehát reá, mint egy olyan 
távoli célra, melyet csak 20, 30 vagy 40 évi szent élet után érhetünk el, hanem mint 
egy olyan dologra, amelyet megérzünk, megértünk és elérünk rögtön, mihelyt a 
lélek hinni kész. Máskülönben nem lehetne az üdv általános vagy közös. „Mi, akik 
megmentettünk” mondja az apostol, „bennünket megváltott és elhívott az Ő szent 
szava által” - mondja az Írás egy másik helyen. Az üdv hozzánk érkezett, 
birtokunkká vált és most általánosan érezzük áldott hatását a hit háztartásában. 
 
Amint tehát az üdv nem jövendőbeli jótétemény, azonképpen nem is olyan 
jótétemény, amely a hívők kevésszámú legszentebbjei részére volna csak 
fenntartva. Némelyek azt mondják, hogy nem tudhatjuk, hogy meg vagyunk-e 
mentve mindaddig, míg csak a halálos ágyon utolsó pillanatainkat nem éljük vagy 
pedig, ha esetleg némelyek tudják, hát azok csakis valamely előkelő tanítók vagy 
különösen szent egyének lehetnek, kik igen vallásos életet élnek és ezért tudják, 
hogy meg vannak mentve. Azt meg kell állapítanunk, hogy minél szentebb és 
őszintébb az életünk, annál erősebb lesz bennünk az a tudat, hogy meg vagyunk 
mentve. Azonban az Istennek ez a különös jótéteménye mindenkire kiterjed, tehát 
azok, kiknek hitük gyenge vagy lelki életük ingadozó, mégis kivétel nélkül 
megmentetnek. Nem szabad addig nyugodtnak lenned kedves hallgatóm, míg nem 
tudod biztosan, hogy meg vagy-e mentve. Ezt tudnod kell, mert ha igaz, akkor 
tudod is. Nem gondolom, hogy te csak tíz percig is nyugodtan tudnál ülni anélkül, 
hogy tudnád miszerint meg vagy-e mentve vagy sem, mert valami félelmetes dolog 
kétségben lenni az iránt, hogy a bűnnek igája és nem az Isten kegyelme alatt vagy. 
Ez nem olyan állapot, melynél a bizonytalanságot elviselhetnők. Ez egy olyan pont, 
amelynél szükség van a biztos tudatra. Az a helyes dolog, ha törekedel arra, hogy 
biztos légy. Kérlek téged, sóvárogj úgy e tudat után, hogy vagy biztos légy benne 
vagy pedig kimondhatatlanul nyomorultul érezd magad. Minden egyes felmerülő 
kétség e tárgyban hasogassa csontjaidat, mint valamely éles tőr. Adná Isten, hogy 
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szíved vagy teljes bizalomban örvendjen vagy halálos kétség gyötörje mindaddig, 
míg biztos alapra nem jutottál. Az az üdv, amely a Jézus Krisztusban van, közös üdv 
mindazok részére, kik az evangyéliomot ismerik és abban élnek. A kibékült hívőknek 
üdv az öröksége és az a tudat, hogy meg vannak mentve, egy mindennap megujuló 
édes érzés. Mi, akik szent közösségben egyesülünk e helyen, őszintén mondhatjuk: 
Örvendünk a Jézusban és nem bízunk többé testi dolgokban. „Megigazulván 
annakokáért a hit által, békességünk vagyon Istennel, az Úr Jézus Krisztus által.” 
Nem tartjuk önhittségnek vagy elbizakodottságnak, ha azt mondjuk, hogy meg 
vagyunk mentve, mert ezt az Isten szava mondja azokon a helyeken, ahol a hit által 
való megmentetést Jézus ígéri. Elbizakodottság akkor állana fenn, ha kételkedést 
tanúsítanánk az Isten szavai iránt, hanem ha egyszerűen elhisszük azt, amit mond, 
akkor sokkal nagyobb alázatosság van ebben, mintha kérdést intéznénk iránta. 
Minthogy tehát részesei vagyunk e fenséges hitnek, eszerint osztályrészesei 
vagyunk az üdvnek is, mivel drága véren váltattunk meg, amely bár minden érték 
felett áll, mégis általános és közös tulajdona az összes hívőknek. 
Ez az üdv a kegyelem sok tényében mi nékünk és mi értünk működik. Elsősorban is 
megszabadít a lelki (szellemi) haláltól. Holtak, minden élet nélkül valók voltunk a 
bűn miatt, de jött az Isten Lelke és új, mennyei életre keltett, ami által aztán 
megszabadultunk a lelki haláltól. Ez vonatkozik minden egyes hívőre, - mert miként 
lehetne valaki hívő anélkül, hogy benső életet ne élne? Ha pedig benső életet él, 
akkor biztos, hogy az üdvnek részese. Érheti ugyan gyengeségi szerencsétlenség 
úgy, hogy oly tehetetlenül fekszik, hogy azt véli, már nem is él, de ez nem a rendes 
állapota. Az egészséges élet: öntudatos élet, ez pedig örvend, tevékenykedik és 
nevekedik. Ti, kik még idegenek vagytok az Isten népe között, nevezhettek engem 
vallási rajongónak, a valóságban azonban én mégis az igazságnak és a józanságnak 
szavait mondom akkor, ha azt állítom, hogy a hívő élete már itt e földön a mennyei 
üdvnek ízelítője. 
 
Ez az üdv abban nyilvánul meg, hogy megszünteti azt a rettenetes nagy 
eltávolodást, amely egykor Isten és mi közöttünk fennállt, Eltávolodtunk Istentől 
gonosz cselekedeteink miatt és mikor azután új életet kezdtünk élni, akkor éreztük 
csak az eltávolodás nagyságát és rettegtünk ama gondolattól, hogy ezt az ürt 
semmi sem tudja majd áthidalni. De az Úr Jézus Krisztus azután odavezetett az 
Atyához, kinek hajlékában találunk most menhelyet. „Abba, szerelmes Atya”, ez a 
kiáltás tör elő most szíveinkből és talál a mindenható Isten előtt meghallgattatásra. 
Azelőtt nem igen foglalkoztunk Istennel, most azonban állandóan elfoglalja 
gondolatainkat és megszenteli az Isten jelenlétének érzete. Legnagyobb örömünket 
pedig azért érezzük, mert az Úr körülöttünk és bennünk működik, mi pedig Benne 
vagyunk és általa élünk. Áldva áldott tehát ez a közös üdv, amely minket az Istenhez 
hozott és Jézus Krisztus vére által a Legszentebbnek gyermekeivé és örököseivé 
tett. 
 
Megmenekültünk attól a nagy szomorúságtól is, amely egykor fejünk felett 
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lebegett, amelyet az Úrnak okoztunk azáltal, hogy nem éltünk akarata szerint. Azt 
gondoltuk, hogy soha többé bűnbocsánatot nem nyerhetünk és mégis nyertünk. 
Azt véltük, hogy a mennyei Atya nem fog bennünket elfogadni, de az ő 
Szerelmesében mégis elfogadott. Saját magunk is úgy véltük, hogy immár az 
átkozottak között vagyunk és most mégis megigazíttatunk az Úr Jézus Krisztusban 
nyert hit által! A sötétség elmúlt és most az igaz világosság tündöklik a hívő lelkek 
felett. Az Istennel való béke édes része a közös üdvnek. 
 
A szeretet által azután megmenekülünk a bűntől. Nem találunk benne semmi 
kívánságot vagy gyönyört, mint egykoron. Megesünk, vetkezünk ugyan még most 
is, de ilyenkor szinte fellázad bennünk a lelkiismeret. A természeti ösztön, hajlam, 
ugyan most is bűnre vezet, ha azonban egyszer ráléptünk a keskeny ösvényre, 
akkor úgy érezzük magunkat, mint egy fáradt vándor, aki nehéz útról hazatérve, a 
rég óhajtott szülőföldi tájakat megpillantja. Egykor a bűn volt az éltető elemünk, 
miként a halnak a víz; most azonban megfordítva áll a dolog annyira, hogy a bűn 
most a halálunk. A bűn elkövetése felkelti lelkiismeretünket és nagy szomorúságot 
okoz szívünkben, mert az Istenben való életnél ez ismeretlen fogalom. Ha a mi 
óhajunk beteljesednék, akkor soha többé nem vétkeznénk. Lelkünk olyan ragyogó, 
tiszta volna, mint a fénylő égboltozat és a legkisebb rossz gondolat vagy bősz 
kívánság nem szennyezné be megszentelt lelkünk egét. Az Isten akaratát e földön 
úgy óhajtjuk beteljesíteni, mint az a mennyben lesz megtéve. Többesszámban 
mondom, hogy „óhajtjuk” mert mindazok nevében beszélek, akik a Jézus 
Krisztusban hívőkké lettek. Az ördögnek vasigája alól mindnyájan megmentettünk a 
Szeretet által és ez fényes része a közös üdvnek. 
 
Az Úr azután megszabadított az emberektől való félelemtől is, mely mint egy hurok 
kötözött meg bennünket és tett a szokások rabjává. A lelki tudatlanság sötét 
börtönéből is kihozott és az ismereteket megujította bennünk, így azután 
tudatlanságunkat megszüntette és nékünk ismeretet, szabadságot és jogot adott, 
hogy Néki alázattal szolgáljunk. A büszkeségünket szépen a porba fektette, miáltal 
ettől az ijesztő zsarnoktól is megszabadultunk. Azután pedig önzésünket összetörte 
és mi megtanultunk másokat is szeretni. A mások szenvedése fájdalmat, örömük 
pedig örömöt idéz elő. Lelkünk nem tud megmaradni szűk határai között és ki-
kicsap belőle. Az Istennel történt kibékülésünk folytán összes teremtményeit 
szeretettel öleljük magunkhoz. Ah, milyen áldott ez az üdv, amely minden hívőnek 
egyformán tulajdona. 
 
Számtalanszor hallottuk már evangyéliumi prédikátoroktól, amint a bűnös 
embereknek az üdvöt hirdették és jövő életről beszéltek, holott – ha gyakorlatias 
gondolkozásuak volnának – inkább a mostani életnek a megjavításáról beszélnének. 
A vádaskodások, amint én sejtem, inkább gyűlöletből, mint tudatlanságból eredtek. 
Ha azonban mégis tudatlanságból, úgy azt mondanám: „Óh, ti balgatagok és 
restszívűek, minden jó dolog hallgatására és megértésére!” A mi folytonos 
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teendőnk az, hogy megmentessetek a bűntől és nékünk az az álláspontunk, hogy ez 
a megmentés egy olyan jelenlegi foglalkozás, amely manapság megtekintve, a 
célnak teljesen megfelel. Az alapjában véve hamis dolog, ha az elkövetkezendő 
időkről úgy prédikálunk, hogy ezáltal mostani életünk kötelességeit és kísértéseit 
szem elől tévesztjük. A jövendő életet nékünk úgy kell tekintenünk, mint amelyet 
már itt e földön megkezdtünk és magát a mennyet is úgy, mely, mint egy erős 
meggyőződésnek a gyümölcse, amely belénk oltatott, mikor még a földön voltunk. 
Ha az emberek nem gyűlölnék oly nagyon az evangyéliumot, nem kellene oly 
sokszor ismételniük azokat az elhasznált kifogásokat és alaptalan 
mentegetődzéseket. Feltétlenül lesz olyan idő, amikor a hitetlenség új dolgokat 
fedez fel az ellenkezések tömegéből, mert ez a megalázatnak egy bizonyos foka. 
 
Azt a mentő eszközt, mely a bűntől megszabadít és a tökéletességhez, valamint a 
menny kapujához vezet, az apostol „közös üdvnek” nevezi. Ez az az üdv, amely Isten 
minden gyermekének egyformán tulajdona és az az üdv, amelyről az összes 
hívőknek egybehangzó véleményük van, mert dacára a különféle 
vallásfelekezeteknek, Krisztusnak mégis csak egy nyája, egy anyaszentegyháza van. 
A Krisztus gyülekezetének egysége hasonlít egy különféle veteményekkel és 
terményekkel beültetett birtokhoz, mely dacára az egyes birtokrészek közötti 
különbségeknek, mégis csak egy gazdának a tulajdona. Nem beszélek most a 
névleges keresztyénekről, hanem az őszinte szellemi életet élőkről, ezek 
mindnyájan egyek a Krisztus Jézusban és az üdvük is - bármilyen tekintetben - 
ugyanaz. Ha az eljárásuk, egyházi szervezetük nem is egy, az üdvösségük azonban 
ugyanaz és közös. Az összes megtért férfiak és nők hisznek ugyanazon lényeges 
igazságokban, ugyanazon Lélek működését érzik bensőjükben és ugyanazon cél 
után törekszenek, azaz, hogy az Isten félelmének szentségében tökéletesedjenek. 
Megnevezhetnék egy főpapot, aki őszinte lelki életet él - ilyenek pedig vannak 
többen -, akit aztán odaállíthattok egy szigorú quekker mellé és ha elkezdenek 
Jézusról beszélni, azokról a cselekedetekről, amelyeket a Szentlélek visz végbe a 
lelken és szívöknek Istenhez való vágyódásáról, akkor alig tudtok a kettő között 
különbséget tenni. Minél közelebb jutunk ehhez az üdvhöz, annál tisztábban, 
világosabban látjuk, hogy az Isten gyermekei között az összekötő kapocs sokkal 
erősebb, mint a visszavonások feszítőrúdja. Fuller András helyesen és jól mondta: 
„Véleményem szerint négy olyan dolog létezik, amely feltétlenül szükséges a közös 
üdv elnyeréséhez. Először is ennek a szüksége, másodszor a Közbenjáró 
megnyerése, harmadszor az ő elégtétele a legnagyobb bűnökért és negyedszer az Ő 
szent befolyása és működése.” Lehet, hogy öt tétel felett már különböző volna a 
véleményünk, de ebben a négy pontban egyek vagyunk? Kérdezzetek meg csak 
minden egyes őszinte keresztyént, hogy nem ez-e a véleménye. Hogyha arra 
törekedtek, hát összehozhattok ugyan egy nagy csomó furcsaságot a keresztyének 
közül, mert elvégre vannak olyan csodálatos keresztyének, akik – miként ők állítják 
– a világosságot felülről nyerik, de ha ezek a lelkek valóban őszinte hívők, akkor 
meglátjátok, hogy még ezek a helytelen gondolkozásuak is egyetértenek abban, 
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hogy egy Megváltóra szükségük van, akinek halálában és ingyen kegyelmében 
hinniök kell, amely hit azután megváltoztatja az ember érzületét. Mindazoknak 
tehát, akik hisznek a Krisztusban, egyetemes örömük van a közös, általános üdvben. 
 
Tovább megyünk most egy lépéssel és azt fogjuk figyelemmel kisérni, hogy ez az 
üdv a legnagyobb és a leglehetségesebb értelemben véve általános. Általános 
azért, mert minden népnek és nemzetségnek hirdetni kell, mindenféle értelműnek, 
minden jelleműnek, minden korbelinek, tehát az ég alatt élő minden 
teremtménynek. Az üdv általános, a legtágabb értelemben, amennyiben a Jézus 
Krisztusban való kegyelem hirdettetik általa minden népnek, mert nyilvánvalóvá 
lett, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, megmentetnek a haláltól. Ne aggódjatok 
tehát amiatt, hogy az evangyéliom nagyon szabadon és korlátlanul prédikáltatik. 
Fujjátok csak teljes erőtökből a harsonákat, hogy akinek füle van a hallásra, hallja az 
igéket. Én olyan erősen csüngök a kegyelmi elhívásokon, amiként élő ember 
egyáltalán csünghet csak valamin, de azért meg nem szűnök sohasem hirdetni az 
általános üdvöt. Bárhová ha hívnak, hogy gyülekezet előtt beszéljek, mondani 
akarom azt, hogy: „Mindnyájan, kik szomjuhoztok, jöjjetek e forráshoz!” „Aki 
akarja, jöjjön és vegye az életnek vizét ingyen.” Az evangyéliom meghívása annyira 
kiterjeszkedő, hogy az általa nyujtott üdvöt csakis általánosnak nevezhetjük. 
Ez az üdv általános a legmesszebbmenő értelemben, mert mindenki, aki hisz a 
Jézus Krisztusban, megmentetik. Nemcsak a zsidó, hanem a pogány is, nemcsak a 
gazdag, hanem a szegény is, nemcsak a fekete vagy a fehérbőrű ember, hanem 
bármilyen színű legyen is. Nemcsak a tudatlan vagy a tanulatlan vagy kizárólag csak 
a tanult ember, hanem minden, az Ádámtól született lélek, aki hisz a Jézus 
Krisztusban, megmentetik. „Annakokáért úgy szerette Isten a világot, hogy az ő 
egyetlenegyszülött fiát adná, hogy minden, valaki hiszen Benne, el ne vesszen, 
hanem örök életet nyerjen.” És így jutott hozzád is, kedves hallgatóm, ez az 
általános üdv. Ez a bibliai vers, amelyet felolvasok olyan parancs, amely hozzád van 
intézve és olyan kérés, amely neked szól: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és 
üdvözülsz.” 
 
Általános továbbá ez az üdv azért is, mert aki megmentetik, az mind csak eme 
általános üdv által mentetik meg. Az emberek fecsegnek mindenfélét, mintha 
legalább is fétucat különböző út vezetne a mennybe, holott csak ez az egyetlen visz 
oda. Össze-vissza darálnak annyit, mintha legalább is hét vagy nyolc Megváltó lenne 
vagy mintha mindenki saját magát üdvözítené – amint legutóbb is hallottam, hogy 
mindenki a saját maga ügyvédje legyen – holott csak egy név adatott, amely által az 
emberek üdvözülhetnek. Aki saját magát akarja üdvözíteni, az esztelen ember. 
Örök szégyene lesz annak, aki erre törekszik, mert hogyha ember tudná magát 
menteni vagy üdvözíteni, akkor miért jött Jézus és miért halt meg? Az Ádám 
ivadékai közül mindazok, akik örök életet nyernek, csak ezen az egy ajtón mehetnek 
át. A gyermekek megmentetnek a Krisztus által és ha a pogányok közül egyesek 
szintén megmentetnek, az csakis a Krisztus által történhetik. Krisztus az általános 
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élet mindazok számára, akik élnek, az általános kenyér mindazoknak, kiket Isten 
táplál és az általános öröm azoknak, kiket az Úr megáldott. És így tehát a Krisztus 
által történt megmentetés hirdetése, ígérete és működése az egyetlen és az 
egyedüli evangyéliom, mely az emberek életét jelenti. Amiként tehát a levegő, a víz 
és a föld közös, ugyanúgy a megmentetés és az üdv is közös. Vajha tehát mi is e 
közös üdv hatalma alatt volnánk mindnyájan és az Istennek végtelen irgalma által 
megmentetnénk. 
 
Hanem én meg vagyok győződve, hogy nem ez az, amit Júdás gondolt és ezért 
most, a harmadik részben fogok beszélni arról, hogy ez az üdv minden hívőnek 
egyformán közös tulajdona. Emlékezzetek csak vissza arra, amit ez a Júdás mondott 
egykor a Megváltónak: „Uram, mi dolog az, hogy te nem e világnak, hanem nékünk 
jelentetted meg magad?” Most már azonban értette a dolgot, de a súlyt most már 
nem arra helyezte, hogy „nem a világnak”, hanem arra, hogy „megjelentetted 
nékünk magadat.” Tökéletes örömöt okoz az, hogy a Jézus Krisztus üdvének 
megnyilvánulása minden hívőnek egyformán tulajdona. Foglalkozzunk most ezzel a 
tárggyal. 
 
Bizonyos hivatalok, adományok, tehetségek és talentumok csak egyeseknek 
adattak és nem mindenkinek. „Avagy mindnyájan apostolok-e? Mindnyájan 
próféták vagy tanítók? Mindnyájan képesek csodákat tenni? Mindegyiknek megvan 
az az adománya, hogy betegeket gyógyítson? Tud mindegyik nyelveken beszélni? 
Nem mindegyik hívő van tele bizalommal, érez elragadtatást vagy használható 
minden egyes helyeken. Hanem igenis, minden egyes hívő ugyanazon üdvnek a 
tulajdonosa. Ebben a tekintetben nincs közöttünk különbség, mert mindegyiket a 
Jézus Krisztus váltotta meg és hívta el magának. Ha apostol is valaki, azért mégis 
csak így szólhat egy újonnan megtért lélekhez: „Kivánlak titeket látni, hogy közöljek 
veletek valamit a lelki adományokból, amelyek által megerősödjem és 
megvígasztalódjam veletek egyetemben ama hitben, amely mindnyájunknak közös 
tulajdona.” 
 
Mert elsősorban is ez az üdv, amely minden hívőnek tulajdona, ?gyanegy 
kegyelemből ered. Nem üdvözülhetnek némelyek kegyelem, némelyek pedig 
cselekedetek által, hanem az üdvözülés minden egyes esetben csakis és egyedül a 
kegyelem által történhetik, ez a kegyelem pedig minden egyes tulajdonosában egy 
és ugyanaz. Minden egyes hívőt ugyanaz a Szeretet hívta el, ugyanarra a célra, még 
pedig az Isten kegyelmének dicsőítésére és így kiválasztva, ugyanegy életre vannak 
elrendelve, ugyanegy kegyelmi szövetségbe felvéve és egyenjogú polgároknak 
elismerve. Az örök Szeretet vígasztal, felemel, bátorít és megóv mindenkit és 
egyformán részesít a Jézus Krisztus örökségében. Meg vagy mentve e kegyelem 
által, testvérem? Én igen. Ha hiszünk a Jézus Krisztusban és bízunk Benne, úgy 
egyformán meg vagyunk mentve mindnyájan. 
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Általános ez az üdv azért, mert mindnyájan ugyanazon Megváltóban leljük 
üdvösségünket. Nem tekinthetnek közülünk egyesek Jézusra, mások pedig Mózesre 
avagy saját magukra, mert mindnyájan a Jézus Krisztus élete, cselekedete, halála, 
feltámadása és könyörgése által mentetünk meg. Szenvedett a mi megváltásunkért, 
feltámadt a mi meg-igazulásunkért, könyörgött az Úr előtt a mi bűnbocsánatunkért 
és hogyha elfogad az ő szentjei közé, elvisz mindnyájunkat és megmutatja nékünk 
dicsőségét. Ne essetek ti is abba a tévelygésbe, amely tan megosztja Krisztust és azt 
mondja, hogy egyes ígéretek az Izrael számára, egyesek pedig a gyülekezetek 
részére szólnak. Némelyek aztán ezt, mások pedig azt a tant fogadják el. Ezt 
azonban sehol sem olvastam ki a bibliából, mert különben is meg vagyok győződve, 
hogy az igazi izráeliták ma a Krisztusban hívők. Szeressétek az Isten minden egyes 
gyermekét és ugyanegy áldásban lesz részetek és akkor aztán örülni és örvendezni 
fogtok abban, hogy Isten nem adott egyeseknek külön örömet és áldást, a 
többieket pedig elhagyatottságban hagyta. Az üdvösség tekintetében 
mindnyájunknak ugyanaz az öröksége van, mert Krisztus mindnyájunké és mi 
mindnyájan tagjai vagyunk az Ő testének és részesei elkövetkezendő dicsőségének. 
 
Általános ez az üdv azért, mert mindnyájan ugyanazon hit által mentettünk meg, 
mert ugyanazon isteni igazságokban hiszünk és mert ugyanazon módon fogadtuk el 
a Krisztust. Minden megmentett lénynek van hite, ha nem is mindegyiknek 
egyforma mértékben. Adná Isten, hogy mindnyájan egyformán erősek volnánk a 
hitben. A hit pedig nem más, mint gyermekies bizalom Istenben, úgy a legnagyobb, 
mint a legkisebb mértékben és az üdvnek a legfontosabb követelménye. Aki a 
Krisztusban hisz, nem esik ítélet alá, aki pedig nem hisz, immár megítéltetett. A 
Krisztusban való előjogok mind csak ez egy feltételből indulnak ki: „Higgy az Úrban 
teljes szíveddel és elméddel és üdvözülsz.” 
 
Általános ez az üdv azért, mert a bennünk levő hitet és szellemi életet ugyanazon 
lélek idézi elő és fejleszti. A hitet nem nyeri az egyik szabad akaratból, a másik 
pedig szabad kegyelemből, hanem mindenki ugyanazon lélek által. Te annakokáért 
kedves barátom, ne feledd, hogy egy égő, lángoló házból mentettél ki az Isten 
Szellemének ereje által és ugyanúgy a te barátod is, aki veled együtt Örvend. 
Mindnyájan ugyanazon lélek által nyertek életet és tartatnak meg. A lélek 
szeretetét tehát minden fenntartás nélkül örömmel kell elfogadnunk, mert ez a 
lélek idézte elő a mi szeretetből eredt összes cselekedeteinket. 
 
Általános továbbá az az üdv az eredményeiben, mert az összes hívők ugyanazon 
módon születtek ujjá és ujíttatnak meg. Az által, aki azt mondja: „Íme, én 
mindeneket megujítok!” Azok, akik az Isten házába jutottak, mindnyájan az Isten 
gyermekei és a Krisztus örökségének társai. Azok mindnyájan Megigazíttattak, 
elfogadtattak, megtartatnak és vígasztaltatnak. Lábaikkal ugyanarra a sziklára 
álltak, a király palotájába egyformán bebocsáttatnak és minden egyes lélek számára 
egy új ének tartatik készen, amellyel majd dicsérje az Irgalmasság Örök Kútfejét. Az 
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általános, a közös üdv hasonlít a közös asztalhoz egy családban, ahol mindnyájan 
megelégíttetnek és ahol visszanyerik kedélyüket. 
 
Majd azután mindnyájan ugyanazon mennyei hajlékokban találkoznak. Ott, az örök 
trón előtt nem lesznek majd visszavonások és szakadások a hívők különböző 
csoportjai között. Egy családban kellene már most lennünk, ha nem merülne fel 
köztünk minduntalan a sok apró húzódozás és zsörtölődés; hanem ott fenn, ama 
nagy családban teljesen mentve leszünk eme gyarlóságoktól és tévelygésektől. A 
szentek ott fenn a trón előtt együttesen fognak énekelni közös uruknak, ha 
összejönnek majd a közös „hazában, megmenekülve a közös Mentő által. 
 
Testvéreim, én rendkívül örvendek e felett. Különösen az szolgál nagy örömömre, 
hogy Isten legáldottabb ajándékai a legáltalánosabbak. Így van ez a természetben 
is. A napsugár, a harmat, a levegő, a menny nem lehetnek egyesek 
magántulajdonai, hanem általános javai az emberiségnek. Nincsen monopólium 
(egyeduralom) a legjobb ajándékokra nézve, mert ezekre egyformán megvan a joga 
minden élő embernek. És ugyanígy a kegyelmi szövetségben a hívők legfontosabb 
ajándékai általánosak. Az egyik az ékesen szólás ajándékát kapta Istentől, míg a 
másik nem. Csakhogy az Isten igéretei a prédikálóra éppen úgy vonatkoznak, mint a 
csöndben ülő másik hívőre. Az egyik ezt, a másik azt az ajándékot kapta, de az üdv 
ajándékai közösek mindazokra, akik hisznek. Lehet, hogy a legőszintébb, 
legalázatosabb hívőknek sokkal kevesebb földi javai vannak, sőt talán még 
szűkölködik is, ellentétben a felületesebb hívővel, azonban az Isten kegyelmi 
ajándékaiban már nem szűkölködik, mivel erre vonatkozólag egyenlő jogok állnak 
fenn. Ugyanegy alapon állunk mindnyájan és ugyanavval a mennyei kenyérrel táplál 
mindnyájunkat az Atya. Adjatok hálát az Istennek, hogy ily sok dologban élvezitek a 
közösséget, mert ezek az igazi hívőket már e földön arra a tudatra ébresztik, hogy 
mindnyájunknak eggyé kell lennünk. Vannak az Isten gyermekei között olyanok, 
akik nem tanultak, nincsenek kiképezve, de ezeket majd az Úr fogja kiképezni. Nem 
mindnyájan ízlelték meg az Isten mélységes titkait, de mindnyájan fel vannak reá 
jogosítva. Vannak egyes dolgok, amelyekben nem vagyunk egyformák, éppen úgy, 
mint egy családban a gyermekek kor, nagyság, hajuk vagy szemek által 
különböznek, hanem oly sok fontos és feltünő dolgokban vagyunk egyek, hogy nagy 
örömmel dicsérhetjük egy szívvel és egy szájjal Alkotónkat. Nem járunk mindnyájan 
egyforma ruhában, de mindnyájan ugyanazt a levegőt lélegzük. Nem eszünk 
mindnyájan egy tálból, hanem ugyanazt a kenyeret kapjuk az ételhez. 
  
Nem iszunk mindnyájan ezüst kelyhekből, hanem ugyanazt a bort kapjuk 
mindnyájan. „Az ajándékok különbözők, de a lélek ugyanaz. Az adományok is 
mások, de ugyanaz az Úr. Az erők különbözők, de ugyanaz az Úr működik általuk, 
aki mindenekben minden.” Nagy örömömre szolgál nékem, hogy néktek, akikkel így 
össze vagyok kötve a szeretet által, minden fenntartás nélkül beszélhetek az 
általános üdvről, mert ti ismeritek ezt, érzitek ezt, szeretitek ezt és örvendtek 
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ennek éppen úgy, amiként én is örvendek felette. 
 
És így azután közeledem a befejezéshez avval a megjegyzéssel, hogy az általános 
üdv tényét Júdás azért említette meg, mert mint bizonyítékra volt reá szüksége. Ez 
a tény azután sok tant foglal magában. 
 
Először is. Az általános üdv kizár egy bizonyos szellemet. A régi istenfélő férfiak azt 
szokták mondani, hogy a különböző tilalmak a törvény ellen valók voltak. Nekem 
fáj, hogy ma már nem mondhatom ezt, mert ezek a tilalmak lelki dolgokban 
ellenkeznek a Krisztus törvényével. Mert ugyan, kicsodák vagyunk mi, hogy kizárunk 
a társaságunkból olyanokat, kik az Atyával és fiával, a Jézus Krisztussal közösségben 
vannak. És ennek dacára mégis vannak körülöttünk olyanok, kiket a keresztyénség 
némely pontjaiban nem létezőknek tekintünk. A tilalom reájuk nézve tovább is 
fennáll. Ha a keresztyénség szelleme nevelné a mi szeretetünket az emberek iránt, 
akkor - kedves testvéreim - sokkal jobban kellene szeretnünk azokat, akikben az 
Isten Lelke működik. Vagy tényleg fennáll az az állapot, hogy egy embert egy kis 
tévedés vagy félreértés miatt hitetlennek nevezünk? Ha az Isten hívővé teszi a te 
atyádfiadat, te arra törekedel-e, hogy hitetlen legyen? Az Isten méltónak ítéli őt 
arra, hogy érezze imájának hatalmát és élvezze az ő közellétét, te pedig olyan 
csekélynek véled azt, akinek része van a Krisztusban, hogy még észre sem akarod 
venni? Ha ezt meg is tudnám tenni, akkor is az utolsó volnék, aki megkísérelné, 
hogy a Vele kötött szövetségemet körülbástyáznám és azt mondanám: „Az Úr 
temploma én vagyok!” Nem akarok rácsot vagy korlátot állítani az alámerített hívők 
sokasága közé és azt mondani: „Ezek azok, akik alámerítettek a vízbe, akik 
meghaltak a bűnnek és akik képviselik most a Krisztus anyaszentegyházat.” Kedves 
testvéreim, az Úrnak van egy népe, amelynek sok dologban annyira igazsága van, 
Amennyire csak lehet és az alámerítés dolgában pedig annyira nincs igaza, 
Amennyire csak ebben is lehet, de ennek dacára mégis az Úr népe, akik 
egészségesek a hitben és bátran megállnak az Úr mellett. Az ilyenekkel ellentétbe 
jut a mi hitünk és ellentétbe kell is jönnie, dacára szomorú tévedésüknek. Más 
dolgokban aztán vannak különbségek a hívők között, de az általános üdvöt az 
örmény éppen úgy élvezi, mint a kálvinista, a presbiteriánus mint az episkopálus és 
a quekker pedig csak úgy, mint a baptista. Azok, akik a Krisztusban vannak, sokkal 
közelebb kerültek egymáshoz, mint tudják és a belső egységük a mély, fontos 
igazságokban sokkal erősebb, mintsem csak el is képzelik. Adjatok csak nékik 
megfelelő teret és csodákat fognak elkövetni. Ami pedig bennünket illet, 
vigyázzunk, hogy ne legyünk azok között, akikről ezt mondja Júdás: „Ezek azok, akik 
különszakadtak, érzékiek, kikben nincsen Szentlélek.” 
 
Ez a tan azután közelebb hoz, bennünket az áldáshoz. Júdás azt mondja levelének 
kezdetén: „Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen.” 
Testvéreim, szívjátok tele tüdőtöket ezzel az éltető levegővel! Közösen 
mentettettek meg mindnyájan, ugyanazon Mentő által, kívánjátok tehát 



  
440 

 
  

mindazoknak, akik ebben a kegyben részesültek, hogy nevekedjenek és fejlődjenek. 
Egy hajóban vagytok mindnyájan, örvendjetek egymásnak. Egy hadseregnek 
vagytok mindnyájan tagjai, kérjétek azért a ti üdvösségtek fejedelmét, hogy 
erősítsen meg Ő minden egyes harcost és engedje, hogy érezze magában az Úr 
hatalmas erejét. Ez az általános üdv arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, 
miszerint törekedjünk a Sion javát előmozdítani. Nemcsak arra kell ígyekeznünk, 
hogy a mi gyülekezeteink fejlődjenek, hanem hogy minden egyes olyan hely, ahol a 
keresztyének összegyülekeznek, a fejlődés legmagasabb fokát elérje. 
 
Azonkívül felébredt néhányukban a közös hitért való közös küzdelemnek a 
szelleme. Mert mit mond az apostol? „Szeretteim, mivelhogy, minden igyekezettel 
azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felöl, kénytelen voltam, hogy 
intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek 
adatott.” Ha az evangyéliomot megtámadják, akkor mindnyájunknak fel kell 
készülnünk védelmére, mert a közös üdvösségünket támadják meg benne. Mikor 
évekkel ezelőtt az a hír járta be Angliát, hogy háború készül közte és Franciaország 
vagy Oroszország közt, akkor mi volt ennek a következménye? Az, hogy mindenki 
megtelt harci kedvvel. A fiatalemberek beléptek céllövő iskolákba, az idősebbek 
pedig nagy buzgalommal javítgatták régi puskáikat. 
 
Mindenki sietett, hogy felfegyverezze magát, hogy megvédjék a közös hazát az 
ellenség ellen és ha az ellenség tényleg előjött volna, akkor még az asszonyok is 
kiálltak volna ellene, hogy segítségül legyenek övéiknek a harcban. Valószínűleg 
minden férfi, asszony és gyermek talált volna valami fejszét, bárdot, kapát vagy 
kaszát, amivel a közös hazát megvédjék. Az érdekek közössége létrehozza az 
érzések közösségét. Mindnyájan szabad hazafiak vagyunk és közösen énekeljük: 
  
„Nem leszünk rabszolgák! ...” És így ebben az esetben is, ha a Jézus Krisztus 
evangyéliomát megtámadják egyesek, akkor úgy érzem, jogosan hívhatom fel az 
összes keresztyéneket a közös üdvért való harcra. Testvéreim, készüljetek fel a 
harcra, mert az üdv megtámadása nagyobb fontosságú, mint a haza megtámadása. 
Tagadják a Krisztus istenségét? Nemcsak az én vallásomat tagadják meg akkor, 
hanem a tiéteket is. Féktelenségbe viszik az Isten kegyelmét? Akkor nemcsak ez az 
egy rész az, amely veszélyben, forog a gyülekezet ajándékai körül, hanem az összes 
adományok. Ez az evangyélium nemcsak az én vagy a ti örökségtek, hanem 
általános öröksége az összes hívőknek és kérlek benneteket, vegyétek ezt így. Az 
igazságra gondot viseljetek abban a körben, ahol vagytok és álljatok meg mellette 
erősen. Ti, akik sem beszélni, sem írni nem tudtok e tanok védelmére, legalább 
negatív segítséget nyujtsatok annyiban, hogy közreműködtök a tévelygések 
eloszlatásában. Ne menjetek el hamis tanok meghallgatására, ne bátorítsátok 
azokat semmiféle módon és ne segítsetek nékik. Szeressétek mindazokat, kik 
őszintén szeretik az Úr Jézus Krisztust, de ha csak egy szót szólnak ellene vagy az 
evangyélium ellen, akkor fordítsatok hátat nékik. Szeretném ha több 
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határozottságot, több csontot és velőt látnék a hívőkben, valamint több 
elszántságot megóvni hitüket a tévedésektől és a gúnytól, nehogy azt is elhigyjék, 
hogy a fekete fehér, a fehér pedig a feketének egy vállfaja. Nem hirdetem-e néktek 
folyton, hogy az igaz, őszinte szeretet cselekedetekben nyilvánul meg? De ezzel a 
szeretettel kapcsolatban erős összefüggés szükséges az igazsággal, úgy amint ez 
Jézusban volt és buzgó elhatározás, hogy ezt a tulajdont mindaddig megóvják, amíg 
erre képesek. Őrizze tehát és védje az egész gyülekezet ezt az általános üdvöt és 
vegyetek részt ebben ti is. 
 
Ez azután - azt hiszem - felkelti mindnyájatokban azt a kérdést: „Ez az üdv általános, 
de van nékem is ebben részem? Az Isten népének tulajdona ez, de vajon közéjük 
tartozom-e én is?” Szeretném, ha most, majd ha hazamentek innen, elővennétek 
egy darabka papirost és arra felírnátok, hogy meg vagytok-e mentve vagy nem. Azt 
hiszem, ennek a kívánságnak meg volna az alapja. Felírnátok azután azt: „Meg 
vagyok mentve, áldott legyen érte az Úr neve!” Ha pedig elfog a félelem és nem 
tudjátok aláírni, akkor menjetek be kamrátokba és kiáltsatok hatalmasan az Úrhoz 
mindaddig, míg le nem tudjátok írni. Boldog az, aki le tudja írni: „Meg vagyok 
mentve!” Ha pedig le tudjátok írni, akkor menjetek és adjátok tudtára mindenkinek, 
hogy megtaláltátok az általános üdvöt. Azt mondja Júdás: „Némelyeket üdvözít”, de 
én tudom, hogy azt így mondja: „Némelyeket félelemmel üdvözít” - tehát 
kíséreljétek meg, amennyire csak erőtökből kitelik, másokat az üdvösségre hozni. 
Egy olyan lélek megmentését, aki nem akar a mások megmentésén közreműködni, 
nem lehet a „követel” rovatba írni. Nem érzitek a megmentés érzetét, ha nem 
igyekeztek azon, hogy gyermekeitek, rokonaitok, szomszédotok, sőt az egész világ 
ne hozassék Jézushoz. Ha az üdv általános, akkor menjetek és tegyétek általánossá. 
 
Végül pedig megkövetel ez a szöveg egy közös dicséneket mindazoktól, akik ennek 
az általános üdvnek részesei és erre vonatkozólag nem fejezhetem ki helyesebben 
magamat, mint amit Júdás mond levelének végén: „Annak pedig, aki titeket a 
bűntől megőrizhet és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségében nagy 
örömmel, az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság erő és 
hatalom most és mindörökké. Ámen.” 
  

Szavadra Uram!  
 
És felelvén Simon, mondá néki: Mester, jóllehet az egész éjszaka fáradtunk, még 
nem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra (szavadra) levetem a 
hálót. 
Lukács ev. 5. r. 5. v.. 
 
Mennyi nemesség, mennyi magasztosság fekszik ez egyszerű engedelmes 
szavakban! Péter fogta a hálót, bevetette a tengerbe és egyszerű, keresetlen 
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szavakkal felelt az Úrnak: „A te parancsolatodra (szavadra) levetem a hálót.” De 
evvel egyúttal kimondta a legbiztosabb alapot, amelyre okos lények építhetnek és a 
legnagyobb erőt, mely a világegyetemet irányítja, hogy: „Szavadra Uram!” A te 
szavad az, hatalmas Isten, amelyre a szerafinek szárnyra kelnek és a kérubimok 
meghajtják magukat. A te szavadra hallgatnak az összes angyalok, akik erővel 
teljesek és nagy alázattal teljesítik parancsolatidat. A te szavadra lépett elő a tér és 
az idő, valamint az összes dolgok, melyek most léteznek. „Szavadra Uram!”, ez 
minden okozatnak az okozója és ez a teremtés kezdete. A te szavadra jött létre a 
menny és a te szavad alkotta meg a földet úgy, amint ez most van. Mikor a föld 
még alaktalan és sötét volt, a te szavad hangzott át a homályon - óh nagy Isten -, 
amely így szólt: „Legyen világosság!” és világásság lőn. A te szavadra jött elő a 
nappal és éjjel és a te szavadra választattak el a vizek az égboltozattól. A te 
szavadra tünt elő a száraz föld és vonultak a vizek partjaik mögé. A te szavadra 
keletkezett a nap, a hold és a csillagod, hogy „legyenek jelei és meghatározói a 
napoknak és mindezek után előjött az ember. Mindezekről biztosak vagyunk, mert 
a hit által tudjuk, hogy a világot az Isten szava hozta létre. Ha az Úr szava után 
indulunk, akkor együtt érzünk majd a világegyetem mindazon erőivel, amelyek 
tényleg létrejöttek. Vajon nem előkelő tulajdonság-e ez, még ha a mindennapi élet 
közönséges szemüvegén nézzük is meg? 
 
De nemcsak a teremtésben nyilvánul meg az Isten szava oly nagy mérvben, hanem 
a gondviselésben is előtünik hatalmas ereje, mert hiszen az Úr mindent szavának 
hatalma által tart meg. Szél, eső, hó és vihar mind-mind engedelmeskednek néki. 
Az Úr szava mindent áthat. Ha a fagy tönkreteszi és megakadályozza a növények 
fejlődésmenetét, akkor az Úr megenyhíti a kárt szavával. A természet az Úr szava és 
parancsolata alatt áll. És így az összes tények és eshetőségek egyaránt alávettettek 
az isteni Igének. Jehova a központja az összes létező dolgoknak, teremtményeknek 
és az évszázadok és évezredek minden eseményei elvonulnak szavára Ő előtte és 
térdet-fejet hajtanak királyi akarata előtt. A te szavadra jönnek létre az államok és 
virulnak az országok és a te szavadra kell az egyik nemzetnek háborúval támadni a 
másikra és uralkodni fölötte. A te szavad miatt múlnak el fejedelmi családok, 
omlanak össze királyságok, válnak pusztává a hatalmas városok és tűnnek el 
hadseregek,, mint forró napon a harmat. Dacára az emberiség bűneinek és a 
pokolbeli hatalmak dühének, mégis van egy magasabb elme, mely a kezdettől, azaz 
mióta Ádám az Éden kapuját átlépte, egész a mostani pillanatig, mindent a saját 
akarata, a saját szava szerint hoz létre. A próféták jövendölései és a történelem 
lapjai mind a te akaratodra és a te szavadra irattak meg, mindenható Istenünk. 
 
Csodálatosan felemelő érzés arra a galileai halászra gondolni, aki korának összes 
szokásaival és rendjeivel ellentétben, mégis bevetette a vízbe hálóját. Az a háló 
ugyanannak a törvénynek engedelmeskedett, amely a bolygókat kormányozza. Az a 
kéz tudva cselekedte azt, amelyet a hatalmas égi testek tudatlanul visznek véghez. 
Az az elenyésző hang a galileai tó partján tökéletesen harmonizált az Örök 
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Fenségnek hatalmas. szavával. „A te szavadra Uram”, felelt Péter és ezzel ismételte 
a világok, csillagok, szelek és tengerek jelszavát. Milyen gyönyörű dolog így együtt, 
haladni a királyok királyának hatalmas hadseregével! 
 
Van még egy hely ahová feltóduló gondolatainkat irányíthatjuk. A te szavadra, 
Uram!” Ez a jelszavuk az összes jámboroknak kezdettől fogva egész mostanig. A 
szentek ezen szavak szerint alkották meg rendjeiket, szokásaikat, cselekedeteiket. 
Például egy ősz, öreg ember, száraz időben, távol minden folyótól vagy tengertől, 
egyszer csak elkezd építeni egy nagy bárkát. Összejönnek erre a szomszédok, egy 
csomó közönséges ember és gúnyosan nevetgélnek az öreg fölött, de ő nem érez 
szégyent, megbánást, hanem miközben szemeit az égre veti fel, így szól: „Ezt a nagy 
hajót a te szavadra építettem, óh Jehova Isten!” Ábrahám elhagyja szülőhelyét, 
rokonságát, ismerőseit és elköltözik Sárával együtt egy oly helyre, amelyről semmit 
sem tud, átkel a széles Eufrát folyón és bejut a kánaániták országába, amelyben 
mint egy vándor jár: helyről-helyre és ahol Izsákkal és Jákóbbal együtt csak 
sátrakban lakik. 
 
És ha gúnyolódni akarnak fölötte, amiért odahagyta biztos lakhelyét, akkor 
nyugodtan felnéz a hegyek fölé és mosolyogva mondja: „A te szavadra Uram!” 
Mikor aztán könnyei végigfolynak ábrázatán a fájdalom miatt, hogy fiát fel kell 
áldoznia és ha ezért őrültnek vagy gyilkosnak neveznők őt, akkor ugyanazzal a 
nyugalommal felelne, miközben szemeit a legfenségesebbre irányítaná: „A te 
szavadra teszem ezt Uram!” És akkor aztán örömmel teszi vissza az áldozati kést 
hüvelyébe, mert bebizonyította, hogy a legnagyobb áldozatra is kész, ha az Úr szava 
utasítja arra. Ha a hívők ezreit elétek állítanám, akik bebizonyították hitbeli 
engedelmességüket, akkor kitűnnék, hogy azok minden cselekedetüket az „Isten 
Szavá”-ból kifolyólag követték el. 
 
„A te szavadra, Uram” emelte fel vesszőjét Mózes Fáraó előtt és nem hiába, mert 
baj és fájdalom érte ezáltal Egyiptom népét. Meg kellett tanulniok, hogy az Úr szava 
nem hangzik el hiába, hanem célját eléri, akár ígérettel, akár fenyegetéssel. 
Nézzetek csak, hogy Mózes miként vezeti ki a népet az egyiptomiak közül és 
figyeljétek meg őket, mikor a Vörös-tengerhez érnek. A vizek tornyosulása a jobb- 
és baloldalon és az egyiptomi harcosok fegyvereinek zörgése a hátuk mögött. 
Hogyan lehetett Mózes ilyen balga, hogy ide vezette őket? Nem tudtak volna 
Egyiptomban nyugodtabban meghalni, mint itt a Vörös-tenger hullámai között? De 
Mózes felelete csak az a nyugodt figyelem volt, amelyet Jehova szava iránt 
tanúsított és az Úr be is igazolta szavát, mert megnyitotta a tenger mélységeit 
kiválasztott népe előtt, akik azután örömmel jártak ott és a partokon cimbalmokkal 
és tánccal adtak hálát Istenüknek. Ha azután a későbbi időkben meglátjuk Józsuét, 
amint Jerikó városát körüljárja és falait nem faltörő kosokkal, hanem harsonák 
zengésével dönti romba, akkor megtudjuk, hogy hitének alapja az Úr szava volt. És 
így haladhatnék tovább, csak éppen az időm hiányzik, hogy Sámsonról, Jeftéről, 
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Bárákról és még sokakról is beszéljek. Vagy talán azt hiszitek, hogy a fenségességről 
a nevetségesre térek át, ha Péterről és hálójáról beszélek, melyet ez hajójából a 
tengerbe vetett? Nem. Mert mi magunk nevetségesek vagyunk, ha nem tesszük 
életünket fenségessé az engedelmes hit által. A háló kivetésében éppen annyi 
fenség lehet, mint a harsonák fuvasában, mert világos, hogy bármely cselekedet, ha 
hittel tesszük, fenséges és nagy lehet. Azok a hullámok, amelyek Péter hálóját 
elfedték, épp oly fenségesek, mint a Vörös-tenger hullámtorlaszai, mikor az Úr 
parancsára visszatartották a víztömegeket. Az, aki meglátja a világot egy 
vízcsöppben, az meglátja a csodát a hittől eredt legkisebb cselekedetben. Ne 
gondoljátok azt, hogy fenségesség csak a tömegben, a nagy dolgokban fordulhat 
elő, úgy hogy például egy kilométert megbecsültök, de egy centimétert semmibe 
sem vesztek. Az erkölcsi vagy a szellemi dolgokat nem mérjük méter szerint. A 
halászok megszokott foglalkozásait Péter kapcsolatba hozta fejedelmi 
tulajdonságokkal, hatalommal és erővel, amelyek minden időben 
engedelmeskedtek az Igének: „Ő szólt és megtörtént, parancsolt és előállott.” És 
ugyanígy mi is közösségbe jutunk a fenséges dolgokkal, ha megtanuljuk, hogy az 
Isten szavának mindenben engedelmeskedjünk. 
 
„Szavadra, Uram!” ez legyen az egyedüli szabálya minden keresztyénnek teljes 
életében. Ez legyen a vezetőnk lelki és világi dolgokban, minden cselekedetünkben: 
„Szavadra, Uram!” Vajha így lenne ez, Üres fecsegés az, hogy a protestáns vallások 
egyedül a Bibliát használják tanításuk alapjául. Kevés olyan protestáns vagy 
reformált vallású ember van, akinek cselekedetei ennek ellent nem mondanak. Igen 
sok különböző könyveket, szabályokat és rendeleteket használnak a Biblia mellett, 
sőt a Biblia előtt is, aminek pedig nem kellene így lennie. A gyülekezetek vagy 
egyesek erősségének alapját, azt, hogy Isten tetszésére éljünk, sohasem fogjuk 
tökéletesen elérni, ha vissza nem térünk felolvasott szövegünknek oly végtelenül 
egyszerű és mégis fenséges szavaihoz: „Szavadra, Uram!” 
 
Isten segítségével ma csakis ezekkel a szavakkal akarok foglalkozni: „Szavadra, 
Uram!” Ez egyszerű szabályt nagyon sokféleképpen lehet alkalmazni. Legelőször is 
ismételni fogom azt, amit már az előbb említettem és pedig, hogy ezt a szabályt a 
mindennapi életben kell erősen szem előtt tartam, másodszor alkalmazni fogom ezt 
a szabályt a lelki javakra és harmadszor meg fogom állapítani, hogy különösen a mi 
nagy hivatásunknál, amely abból áll, hogy lelkeket nyerjünk meg az Úrnak, kell 
alkalmazni ezt a szabályt. 
 
A mindennapi élet minden egyes dolgában alkalmaznunk kell ezt az Igét: „Szavadra, 
Uram!” „Mindenki maradjon meg abban a hivatásban, amelyre elhívatott!” Vannak 
férfiak, akik kényszerítve vannak arra, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok között 
foglalkozását, földjét vagy üzletét felhagyja, mert dacára egész napi, sőt sokszor 
éjjeli fárasztó munkájának, nem bír keresetéből megélni. És ez tény, mert a 
pénzügyi szorultság még mindig tart, és ha ily háborús a hangulat, nincs is kilátás, 
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hogy megszűnjék, de azért keresztyénnek mégsem szabad helyét elhagynia. Óh, ti, 
kik megpróbáltatások alatt vagytok, tartsatok ki még egy kissé és álljatok meg 
erősen. Ne csüggedjetek el, tápláljátok a reményt. Ha elfog a gond, az aggodalom, 
tegyetek úgy, mint Péter: „...mindazáltal a Te szavadra kivetem a hálót”. „Ahol nem 
az Úr építi a házat, ott hiába dolgoznak az építők”, - ugyebár, ismeritek ezt az 
igazságot és azt is tudjátok, hogy az Úr soha el nem hagyja az ő népét. A 
legőszintébb fáradozás sem használ semmit és éppen azért ne is reméljétek, hogy 
talán ezáltal saját javatokra lehettek. Ha az Isten Szava úgy szól hozzátok, hogy 
férfiak legyetek, erősek, akkor övedzétek fel derekaitokat, legyetek józanok és 
álljatok erősen. Mindaddig, míg az ütközet a ti javatokra nem fordul, el ne vessétek 
pajzsotokat és bizalmatokat ne adjátok fel, hanem vívjatok, küzdjetek erősen és 
bátran. Isten odaállított, ahol vagytok, és el ne mozduljatok onnan mindaddig, míg 
gondviselése rajtatok nyugszik. Ne fussatok hiú ábrándok és elérhetetlen dolgok 
után. Tegyétek meg mindennap rendes foglalkozástokat és ne vessétek magatokat 
a gyors meggazdagodás után. Ha vannak itt olyanok, kik munka nélkül vannak és 
állás vagy foglalkozás után járnak, hogy kenyeret keressenek maguk és családjuk 
számára, úgy azok fontolják meg különösen a szavaimat. Ha egy férfi nem tesz meg 
mindent családja érdekében, akkor az nem részesül az evangyéliom áldásában, 
mert rosszabb, mint egy pogány vagy mint egy farizeus, mert mindnyájunknak 
kötelessége, hogy kezeink munkájával tartsuk fenn magunkat, hogy eleget 
tehessünk mindazoknak, akik tőlünk függnek. Ha ti, kiknek nincs munkátok és egész 
addig jártok utána, míg ki nem sebesedik a talpatok és még sem tudtok 
foglalkozáshoz jutni, ne üljetek fel hétfőn reggel mindjárt a vonatra, hogy 
hazautazzatok és azt mondjátok: „Már nem próbálok többé semmit”. Figyeljetek a 
felolvasott bibliai versre és vegyétek elő újra a reménység fonalát és mondjátok 
Péterrel: „Bár egész éjjel dolgoztunk és semmit nem fogtunk, mindazáltal a Te 
szavadra kivetem a hálót”. Mutassátok meg az embereknek, hogy egy keresztyén 
férfi nem esik oly hamar kétségbe, azaz, nem ezt, hanem éreztessétek, velük azt, 
hogy az Úrnak van egy titkos módja, amellyel gyermekeit erősíti, úgy hogy azok 
sokat elbírnak. Ha a Szentlélek nyugodt határozottsághoz, biztos alaphoz juttat 
titeket, akkor oly örömtelt biztossággal fogjátok az Urat magasztalni, amely messze 
túlszárnyalja az összes egyházi beszédeket, minden ceremóniáikkal egyetemben. A 
mindennapi élet az igazi hely, ahol az Istenben való üdvöt bebizonyíthatjuk és az 
Urat dicsérhetjük. Nem a rendkívüli dolgok elintézése, hanem a mindennapi élet 
jámborsága által bizonyítja be valaki a keresztyénségét és becsülteti meg vallását. 
Tarts ki hűen, tarts ki jól, egészen a végig az Úr Szavánál. „Várjad az Urat és tégy jót 
és bizonnyal megelégíttetik a te lelked és lakozol békességben”. 
 
Előfordulhat, hogy arra törekedel, miszerint a mindennapi életben több ügyességet 
sajátíts el, hogy jobban előhaladhass vagy pedig megpróbálod, hogy nagyobb 
ismereteket szerezz, hogy hivatásodat jobban betöltöd, de mindezideig nem 
teljesedett be a kívánságod. Ne hagyj fel azért ebbeli törekvéseiddel. A keresztyén 
férfiúnak nem szabad henyélőnek lennie. Az Úr Jézus nem akarja, miszerint azt 
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mondják tanítványairól, hogy azok gyámoltalan, gyáva férfiak, akik, ha első 
kísérletük nem hoz sikert, soha többé nem próbálkoznak. A keresztyéneknek példát 
kell mutatniok úgy az erkölcsi, mint a szellemi tekintetekben és ezért dolgozzatok 
az Úr parancsa értelmében tovább is és az áldást, az előhaladást Tőle várjátok. „A 
te szavadra”. Vessétek le a hálót még egyszer a vízbe és Ő meg fog áldani, ha a 
próbák által bebizonyítottátok, hogy képesek vagytok az áldás elhordására. 
 
Ez különösen azokat érinti közelről, akik gyermekek nevelésével foglalkoznak. 
Lehet, hogy a nevelés eredménye még a saját gyermekeiteknél sem sikerült, hogy a 
gyermek kedélye még mindig vad és dacos és nem fogadja el az alázatosságot és az 
engedelmességet. Vagy pedig vasárnapi iskolában, esetleg más helyen is 
munkálódtok és az a feladatotok, hogy az ifjúsággal különféle ismereteket 
közöljetek és az ifjúi jellemet helyes irányba fejlesszétek, és ha minden nem sikerül 
vágyatok szerint, akkor ne hagyjátok magatokat elkeseríteni. Maradjatok meg a 
helyeteken, mintha Jézust hallanátok: „Valamit cselekesztek, szívetek szerint 
cselekedjetek, mint az Úrnak és nem az embereknek”. Vessétek le azért a hálót a 
vízbe új reménységgel és bízzatok Benne. 
 
Különösen azt ajánlom néktek, testvéreim, hogy ha valamely jó dologhoz 
hozzáfogtok, akkor űzzétek azt teljes erőtökből, ha pedig azt látjátok, hogy a dolog 
rossz, akkor rögtön hagyjátok abba. Meglehet, hogy éppen ti vagytok arra hivatva, 
miszerint a korszakot valamilyen erkölcsi igazságra tanítsátok. A nemzedékek közül 
legtöbbnyire csak egyesek lettek arra hivatva, hogy reformokat és ujításokat 
hozzanak létre és ezáltal az előadást előmozdítsák. Kötelesek vagytok 
felebarátotokat úgy szeretni, mint magatokat és ezért legyetek rajta, hogy mindig 
jót cselekedjetek, ha erre alkalmatok van. Ha megpróbáltál már valamit és nem 
jutottál eredményre, ne hagyd azért a dolgot abba, mert ha tiszta a dolog és te 
keresztyén férfi vagy, úgy ne engedd magadra azt mondani, hogy félsz a munkától 
és gyáva vagy. Csodálkozom Palissy-n (híres angol evángyélista), nemcsak a 
keresztyénségén, hogy a kísértések nem tudták elnyomni, hanem hogy nyugodtan 
és kitartóan folytatta fazekas mesterségét akkor is, mikor már híres ember volt. 
Örvendek, ha láthatom, hogy ilyen férfiak hívők voltak. Ha a gyávák vagy a henyélők 
nagy csoportja követné Krisztust, akik az élet mindennapi küzdelmeiben nem 
tudnak megállni, annak sem örvendenék, mert hiszen miként győzhetnének ezek „a 
gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak?” Nékünk hősöknek kell 
lennünk a hősök között a mindennapi élet mezején úgy, hogyha egykor magasabb 
hivatásra jutunk el – ahol fontosabbak a cselekedetek –, ennek a magasabb 
hivatásnak is megfeleljen kiképeztetésünk. 
 
Talán furcsának találjátok, hogy a szószékről így beszélnek? Ne gondolkozzatok így. 
Az ó-testamentomban olvashatunk pásztorokról, földmívesekről, egyszerű 
emberekről, akik állandó összeköttetésben álltak vallásukkal. Nekem feltűnt, hogy 
az okos sábai királyasszony mennyire érdeklődött Salamon háztartása iránt és 
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megfigyeltem azt is, hogy van a Bibliában egy „Példabeszédek” és egy „Prédikátor 
könyve”, amelyekben kevés lelki oktatást, de annál több okos, józan, egészséges és 
általános, a mindennapi életre vonatkozó tanácsokat találhatunk. És ezért azt 
hiszem, hogy az Űr nem akarja, miszerint a mi hitünk be legyen zárva a templomba 
vagy a ládafiába, hanem hagy onnan előjőve, az élet minden vonatkozásában 
megállhasson, a Biblia pedig mindig segítségünkre legyen. Az alapigék, melyekről 
szólok, egy munkás ajkáról hangzottak él, egy olyan munkaerőről, aki fel volt 
szerelve csónakkal és hálóval, tehát a munkájához szükséges eszközökkel, és aki 
már elfáradt az egész éjjel tartó hiábavaló munkától, de az Úr szavára újra kezdte 
munkáját. Hivatkozva azután erre a munkára, felszólítom mindazokat, akik már 
elfáradtak és kétségbeestek a sok eredménytelen kísérlettől, hogy ,,Vegyétek elő 
még egyszer reményeteket és az Úr Szavára vessétek a hálót a vízbe”. Lehet, hogy 
ez a felszólítás egyesekhez éppen a legjobb időben érkezett, mert már mindennel 
fel akartak hagyni. Óh, én nagyon örülnék, ha egy kar újra megacélosodnék és egy 
szívben a lelkesedés újra fellángolna. Higgyetek az Úrban megpróbált testvéreim. 
„Legyetek erősek az Úrnak erejében!” 
 
Ki kell vetnünk a hálót újra és újra a Krisztus szavára, ha lelki dolgokról van szó. 
Különösen azoknak mondom ezt, akik már sokszor voltak e kápolnában - és ha 
hinnem lehet szavuknak - mindig a legőszintébb reménységgel keresték 
megszabadulásukat és még sohasem találták meg. Imádkoztak a prédikáció kezdete 
előtt azért, hogy az Úr igazán megáldja őket és mégsem érezték az áldást. Hát 
kedves barátaim, én sehogyan sem tudlak megérteni benneteket, mert az 
üdvözülés útja világos, rövid, egyenes és minden pillanatban meglelhető és ez: 
„Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz.” Semmire sem kell várnotok és amellett a 
várakozástok még bűnös is. A Bethesda-tava vizének megmozdulására ne várjatok, 
mert nincsen már tó és nincsen angyal, ki a hullámokat felkavarja. Ez a tó már régen 
kiszáradt és az angyalok sem járnak e célból a földre. Az Úr Jézus Krisztus 
beszüntette a Bethesda vizének gyógyító hatását, mikor annak partjához ment és 
odaszólt a harmincnyolc éve beteg férfiúnak: „Kelj fel, vedd a te nyoszolyádat és 
eredj haza!” Ez az, amit néktek is cselekednetek kell. Ne várjatok tovább! Ha 
azonban mégis haboztok, és ma halljátok a szavaimat, akkor őszintén és a Krisztus 
szavára támaszkodva meghívlak bennetek: „Jöjjetek és éljetek!” Vessétek ki a hálót 
újra, vessétek ki hittel. Szóljatok így: „Uram, én hiszek, segíts az én 
hitetlenségemen!” Bocsássatok fel egy fohászt Jézushoz, hogy fogadjon el 
benneteket. Vessétek magatokat ő alá és kérjétek, hogy most e pillanatban 
mentsen meg a gonosz hatalmától. Ő meg fog hallgatni. Még sok hal van, akiket 
meg kell fogni a hit hálójával. Vessétek ki tehát a hálót az Úr szavára. 
 
Azonban most egyúttal olyanokhoz is akarok szólni, akik imájuk hálóját már több 
ízben hasztalanul vetették ki. Imádkoztatok már valamely hozzátok tartozóért vagy 
valamely más oly helyes dologért, amely megegyezik az Isten akaratával és hosszas, 
fáradságos fohászkodások után nem jöttetek-e oly kísértésbe - minekutána ez a 
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dolog nem teljesedett be -, hogy elhatároztátok, miszerint ezt a dolgot nem 
hoztátok többé az Úr elé? Ha igen, akkor ne felejtkezzetek el a Krisztus a szaváról, 
aki azt mondta, hogy: „Szüntelen imádkozzatok!” - és erre a szóra, a Krisztus 
szavára vessétek ki hálótokat és imádkozzatok újra. Nem azért, mintha a 
körülmények talán kedvezőbbek volnának, hanem egyszerűen azért, mert Jézus 
mondja, és ki tudja, nem épp ez alkalommal mutatkozik-e eredmény? 
 
Vagy pedig kutattatok az írásban egy oly hely után, amely ígéretet tartalmaz a ti 
helyzetetekre vonatkozólag? Egy oly szót akartok nyerni az Urtól, amely 
felbátorítson? A halaknak egész tömege rajzik a csónak körül, az írás tengere tömve 
van velük. Az ígéretek halait értem, amiből ti- fájdalom - egyetlenegyet sem tudtok 
fogni. De azért próbáljátok meg. Vegyétek elő újra az írásokat és kérjétek a 
Szentlelket, hogy mutasson néktek egy oly fenkölt verset, amelyet aztán a hit 
édességével csepegtessen szívetekbe. Lehet, hogy épp a mai napon teljesedik be 
kivánságtok és sokkal nagyobb áldásban részesültök, mint amelyet lelketek 
felfoghat. 
 
Lehetséges az is, hogy már hosszabb idő óta egy bizonyos szent erő működik 
bennetek, amely arra ösztönöz, hogy egyes hozzátok tapadt bűnötöket legyőzzétek, 
hiteteket erősítsétek, buzgóságtokat gyakoroljátok, nagyobb haszonra 
igyekezzetek, és mindezideig nem értétek el kivánságtok teljesülését. Ha tehát az az 
Úr akarata, hogy ti minden jó cselekedeteteket az Ő akarata szerint tegyétek, akkor 
ne tegyetek le tervetekről, hanem az Úr akarata szavára vessétek a hálót újra a 
vízbe. Ne kételkedjetek soha. A ti indulatotok hevessége megszűnik és 
hitetlenségtek erős hitté fog változni. Vessétek ki a hálót és lehetséges, hogy avval 
az egy fogással az összes kegyelmi ajándékokat megfoghatjátok. Törekedjetek a 
Krisztus szavai szerint elérni a legjobb adományokat és meglátjátok, hogy azok 
mind a tiéitek lesznek. 
 
Avagy éppen most törekedtek arra, hogy közelebb kerüljetek a Krisztushoz és 
szorosabb viszonyba jussatok Vele? Ama arcnak egy pillantására vágyódtok, 
amelynek fénye elhomályosítja a Napot? Ismerni akarjátok az Ő erejét és élvezni 
szeretetét? És hiába törekedtek erre? Akkor kiáltsatok hozzá még egyszer, ,,az Ő 
szavára”, mert megígérte, hogy el fog jönni, hozzátok, édes szava pedig hív, „hogy 
jöjjetek hozzám!” Jöjjetek hát Hozzá, kapaszkodjatok Belé, vessétek ki a hálót újra 
és olyan örömök várnak reátok, amelyek felülmúlják mindazokat, amelyeket eddig 
éreztetek. 
  
Ezekből tehát világosan láthatjátok, hogy az alapigénk mily nagy mértékben 
vonatkozik a lelki dolgokra. Vajha segítene minket az Isten végtelen kegyelme által, 
hogy ezt az alapigét életünkben napról-napra kifejezésre juttassuk. 
 
Az alapszövegnek főfontossága az, hogy ezt életünkben alkalmazzuk. Mert mi egy 
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keresztyénnek legfőbb élethivatása? Nem az-e, hogy lelkeket nyerjen meg a 
Krisztusnak? Hogy az Isten dicsőségére szolgáljunk abban, ami által másokat a 
Krisztushoz vezetünk. Ez a főcélja földi életünknek. Sok eltévedt, szegény juh 
részére nagy áldás, hogy mi itt időzhetünk, mert így ezek hazavezettetnek a lelkek 
nagy pásztorához. 
 
Az a mód, amely által az embereket Krisztusnak megnyerhetjük, abban nyilvánul 
meg, hogy az evangyéliom hálóját kivetjük. A lelkek megnyerésének más módját 
nem tanultuk és nem is ismerjük. Vannak férfiak, kik nagy buzgalommal, de kevés 
tudással felállítanak különböző rendszereket és eljárási módokat az emberek 
megnyerésére. A magam részéről azonban nem bízom semmi más módban,, mint 
csak az evangyéliom hálójának kivetésében, vagyis hogy az Isten szeretetét, mely 
megnyilvánult a Jézus Krisztusban, az emberek tudomására adjuk. Jézus nem bízott 
reánk semmiféle más módot, amely által ezt nyilvánosságra hozzuk. Az Úr 
mindnyájunkat arra hívott, el, hogy hirdessük az üdvöt mindazoknak, akik abban 
hisznek. Minden egyes hívőnek kötelessége, hogy érdeklődjön embertársainak 
megtérése iránt. Vagy nincs joga ahhoz az embernek, hogy felebarátját a lángok 
közül kimentse? Vagy nem szolgál-e Jézus megelégedésére az a törekvés, ha te 
ígyekszel megmenteni felebarátodat az örök kárhozatba való eséstől? Vagy nem 
mondta-e ezeket a szavakat: „Valaki hallja, mondja azt, hogy: „Jöjj!” Aki hallja az 
evangyéliomot, az szólítson fel másokat is arra, hogy jöjjenek a Krisztushoz. Az Úr 
Igéje késztet bennünket arra, hogy az evangyliomot hirdessük. Nagyon szomorú 
dolog volna az, ha vagy nagyon rendesek lennénk, vagy pedig egész más 
evangyéliomot prédikálnánk, mint amilyennek a hirdetésére utasítva lettünk. Az Úr 
szava olyan hatalom, amely igazolja azt az embert, aki annak engedelmeskedik. 
Ahol a király szava hangzik, ott jelen van a hatalom. Szükségtek van talán még 
nagyobb tekintélyre? „Igen, csakhogy elő kellene már haladnotok - mondhatjátok - 
és a népnek nem csupán a kegyelem elemeit, hanem olyan dolgokat volna 
szükséges magyaráznotok, amelyek lépést tartanak a kor fejlődésével.” Ezt azonban 
nem fogjuk megtenni mindaddig, míg fenn áll Jézusnak ama parancsa, hogy 
„elmenvén, prédikáljátok az evangyéliomot minden teremtett lénynek.” Ha azt 
tesszük, amit Ő parancsol, akkor a cselekedetekért való felelősség nem rajtunk 
nyugszik és büntetlenek leszünk, ha a parancsot kifogástalanul teljesítjük. A szolga 
ne módosítsa urának akaratát, hanem hajtsa azt végre. A mi feladatunk azt 
cselekedni, amit Krisztus mond, úgy ahogy azt Ő mondja és ezt kell tennünk újra és 
újra mindaddig, amíg csak élet van tagjainkban. Az ige folyton megszakítás nélkül 
hangzik felénk: „Prédikáljátok az evangyéliomot, hirdessétek minden teremtett 
lénynek!” Az ok azért, hogy a megfeszített Krisztust hirdetjük és hogy az embereket 
állandóan felszólítjuk a hitre, ugyanabban a szavakban rejlik, amelyeket Péter a 
tengeren és Mózes a sziklák közt hangoztatott, hogy: „Szavadra Uram!” Eme 
prédikációnak eredménye igazolni fogja mindazokat, akik annak 
engedelmeskedtek. Senki sem lehet majd abban az állapotban, hogy az utolsó 
napon ezt mondja a Megváltónak: „Te lehetetlen feladatokat bíztál szolgáidra és 
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amellett olyan eszközt adtál kezükbe, amely nem volt arra alkalmas, hogy avval célt 
érjenek.” Nem, így nem beszélhet majd senki, sőt akkor majd meglátható, hogy a 
kiválasztottak megmentésére semmi sem volt alkalmasabb, mint egy megfeszített 
Üdvözítő és ezen megfeszített Üdvözítő megismerésére nem volt jobb eszköz, mint 
az ő szavainak egyszerű hirdetése, reszkető ajkakkal, de az Úr lelkének erejével. A 
prédikációk együgyüsége erős bizonyítékok lesznek majd az Isten bölcsességének 
kinyilvánítására. Testvéreim, ti, kik a szószékről beszéltek vagy iratkákat 
osztogattok avagy egyesekkel külön-külön beszéltek, ne féljetek, az Isten 
bölcsessége a maga módja szerint okvetlenül bizonyítja majd magát. Lehet, hogy 
ma még bolondnak neveznek, mert az evangyéliomot hirdeted, de ne bántson ez, 
mert e vád hamarább le fog jönni rólad, mint a rozsda a fegyverről, ha az 
ütközetben használják. Az ige hirdetése nemsokára minden zajt és kiáltást el fog 
nyomni, mert hiszen ez a lárma most különben is azért van, mert az igét nem 
prédikálják. Az evangyéliom fegyvere nem tompult el, mert ma is olyan, mint egy 
kétélű lángpallos. A mi válaszunk a lármára csak az lehet, hogy igyekezzünk az 
evangyéliomot még buzgóbban hirdetni, hangosabb szavakkal, a mennyekből 
leküldött Szentlélek segítségével. 
 
Ha a Krisztus ama szavainak, hogy „vessétek ki a hálót újra,” nem teszünk eleget, 
akkor vétkezünk. Tegyük fel, hogy Simon Péter ezt mondta volna: „Mester, az egész 
éjjel dolgoztunk és semmit sem fogtunk; és ezért tekintet nélkül a te szavadra, a 
hálót nem vetem ki.” Akkor Simon Péter bűnös lett volna az engedetlenség 
tekintetében és amellett még az Isten fia elleni káromlásban is. Mit szóljak azokról 
a keresztyénekről, akik azt állítják, hogy ők Istentől hivattattak, a Krisztus 
tanítványai és ennek dacára még soha nem vetették ki a hálót? Helyes az, hogy 
semmit sem tesztek az igazságért? Helyes az, hogy a világ világosságának nevezitek 
magatokat és nem mutatjátok a fényt? Vagy rendjén van-e az, hogy kiindultok a 
szántóföldre magot vetni és otthon hagyjátok a vetőmagvakat? Vannak itt a 
gyülekezetben olyanok, kik ilyen dolgokat visznek véghez? Helyes dolog-e az, 
hogyha, kijelentitek, hogy életetek hivatása az lesz, hogy emberhalászok lesztek és 
mégis soha a hálót ki nem vetettétek, sőt még csak nem is segítettétek azt a partra 
vonni? Itt maradtok közöttünk hamis példákkal? Kevés az erőm ahhoz, hogy 
kárhoztassalak benneteket, de kívánom az Istentől, hogy keltse fel a 
lelkiismereteteket, hogy az vádolja, ha nem töltitek be a feladatot. Mi lehet a 
véleményünk arról az emberről, akinek az Úr azt a megbízást adja, hogy az örök 
kárhozattól való szabadulás örömét hirdesse és ez a férfi mégis bűnös módon 
hallgat? Az a nagy orvos megmondta néktek az orvosságot, rátok bízta a gyógyszer 
kezelését, amivel a betegséget gyógyíthatjátok”. Körülöttetek halnak, egyre halnak 
az emberek és ti nem mentek segítségükre, nem szóltok nékik a gyógyító üdvről! Az 
Örök Fenség néktek adta az élelmet, hogy az éhezőket tápláljátok és ti elzárjátok a 
raktárak ajtóit, mialatt a tömeg éhen pusztul az utcán. Hát nem olyan bűnök ezek, 
amely felett egy őszinte hívő könnyeket ejthet fölöttetek? London, ez a nagy város, 
pogányvallású lesz teljesen, dacára, hogy az Úr odaadta az evangyéliomot népe 
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kezébe. Mi lehet az alapja az istenfélők eme rettentő közönyösségének? Ha az 
evangyéliomot csak a magunk részére tartjuk meg, akkor az utánunk következő 
korszak ítélete bennünket fog sujtani. A jövő nemzedék majd rámutat a mi időnkre 
és azt fogja mondani: „Micsoda népek lehettek ezek, kik a világossággal 
rendelkeztek és azt mégis egy sötét ládába zárták el?” Egy eljövendő 
felvilágosodott században, ha majd mások állnak itt a városban és mások járnak az 
utcákon, azt fogják mondani: „Átkozott az emléke azoknak a prédikátoroknak és 
férfiaknak, kik elmulasztották kötelességeiket, kik egy őszinte pillanatban az Úr 
országához jöttek, de soha hivatásukat be nem töltötték és így cél nélkül töltötték 
el egész földi létüket.” Igyekezzünk megszabadulni egy ilyen ítélettől. Nékünk 
hatalmunk van arra, hogy az Isten igazságát kiterjesszük, sőt ennél több, nemcsak 
hatalmunk, hanem határozott parancsunk van erre és jaj nékünk, ha az 
evangyéliomot nem prédikáljuk! 
 
Testvéreim, ha a szívünk olyan állapotban van, mint volt Simon Péteré, akkor a 
keresztyének ez a hatalma nálunk ma meg fog nyilvánulni. Ez a hatalom rendkívül 
kifejlődött Péternél. Mert - figyeljétek meg - Péter a reménység eltűnésének a 
befolyása alatt volt és mégis kivetette a hálót. „Egész éjjel hiába dolgoztunk.” De 
mikor volt ez? Nagyon sokszor hallottam már e beszédeket, de micsodák voltak a 
tények? „Hiszen tudod, - felelik - hogy nemrég mily nagy ébredések voltak nálunk. 
Ezt nem tudom. Voltak itt-ott hirtelen fellobbanások, aránylag azonban oly kevés, 
hogy szégyen azokat így felfujni. Azonkívül pedig, ha megnézzük, hogy ezekért is 
mily kevés lett téve, akkor csodálnunk kell az evangyéliom elterjedését. Nézzétek 
meg a missziómunkát például Indiában a mostani időkben. Az emberek azt 
mondják, hogy a keresztyén vallás nem képes tért hódítani. Én pedig azt mondom, 
hogy igenis csodálatosan kiterjedt ott a keresztyénség, tekintve az érte történt 
munkát és áldozatokat. Ha kiadtok abban az országban egy fillért és nyertek a 
helyébe ezer koronát, akkor nincs jogotok azt mondani, hogy: „Mi ez? Nekem egy 
millió kell!” Ha ilyen nagy kívánságaitok vannak, úgy áldozzatok többet a 
kiadásokra. Az aratás csodálatosan bő, tekintve a silány vetést, aki azonban többet 
akar takarni, annak többet kell szórni. A gyülekezetnek aránytalanul nagyobb a 
jövedelme, mint a kiadása. Angliában történtek részleges ébredések, de mire 
vezettek ezek? A fénysugár egy bizonyos ideig látható lett, de a sötétség továbbra 
is hatalma alatt tartotta az országot. Az ujságok hatalmas, csodálatos dolgokról 
tettek jelentést egyes helyekről? Ha azonban azokról a helyekről írnának, ahol nem 
történtek ébredések, akkor más szemmel látnók a dolgokat. Az igazság az, hogy a 
gyülekezet ama hatalmas pünkösd óta egyetlenegyszer sem volt az általános 
ébredésnek állapotában. Történtek részleges ébredések a keresztyének között itt is, 
ott is, hanem az egész tömeg együttesen még sohasem lángolt avval a 
buzgalommal, amilyent e nagy dolog megérdemel. Ah, ha, az Úr egyszer az egész 
gyülekezetet fellelkesítené! Nékünk éppenséggel nincs semmi okunk arra, hogy 
elámítottaknak érezzük magunkat. Tekintve a mi csekély megerőltetésünket, mégis 
nagy dolgok részeseivé váltunk, ezért tehát fogjuk meg újra a hálót és ne szóljunk 
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semmit sem arról az éjszakáról, amelyen dolgoztunk, de semmi eredményt el nem 
értünk. 
 
Azonkívül ez a parancs még erőt vett Péter kényelemszeretetén is. Valószínűleg 
fáradt volt már akkor, mikor azt mondta: „Mester, az egész éjszaka dolgoztunk”. A 
halászat igen nehéz foglalkozás, különösen pedig, ha nincs is eredménye. Érthető 
dolog, ha valaki meg akar szabadulni a további munkától, ha már fáradt az addigi 
hiábavaló dologtól. Hallottam már egyes hívőket így beszélni: „Jól tudjátok, hogy 
kivettem a részemet a munkából a vasárnapi iskolában és megtettem a 
kötelességemet erőmhöz képest. És az tény, minden kétség nélkül, hogy ifjúkori 
megerőltetéseik bámulatra méltók voltak és a későbbi évekre is kihatottak. Szinte 
el se tudjuk képzelni, hogy micsoda nagy buzgalmuk volt, mert semmi maradék 
nem maradt utánuk, mely esetleg képzeletünk segítségére jönne? Most azután 
feljogosítva érzik magukat, hogy a dolgokat könnyen vegyék, mert immár nem 
tartoznak semmivel sem az Úrnak vagy legalább is úgy érzik, hogy semmit sem kell 
fizetniük. Rendjén van-e az, hogy valaki felhagy a szolgálattal, amikor világos dolog, 
hogy soha fel nem hagyunk avval, hogy az Úr kezéből irgalmasságot fogadjunk el? 
Nem szégyeljük magunkat, ha a dolog megvilágosodik előttünk? Nemsokára, lehet, 
hogy igen hamar könnyen vehetjük ezt a dolgot, mert majd nyugalmat találunk 
odalenn a sírban. 
Hanem most nyugalmat keresni, amikor emberek elpusztulnak, a mi 
kényelmességünk miatt, az istentelenség. És dacára annak, Péter, hogy te egész 
éjjel dolgoztál, hogy alig állsz a lábadon a fáradság miatt, mégis újra ki kell vetned a 
hálót. És ő meg is tette. Az éjjeli munka egyedül nem ér semmit, mert nappal is 
dolgoznunk kell, ha halat akarunk fogni. 
 
A Krisztus eme parancsa még abban is erőt vett Péteren, hogy nem hallgatott a 
józan ész szavára, amely ezt mondta: Ha egész éjjel dolgoztál és nem fogtál semmit 
sem, akkor valószínű, sőt biztos, hogy nappal sem fogsz semmit se fogni. A 
halászatra alkalmas idő a galileai tengeren az éj volt, mert nappal, mikor a ragyogó 
fénysugár a hullámokra süt és a halak a háló minden fonalát és szövését tisztán 
láthatják, nem valószínű, hogy a halak beléúsznak, ha azonban Krisztus úgy 
parancsolja, akkor a valószínűtlen idő valószínűvé válik és a reménytelen munka 
reményteljessé. Semmiféle cselekedetre sem lehet azt mondani, hogy rossz időben 
történik, ha azt Krisztus parancsolja. Ha Jézus azt mondja: „eredj!”, akkor menj 
minden megfontolás nélkül. Ne mondjátok azt: „Csak négy hónap mulva lesz az 
aratás!” „A gabona immár megérett az aratásra!” Péter kivetette a hálót rögtön és 
bölcsen cselekedett, hogy elfogadta a Krisztus szavát. 
 
A tanulni való a mi számunkra ez esetből az, hogy tegyük azt, amit Péter tett és 
vessük ki a hálót személyesen, mert az apostol is azt mondta: „Mindazáltal a te 
szavadra kivetem a hálót!” Nem tudsz-e te valamit tenni testvérem a saját 
szíveddel, ajkaddal vagy kezeddel? Vagy te, testvérnőm, nem tudnál-e valamit 
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elérni, kedves, lágy kedélyed segélyével? Hallottam, hogy a multkor valaki azt 
mondta: „Gondoltam arra, miszerint egy páran ismerősök társaságot fogunk alkotni 
abból a célból, hogy a szomszédságunkban levő szegényeknek segítségére 
menjünk”. Ennek nem lesz semmi eredménye, mert azok a szegények sem egy tál 
levest, sem egy darab kenyeret nem kapnak majd a társaságtól. Tegyétek meg azt 
egyedül! „De én azt hiszem, egy páran mégis összejönnénk és egyletet is tudnánk 
alkotni”. Igen és azután egész nap alapszabályokat alkotnátok és határozatokat 
hoznátok létre, amivel aztán kölcsönösen megelégedve, működésteket be is 
szüntetnétek. Sokkal jobban teszed, ha magad mégysz a munkára, mint Péter is 
tette. 
 
Azután igen helyesen cselekednél, ha ezt rögtön megtennéd, mint ahogy Péter is 
rögtön kiment a mély vízre és bevetette hálóját. Lehet, hogy soha többé nem lesz 
ilyen jó alkalmad. Talán a buzgóságod eloszlik, vagy életed véget ér. Péter mégis 
csak egy hálót vetett ki és ez nagy szégyen volt. Ha János és Jakab, valamint a 
többiek is mind kivetették volna hálójukat, akkor az eredmény sokkal 
bámulatraméltóbb lett volna. Miért? - kérditek. Azért, mert az a háló, amelyet 
kivetettek, a szakadásig megtelt. Ha a többi hálót is kivetették volna, akkor először 
is több halat fogtak volna, másodszor a háló nem szakadt volna el.  
 
Olvastam a multkor egy rendkívül bő heringfogásról, mely Brightan város 
közelében, a tengeren történt. A háló egészen megtelt és olyan nehéz volt, hogy a 
halászok képtelenek voltak felhúzni, sőt maga a csónak is abban a veszélyben volt, 
hogy elmerül, s így kénytelenek voltak a háló köteleit elvágni és a halakkal együtt 
elveszteni. Ha több háló és több csónak lett volna ott, akkor a halakat mind 
megfoghatták volna. Ugyanez az eset áll a tanítványoknál is. Sok halat tehát csak 
azért vesztünk el, mert a háló már szakadozik. Ha egy gyülekezet oly állapotban 
volna, hogy minden egyes tagja a Szentlélek erejével menne e munkába és azután 
mindnyájan együtt dolgoznának, hány lelket tudnának a Jézusnak megmenteni! A 
lelkek nagy tömege az elszakadt hálók miatt megy tönkre, a hálók pedig azért 
szakadoznak, mert mi nem tudunk egyesülni a szent munkában és tudatlanságunk 
miatt kárt okozunk az Úr ügyének. A prédikátoroknak nem kellene a megfeszített 
munka miatt panaszkodniok, ha a többiek is kivennék részüket belőle, és egy 
csónaknak sem kellene félni az elmerüléstől, ha a többi csónakok is a szent munka 
segítségére ígyekeznének. 
 
Befejezem beszédemet, kedves testvéreim és testvérnőim, miközben megemlítem, 
hogy ha valami eredményt elértem ma az Isten Lelke által, úgy reménylem ez az, 
miszerint a felolvasott szöveg utasításait elfogadva, azt véghez viszitek. Az a mód, 
hogy Istennek szolgáljunk, abban áll, miszerint parancsát teljesítsük. Én kérem az 
Istent, hogy óvjon meg közülünk mindenkit attól a sülyedéstől, miszerint az Istent 
csupán megszokásból szolgálja. Prédikálnunk, tanítanunk és dolgoznunk kell, de 
nem a magunk erejéből, hanem az Ő nevében és az Ő szavára. Ha ezt fogjuk tenni, 
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akkor nagyobb lesz a hitünk, tisztább az őszinteségünk és több lesz az eredmény 
munkánkban. Édes megnyugtató dolog tudni azt, hogy Krisztus a csónakban ül, míg 
mi kivetjük a hálót. Ha munka közben megpillantjátok jóváhagyó másolyát, 
miközben munkátokat figyeli, akkor valószínűleg nagyobb kedvvel fogtok tovább 
dolgozni. Teljes odaadással, Benne való bizalommal kell dolgoznunk, nemcsak 
azért, mert az igazság a mi részünkön van, hanem mert Jézus adja a szav?kat és az 
Ő szava igazság. Ne törődjetek azzal, ha munkátokat a kritikusok kigúnyolják, 
lebecsmérlik, hanem tegyétek azt hitbeli bizalommal, hogy annak jónak kell lennie, 
mert Jézus mondta. Eszembe jut, hogy mit mondtak nekem a multkor: „Te hirdeted 
az evangyéliomot holt bűnösöknek, azt mondod, hogy térjenek meg és higgyenek. 
De amilyen joggal ezt teszed, ugyan olyan joggal ráfektetheted a kendődet egy 
sirhalomra és kívánhatod, hogy a hulla onnan kijőve, életre keljen”. Természetesen 
kívánom ezt. Akik ezt mondták, igazságot szóltak, de azért én mégis örömmel 
tenném kendőmet a sírhalomra, hogy onnét a holtak kijöjjenek, ha ezt Jézus 
parancsolja. Minél jobban gúnyolják és csúfolják a bölcs emberek az evangyéliomot 
és állapítják meg róla, hogy elvesztette hatalmát a kitűzött célt elérni, annál 
erősebben fogjuk mi a megfeszített Jézust prédikálni és a régi tanítás mellett 
megmaradni. A mi meggyőződésünket az ily bölcs vélemények nem másítják meg. 
Az evangyéliom prédikálására való készségünket nem mi idézzük elő, hanem 
tesszük ezt a Krisztus parancsa folytán és inkább a Krisztus felelősségére 
dolgozzunk, mintsem a munkára. Szívesebben leszek bolond és teszem azt, amit 
Krisztus mond, mintsem legyek az új irány legokosabb embere és vessem meg az Úr 
szavát. Szívesebben teszem életem felelősségét annak lábához, aki szavával 
uralkodik rajtam, semmint hogy felállítsak magamnak életcélt és érezzem, miszerint 
a felelősség érte az én vállamon nyugszik. Legyen készen a Krisztus parancsára élni, 
a nehézségek alatt megállni, szolgálatának teljesítését elvégezni ez órától kezdve. 
Isten segítsen erre! Ámen.  
 

Ne csüggedj el! 
 
Ne csüggedj el halász, ember halász!  
Bár eddigi munkádon nincs öröm,  
Hisz egy-egy halra oly hiába vársz;  
Hálód üres, mikor felszínre jön. 
 
Munkálkodol-e széles tengeren,  
Tudod is jól, hogy benne sok a hal;  
Még sem akad hálódban semmi sem,  
Kifáradt már karod, a jobb s bal. 
 
„Hiába mind!” Ekként töpreng szíved,  
Munkádat abba hagyni gondolod;  
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Ne csüggedj el, vesd part felé szemed, 
 S figyelj oda, hisz Mestered áll ott. 
 
Ö int néked s mondja: „Vesd be csak!  
Vessed hálódat ottan jobb felől!”  
Felhúzni ím már nem bírod magad,  
Hálód nehéz, a halak sergítől. 
 
A tenger: e sok milliónyi nép,  
Hálód pedig az evangyélíom.  
Embert halász, ki e munkába lép,  
És az igével lelket üdvre von. 
 
Legyen bizalmad óh ember-halász,  
Urad szava ha hangzik menny felől,  
Nagyszámú halra biztosan találsz;  
Csak vesd a hálót csüggedetlenül! 
  

Oroszlánok között 
 
„Az én lelkem oroszlánok között van.” 57. zsoltár, 5. vers. 
 
Vannak közöttetek, azt hiszem olyanok, akik ezt nem mondhatják, s akik hálásak 
lehetnek, hogy nem kényszeríttettek még ily felkiáltásra: „Az én lelkem oroszlánok 
között van!” Boldogok vagytok ti ifjak és leányok, kiknek istenfélő szüleitek és hívő 
családtagjaitok van. Nevekednetek és fejlődnötök kell, mint azon virágoknak, kik 
olyan melegházban virulnak, ahol a pusztító köd és dermesztő szél ismeretlen 
fogalmak. Olyan kedvező körülmények között éltek, hogy csaknem azt 
mondhatnám, miszerint lelketek angyalok között van, mert olyan helyen időztök, 
ahol magasztalják Istent, ahol nem felejtik el a napi ájtatosságokat, ahol buzdítást 
és bátorítást találtok nehéz óráitokban és vigaszt nyertek fájdalmatokban. Olyan 
helyen laktok, ahol angyalok járnak-kelnek és ahova maga Isten is leereszkedik. 
Boldogok vagytok ti ifjú lelkek, kik ilyen sorssal birtok. Mennyire hálásaknak kell 
néktek ezért lenni! Szeretnélek benneteket, kik olyan helyeken laktok, ahol minden 
javatokra van, azokra emlékeztetni, kik ott laknak, ahol minden ellenük tör. Néktek, 
kik a templom ajtajában ültök, nem szabadna sohasem elfelejtenetek azokat, kik 
Kédár sátraiban szomorkodnak. Ha a ti lelketek nincs az oroszlánok között, úgy 
adjatok hálát ezért Istennek, azután pedig menjetek azokhoz, akik panaszosán 
sírják: „Az én lelkem sok ideig lakozott azok között, akik gyűlölik a békességet. 
Szeretem a békességet, de ha én szólok, ők viadalhoz készülnek.” Keresztyéni 
kötelesség, hogy a megkötözöttnek segítségére menjünk és ha a mi jó állapotunk 
esetleg odavezetne, hogy elfelejtsük azokat, akik megkisértések és 



  
456 

 
  

megpróbáltatások között vannak, akkor a mi kegyelmi tapasztalataink 
szégyenünkre válnak. Mindnyájan egymás tagjai vagyunk és ha egy tag szenved, 
akkor kell, hogy a többiek is vele érezzenek. Fordítsuk tehát gondolatainkat a 
megpróbáltatások közt levő testvéreinkre, hogy együttes könyörgéseinkre tovább is 
kitartsanak a nehézségekben vagy pedig, ha az Úr úgy akarja, megszabaduljanak 
azoktól. 
 
Mikor mondhatja egy keresztyén azt igazán, hogy: „Az én lelkem oroszlánok között 
van”? Ez az eset vagy akkor áll be, ha istentelen a családunk vagy pedig, ha 
élethivatásunk megtéretlen és könnyelmű emberek közé helyez, ahol gúnynak, 
csúfnak, szitoknak és nevetség tárgyának vagyunk kitéve a Jézus Krisztusért. Akkor 
tényleg mondhatjuk: „Oroszlánok között van a lelkem.” Sokat ismerek e gyülekezet 
tagjai közül, akiket családukból egyedül hívott el az Úr és én sokszor áldom az Úr 
nevét, hogy egy családból csak egyet hoz a Jézushoz. Előfordul, hogy egy hitetlen 
ember, ki sohasem gondol Istenre, csupa kíváncsiságból egyszer idejön, Isten 
megalázza a szívét és aztán ő lesz az első, aki hozzátartozói közül így szól: „Én az 
Úré vagyok!” Igen gyakori, hogy újonnan megtértek így szólnak: „Nincs a 
családomban senki, aki istenfélőnek vallaná magát, sőt inkább mindnyájan ellenem 
vannak.” Ilyen esetben a lélek oroszlánok között van és igen nehéz és kemény 
próba ilyen helyzetben lenni. Méltán sajnálhatunk egy istenfélő asszonyt, ha az egy 
hitetlen férfivel él. Sokszor elég csak az iszákosság is ahhoz, hogy egy férfit 
lealacsonyítson az öntudatlan állathoz. Az a nyájas, szelíd lélek, amelyet mint 
kedves virágot kellene ápolni és gondozni, a földre lesz tiporva és összekötözve 
mindaddig, míg a lélek aggodalommal telten felkiált: „Az én lelkem oroszlánok 
között van.” Nagyon keveset tudunk némely jámbor asszonynak egész életére 
kiható szenvedéséről. Némely helyen a gyermeknek is ily nehéz és súlyos terheket 
kell elviselni, ha az Isten kegyelme gonosz és hitetlen szülők közül hívta ki őket. 
Még nem is olyan régen ismertem egy leányt, ki szintén szerette az Urat, akinek 
olyan kedves és szeretetteljes volt a viselkedése, hogy ha az én leányom lett volna, 
úgy módfelett örültem volna néki - és ehhez a leányhoz így szólt az atyja: „Ha még 
egyszer elmész abba a gyülekezetbe, kizavarlak a házamból. Mi nem hiszünk olyan 
dolgokban és ha te ezt mégis megteszed, úgy nem maradhatsz meg köztünk.” 
Láttam azt az aggodalmat, amelyet e szavak idéztek elő e leánynál és mivel nem 
tudtam azt megváltoztatni, együtt szomorkodtam vele. De „jaj azoknak, akik egyet 
is megbotránkoztatnak az Úr kicsinyei közül!” 
 
Nem tudja azt megérteni senki sem, hogy istenfélő, hívő munkásoknak mennyit kell 
elviselniök azoktól, akik között dolgoznak. Vannak helyek, üzletek és gyárak, ahol 
szabad vallásgyakorlat van, csakhogy a munkások gyakran óriási zsarnokoskodást 
visznek véghez e tekintetben. Ha egy férfi velük együtt iszik és káromkodik, úgy 
társul fogadják, ha azonban ezeket nem teszi, hanem istenfélő, akkor 
mindenfélekép akadályozzák munkájában. De én szeretném megkérdezni ez 
uraktól, hogy vajon nincs-e ennek az embernek épp oly joga imádkozni, mint nékik 



  
457 

 
  

káromkodni? Vagy nincs-e épp úgy joga Istenben hinni, mint nékik nem hinni? Ez 
tényleg megcsodálni való az ilyen vallásszabadság! Majdnem olyan ez a szabadság, 
mint amilyen Amerikában volt a régebbi időben, amikor minden embernek szabad 
volt esetleg agyonverni is a néger rabszolgáját, mert most megköveteli a munkás 
azt, hogy szabadon gúnyolja és csúfolja azt a munkástársát, aki elhatározta, hogy 
szorgalmas és hívő lesz. Vannak Londonban nagy gyárak, ahol egy keresztyén 
férfinek egész nap vesszőt kell futni a gúnyos nevetések és csúfolódások között 
mintha csak nem is mutathatná magát a becsületes emberek között! És ezek az 
emberek, ezek a szabad angol munkások azt mondják, hogy ők nem rabszolgák. De 
igen is rabszolgák, rabszolgáik az iszákosságnak és az istentelenségnek. Szabadság 
csak ott lehet, ahol az isteni kegyelem előlép és a rabszolgaság láncait összetöri. Ha 
egy őszinte ember arra törekszik, hogy Istent szolgálja, akkor az emberek egy 
haszontalan része azt hiszi, hogy ezt a férfit lábbal tapodhatja és mindazokat a 
szidalmakat rászórhatja, amit csak a gonoszság kitalálhat. És végül kimondja, hogy 
mindez csak tréfa volt. Csakhogy e tréfák elhordozása áldozat volt! Ne mondjátok 
nekem, hogy a megpróbáltatások megszüntek, mióta az utolsó vértanút 
megégették! Vannak vértanúk ma is, akik az undok gúnynak lassú tüzében égnek 
állandóan, napról-napra és én nagy örömmel hálákat adok az Úrnak, hogy az a régi 
bátorság még ma is megvan és hogy az a régente hatalmas Lélek még ma is él, úgy 
hogy az emberek - dacára eme iszonyú megpróbáltatásoknak - még imádkoznak és 
szilárdan haladnak útjukon. Elbeszélhetnék néktek megtörtént eseteket, amelyek 
épp úgy felemelhetnék, mint örömmel töltenék el szíveteket, arról, amit az angol 
munkások alacsony osztálya követett el azok ellen, akik hívőknek nevezték magukat 
és hogy mily bátran és hősiességgel hordozták el mindezt ez igaz és őszinte 
emberek, akik végül mégis megnyerték az ütközetet, amennyiben még társaik közül 
is sikerült egyeseket a Krisztusnak megnyerni. Álszenteskedőknek és varázslóknak 
neveznek bennünket, de mihelyt eme határozott férfiasságot felismerik, önként 
felhagynak e hazugságok terjesztésével. Egy igazi angol férfi megadja másnak is azt 
a szabadságot, amit megkövetel a maga számára és ha ő nem is vallásos, de mint 
egy ember áll fel azok joga mellett, akik az Urat követni akarják. Nos, angol 
munkások, mikor fogjátok ti ezt megtenni? 
 
Az alapul vett szöveg egy oly lélekről beszél, amely oroszlánok között van. De miért 
nevezi őket oroszlánoknak a zsoltáríró? Miért nem nevezi őket „kutyáknak”, holott 
ezt a nevet sokkal inkább megérdemelnék? Azért, mert a keresztyén férfi 
némelykor oly ellenségek közé jut, akiknek igen erős az álkapcsuk és ezért képesek 
oly jól a harapásra, szakításra és marcangolásra. Egész csupaszon lesz odaállítva 
azok közé, akik hitetlenségüket és Krisztus elleni szidalmaikat bömbölik reá és 
iszonyú dolog ily vadállatok közt lenni. Az oroszlán nemcsak erős, hanem kegyetlen 
is és az tényleg kegyetlenség, hogy mily szégyenben, gyalázatban és 
félremagyarázásban részesülnek e jóhiszemű és jóakaró emberek. A Krisztusnak és 
népének ellenségei oly kegyetlenek, mint az oroszlánok, mert képesek volnának 
mindnyájunkat megölni, ha a törvény ezt nem akadályozná meg. Az oroszlán oly 
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állat, amely telve van ravaszsággal. Elbujva oson a sűrűségben és villámgyors 
ugrással veti magát áldozatára. Éppen így bujkálnak a hitetlenek is a keresztyén 
körül, hogy egy őrizetlen, megfontolatlan pillanatban reávessék magukat. Ha úgy 
vélik, hogy egy vétket vagy hibát láttak nála, akkor teljes hatalmukkal reátámadnak. 
Az istentelenek leskelődnek az igazakra és ha ezeket a beszédben megfoghatják 
vagy megharagítják úgy, hogy egy meggondolatlan szót ejtenek ki ajkukon, akkor 
ah, milyen kéjjel vágják beléje karmaikat! Felfujják a hibáit, nagyítóüveg alá teszik, 
csakhogy nagynak tünjön elő botlása. Minden olyan dolog, amely Istennek egy 
őszinte gyermeke ellen irányul, édes cukor a számukra. És ezek, akiket mindennap 
ellenőriznek, mindennap gáncsolnak, mindennap csúfolnak és mindennap 
megakadályoznak mindabban, ami jó és helyes, ezek könnyekkel a szemükben 
kiáltanak az Úrhoz: „Az én lelkem oroszlánok között van.” 
 
Ezek azok, akikhez ma szólani akarok, akiknek egy kevés vigaszt és egy kevés 
tanácsot óhajtok nyujtani. 
 
Engedjétek meg tehát, hogy nyujtsak először is egy kis vigaszt minden egyes 
kísértésben levő lélek számára. 
 
Abban az esetben, ha oroszlánok között vagy, kedves ifjú barátom, úgy feltétlenül 
összeköttetésbe fogsz jutni az Úrral és az Úr népével. Minden vasárnap, sőt minden 
egyes alkalommal, ha összejövünk, akkor az Ige áldása hangzik feléd, nehogy a 
Szentlélek társaságát valahogy elhanyagoljad. A Szentlélek társasága azután 
összeköttetésbe hoz Jézussal, ezzel pedig együtt jár, hogy megérted és megérzed 
Jézus szenvedéseit. Már pedig az Úr Jézus is oroszlánok között volt, mert korának 
emberei közül egynek sem volt jó szava Hozzá. Az „ördögök fejedelmének” és 
„Belzebub lakhelyének” nevezték őt és rosszabb jelzővel téged sem illethetnek. 
„Részegesnek” és „nagy borihatónak” nevezték Jézust. Lehet, hogy ugyanevvel 
vádolnak téged is, ami azonban ugyanúgy rágalom. Ne szégyeld magad azért, mert 
ugyanavval a sárral dobálnak meg, mint Mesteredet és ha a dolgok odáig jutnak, 
hogy mindenedtől megfosztanak és hamis tanukat állítanak ellened és mint egy 
tolvajt vagy rablót elítélnek, a jutalmad még mindig nem lehet rosszabb, mint 
Jézusé volt. Gondoljatok arra, hogy ti egy megfeszített férfiúnak a követői vagytok 
és nem remélhetitek, hogy a világ úgy bánjék veletek, mint az övéivel. Ha 
keresztyének vagytok, akkor reátok is vonatkozik a Krisztus követésének főfeltétele: 
a kereszt hordozása. Vagy pedig azt hiszitek, hogy majd az ölében fog ringatni ez az 
istentelen világ, amely Mestereteket ujjongással kisérte a bitófára? Nem, ezt nem 
gondolom, mert meg vagyok győződve, hogy tudjátok, miszerint aki szereti a 
világot, ellensége Istennek. Ez az igazság megmásíthatatlan és változhatatlan. Az, 
hogy „az istentelen férfiú gyűlöli az igazat és fogait vicsorgatja rá” - ma éppen úgy 
igaz, mint igaz volt a régebbi időkben. Elhiszem, hogy szívesen fogadnátok valamely 
divatos vallást, amellyel aztán kényelmesen haladhattok. Ha azonban igaz hitetek 
van, akkor harcolnotok kell érte. Ha a világé vagytok, akkor a világ szeretni fog 
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titeket, ha azonban az Úr elhívott, kiválasztott a világból, akkor a világ ellenségtek 
lesz. Ha egy falusi lakos végighalad falujának utcáján, arra nem ugatnak a kutyák, 
mert ismerik, ha azonban egy idegen halad el előttük, azt bezzeg megugatják. Ebből 
megtudjátok, hogy vajon a világ fiai vagy a menny örökösei vagytok-e? 
 
Mindezeken kívül azonban a Mester nem volt egyedül. Emlékezzetek csak vissza a 
próféták hosszú sorára, akik Krisztus előtt jöttek. Melyik volt közöttük az, akit 
dicsőséggel fogadtak? Nem kövezték-e meg az egyiket és nem fegyverrel ölték-e 
meg a másikat és nem-e bántak még ennél is gonoszabbul némelyekkel? A hívők 
ösvénye vérrel van jelezve. És mikor az Úr mennyekbe ment, vajon hogy bántak 
ittmaradt tanítványaival? Hányszor hangzott fel Róma és a többi nagy városok 
utcáin a vérfagyasztó kiáltás: „Dobjátok a keresztyéneket az oroszlánok elé!” Ha 
éjjel egy ház kigyullad, akkor a nép „tűz van, tűz van!” kiált, ha a csőcseléknek nincs 
ennivalója, úgy „kenyérért” harsog. Hanem a régi Rómának kiáltása, amely 
legjobban kifejezésre juttatta népének ellenszenvét minden jó dolog iránt, az volt, 
hogy: „Vessétek a keresztyéneket az oroszlánok elé!” Mindazokból a ragyogó 
pompájú, pazar kiállításokból, amelyeket a régi Róma felmutatni képes volt, az, ami 
a népet egyedül érdekelte, az volt, ha egy családot - mondjuk az apa, anya, egy 
felnőtt ifjú vagy leány és három-négy kis gyermeket - látott bevezetni az arénába 
(cirkuszhelyiség) és látta azután, hogy az oroszlánokat mint bocsátották reá a 
védtelen áldozatokra, amelyek azután összemarcangolták őket. De vajon mit 
véthettek ezek? Megbocsátottak ellenségeiknek, ez volt a legnagyobb bűnük. Nem 
akarták imádni a fából és kőből készült isteneiket. Nem akarták megtagadni az Úr 
Jézus nevét, akit szerettek, aki arra tanította őket, hogy szeressék egymást és 
szeressék összes embertársaikat kivétel nélkül. És az ilyen cselekedetekért hangzott 
fel azután a kiáltás: „Dobjátok a keresztyéneket az oroszlánok elé!” Ez a kiáltás 
azután szinte állandósult a világban mindazok ellen, akik hűen Krisztus 
lábnyomaiban haladnak. A jelen időben megakadályozza egy kegyelmes kéz a régi 
kísértések és próbák megújulását, mihelyt azonban ez a kegyelem megszűnik, a 
gonosz szellem ismét előjön. A kígyó magva még mindig harapja az asszony magvát 
és ha a régi sárkány nem volna megkötözve, felfalná még most is a kis gyermeket, 
amit oly sokszor megkísérelt már. Ne ámítsátok magatokat, mert az a régi kiáltás, 
hogy: „Dobjátok a keresztyéneket az oroszlánok elé!”, valamilyen formában fel fog 
még hangzani London utcáin is, ha ugyan a trónon székelő Mindenható az emberek 
dühét meg nem zabolázza. 
 
Ti, kik a megpróbáltatások egy bizonyos mértékét szenveditek a Krisztusért, 
örüljetek annak, hogy nemcsak arra vagytok méltók, miszerint keresztyéneknek 
neveztessetek, hanem hogy a Krisztusért szenvedjetek is. Kérlek titeket, 
vigyázzatok, nehogy méltatlanok legyetek fontos hivatástokra, hanem viseljétek a 
megpróbáltatásokat, mint Jézus Krisztus jó vitézi és ne felejtsétek el, hogy a 
szenvedésekben együtt vagytok a Mesterrel és ezért ne féljetek. 
Azután pedig, hogyha oroszlánok között vagytok, akkor ezek bizonyos mértékben 
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közelebb hajtanak az Úrhoz. Amikor áldást, békét és szeretetet élveztek, akkor ugye 
tudtok örvendeni? Hanem akkor, mikor minden ellenetek támad és beteljesülve 
érzitek ezen jóslást: „Az embernek ellensége lesz a saját háznépe” - akkor mi a 
teendőtök? Az, hogy jöjjetek közelebb az Istenhez, közelebb mint voltatok. Jézus 
szereti az övéit, szereti annyira, hogy mikor elfáradt tanítványaira pillantott, azt 
mondta: „Íme, ezek az én anyám, testvéreim és testvérnőim.” Néktek pedig azt kell 
tennetek, amire a Mester tanított, vagyis hogy az övéire úgy tekintsünk, mint 
apánkra, anyánkra és testvéreinkre, mindezeken felül pedig, hogy a Krisztust 
teljesen és egészen a magunkévá tegyük, Legyetek rajta, hogy Krisztus jelentsen 
részetekre mindent és a mindenen felül valót. 
 
Jöjjetek közelebb az Atyához. Minden keresztyénnek az Atyához kellene jönni, 
titeket azonban minden hamis vád, éles megjegyzés, csípő szó egyenesen kell, hogy 
az Atya szívéhez hajtson. Minél jobban gáncsolnak, szidalmaznak benneteket, annál 
gyakrabban vonuljatok az Úr szárnyainak árnyéka alá és igyekezzetek örömet csak 
az Úrban találni. 
 
Mint vigaszt s egyben mint tanácsot is mondom néktek, hogy igyekezzetek mindig 
nyugodtnak és boldognak lenni. Ne figyeljetek lehetőleg semmit sem a gúnyra, ne 
hallgassatok a csúfolásra. Nagyon jó dolog, ha némely tekintetben süket fülünk van. 
Legyetek teljesen süketek a különböző vélemények és előítéletek iránt, úgy mint a 
zsoltáríró, mikor azt mondja: „... én pedig, mint a süket, nem hallok és olyan 
vagyok, mint a néma, aki nem nyitja fel száját.” (38. zsoltár 14. vers.) Sokszor jobb 
volna, ha teljesen vakok volnánk, semhogy a világ hiúságát két szemmel is lássuk. 
Ne lássatok, ne halljatok meg mindent! Ha egy goromba szót vágnak felétek, ne 
figyeljétek meg, ha pedig mégis meghallottátok, felejtsétek el. Minél jobban 
gyűlölnek titeket az emberek, annál jobban szeressétek őket, fizessétek jóval a 
gonoszt. Gyűjtsetek tüzes parazsat ellenségeitek fejére akként, hogy ha gorombán 
rátok támadnak, ti feleljetek vissza szeretettel, alázattal. Igen ritkán védekezzetek, 
mert minden védekezés haszontalan dolog és igazán csakis azt mutatja, hogy 
gyöngyöket vetünk a disznók elé. Járjatok nagy türelemmel a kitűzött úton. Ne 
felejtsétek el, az Úr azt az utasítást adta, hogy mint juhok menjünk a farkasok közé, 
már pedig a juhok nem tudnak védekezni. A farkas szétmarcangolhatja az összes 
juhokat, ha kedve tartja, csakhogy nem látjátok-e, hogy sokkal több juh van a 
világon, mint farkas, tízezer egy ellen. A győzelmet azonban mégis a Bárány vívta ki 
és Krisztus kis serege szintén diadalra jut. A kalapács sokszor rácsap az üllőre, míg 
az üllő soha a kalapácsra és az üllőnek mégis szüksége van a kalapácsra. A türelem 
megszünteti a zavart és legyőzi a gonoszt. Ha nem ellenkezünk egy ellenkezővel, 
úgy megszüntetjük az ellenkezésének okát. Az állhatatos tűrés, amely nem enged 
az izgatottságnak, hanem mint Jézus, nem felel a szitkozódónak, feltétlenül 
győzelmet fog aratni. Ez az, amit néktek, kik megpróbáltatások alatt vagytok, meg 
kell tanulnotok, jertek közelebb az Istenhez, minél inkább érzitek, hogy oroszlánok 
között vagytok és jertek közelebb az Istenhez, minél jobban dühöngnek és 
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tombolnak is körülöttetek az emberek. 
 
Gondoljatok azután kérlek arra, hogy habár a lelketek oroszlánok között van is, ezek 
az oroszlánok kárt nem okozhatnak, mert meg vannak láncolva. Mikor Dánielt 
bedobták az oroszlánverembe, az oroszlánok ki voltak éhezve és gyorsan szét 
akarták Dánielt tépni, de hogy miért nem tépték széjjel, azt hiszem tudjátok. Mert 
eljött az angyal. Abban a pillanatban, mikor az oroszlánok már meg akarták ragadni 
Dánielt, jött le az angyal mennyből és megállt előttük: „Csend!” - így szólt rájuk és 
azok úgy feküdtek a földön, mint egy darab kő. „Az én Uram angyalt küldött, aki 
befogta az oroszlánok száját.” Hatalmas, szép foguk volt, de a torkuk be volt zárva. 
Ha az Úr ily könnyen bezárja egy oroszlán száját, akkor épp oly könnyen be tudja 
zárni egy istentelen ember ajkait is. Egy pillanat alatt levehet vállatokról minden 
terhet, minden szükséget, ha Néki úgy tetszik és ha Néki úgy tetszik, gyönyörű 
árnyas utat készíthet néktek mennybe fel. Gondoljátok meg azonban, ha a menny 
felé vezető út ilyen édes gyönyört adna, akkor magát a mennyet nem tudnók 
élvezni utunk végén és egyben nem volna alkalmunk megmutatni a világnak azokat 
a keresztyéni erkölcsöket és hőstetteket, amelyeket most a világ ellenkezése és 
üldözése előidéz. Isten nem akarja a megpróbáltatás és a megkisértés tüzét 
eloltani, mert erre a tűzre szüksége és szükségünk van a salak megemésztése 
céljából, azonban a tűznek lángját mérsékelni akarja, nehogy a tiszta fém esetleg 
elveszítse a fényét és szürke legyen. Az oroszlánok meg vannak láncolva kedves 
barátom és nem mehetnek tovább, mint Amennyire az Úr engedi nékik. Ebben az 
országban az oroszlánoknak a törvény csak azt engedi meg, hogy ugassanak, 
harapniok nem szabad! Az ugatás pedig senkinek a csontjait el nem töri, miért 
féltek tehát? Az az ember, aki fél a kinevetéstől, az nem egész ember, és 
megérdemli azt a gúnyt amellyel illetik. Ne tegyetek semmit se úgy, ahogy ők 
tanácsolják. Nem fog megártani különben sem, ha bármit is darálnak rólatok. 
Álljatok meg erősen. Ha fogyóban van a bátorságtok, menjetek és mondjátok meg 
az Úrnak, azután pedig haladjatok tovább a megkezdett úton nyugodtan, úgy mint a 
Mester és ne féljetek senkitől és semmitől, mert az Úr átvisz minden bajon 
keresztül. Az oroszlánok ordítani tudnak, de harapni nem, nincs tehát okotok félni. 
 
Van azonkívül egy újabb ok is, amely vígasztalástokra szolgál, ez pedig az, hogy 
abban az esetben, ha lelketek oroszlánok között van is, mindazáltal létezik rajtuk 
kívül még egy oroszlán, mely hatalmasabb és erősebb, mint azok mindnyájan 
együttvéve. Nem tudjátok, hogy ki az? Ez a Júda oroszlánja! Ah, milyen fenséges 
nyugalommal várja, míg szolgálatra kerül a sor. A gúny, a rágalom, a lárma hangzik 
tovább, ő azonban nyugodtan és türelemmel vár. Ha ő akarná, ha jónak látná, ha 
nem volna oly méltóságteljes a nyugalma, akkor csak egy szempillantásra volna 
szüksége és a mi összes ellenségeink megsemmisülnének. Mikor az Úr Jézus 
Krisztust a Getsemáné kertjében bántalmazták, ha akarta volna, ha csak az egy ujját 
megmozdította volna, több mint húsz sereg angyal állt volna rendelkezésére. Ő 
azonban megmaradt egyszerű, szenvedő embernek. Fia akarná, akkor az istentelen 
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embereket úgy szétszórná, mint a szél a polyvát, de ő türelemmel van eltelve és az 
Ő hosszútűrése az emberek üdvét szolgálja, hogy hátha megtérnek és élnek. Ha a 
hitetek olyan volna, mint amilyennek lennie kellene, akkor nagy örömötökre 
szolgálna tudni, hogy Ő mindenkor veletek, mindenkor nálatok van. Ha Ő távol is 
van valamely szolgájától, azért mégsem hagyja sohasem magára, sem nem hagyja 
egyedül. Kérdezzétek meg a covenantiánusokat (a skót anglikán egyház elnevezése) 
ott fenn a hegyek között Skóciában és ők meg fogják mondani, hogy soha olyan 
áldásos, oly üdvös vasárnapot nem élveztek, mint mikor a sziklák és szirtek között 
titokban összejöttek és őrszemeiket kiküldték, hogy vigyázzanak a veszélyekre. 
Mikor Cargill vagy Cameron (híres egyházi szónokok Angliában) az Igét hirdették, 
ah, milyen áldás kisérte szavaikat! Milyen határtalan szeretettel vonzódott a 
megpróbáltatások közt levő gyülekezet mennyei vőlegénye irányában! Ha a világ a 
próbák tüzes kemencéjét hétszeresen is befűti, még ez sem ér fel avval a 
gyönyörrel, látni megdicsőült szemekkel az Isten egyszülött Fiát! A tüzes kemence 
itt van előttetek, menjetek oda és nézzetek be! 
  
A tűz olyan hatalmasan lángol ott benn, hogy azok, akik azt a három megkötözött 
embert bevetették, megégtek és elpusztultak a perzselő forróság miatt. De ah, 
nézzetek csak oda! Nem látjátok? Hívjátok csak gyorsan a királyt! És jön 
Nabukodonozor, ámulva néz be és szól: ,,Vajon nem három embert kötöztünk meg 
és dobtunk a lángok közé? Mi módon van az, hogy most négyen vannak? Egy 
idegen, titokteljes alak van köztük, úgy járnak ott a parazsak között, mintha virágos 
kertben sétálnának. Ruhájuk tündököl, mint a napsugár és oly nyugodtan 
tartózkodnak ott, mint emberek forró napsütéskor az árnyékos kertben és az a 
negyedik – ez a titokteljes negyedik – olyan, mintha az Isten Fia volna.” Ah, 
Nabukodonozor, te olyasmit láttál, amit már mások máshol is láttak. Mert, ahol az 
Isten szolgái a tüzes kemencében vannak, ott köztük van az Isten Fia is! Nem hagyja 
el sohasem azokat, akik őt el nem hagyják! Ha mi ragaszkodunk Hozzá, nyugodtak 
lehetünk, hogy velünk marad egész a végig. Ne féljetek tehát az oroszlántól! 
Bízzatok csak a mi Sámsonunkban, akinek ha eljő az ideje, egy szempillantás alatt 
szétszakítja őket. 
 
Szolgáljon továbbá az is vígasztalástokra, hogy ha a lelketek oroszlánok között is 
van, az oroszlánveremből feltétlenül sértetlenül fogtok előjönni. Dánielt bedobták 
az oroszlánverembe. Rákövetkező éjszakán egész éjjel nem hunyta be a szemét 
Dárius király és reggel azzal a biztos tudattal ment a veremhez, hogy nem lát 
Dánielből semmit sem és ezért fájdalmában kiáltott hozzá. Mily óriási mértékben 
meglepte tehát, hogy Dániel felszólt hozzá, miszerint Isten életben tartotta. 
Mennyire kész volt őt rögtön a veremből felhozatni. És te Isten gyermeke, légy 
nyugodt, mert teljes épségben fogsz a veremből kikerülni. Megrágalmazhatják, 
meggyanúsíthatják az őszinte embert, de egy tiszta jellem sem fog elmúlni vagy a 
sírban elpusztulni. A te igazságosságod fel jő, mint a fényesség és igazad miként a 
nap. Ne féljetek semmit, mert amint Dániel feljött a veremből a fényességre, úgy 
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mindazok, akik a Krisztusért szenvednek, „ama napon” majd hírt, dicsőséget és 
halhatatlanságot nyernek. 
 
Gondoljatok továbbá arra, hogy ha ti most oroszlánok közt vagytok is, nemsokára 
eljő majd az a nap, mikor angyalok között lesztek. Mikor a Mester a pusztában 
tartózkodott a vadállatok között, akkor „előjöttek az angyalok és szolgáltak Néki.” 
Ilyen látogatást minden hívő elvárhat. Hogy örvendhettek a változásnak azok a 
vértanuk, akik e földön tüzes reggelit vettek magukhoz, de még ugyanaz napon 
vacsorát élveztek a Krisztussal, miután tüzes szekéren a dicsőség honába 
ragadtattak. Ha mindazt végigszenvedtétek a Krisztusért, amit csak a gonoszság 
kitalálhat, úgy nem fogtok többé rágondolni, ha csak öt percig lesztek a mennyben. 
És odafent majd boldogok lesztek, hogy - habár kis mértékben is - de mégis a 
Jézusért szenvedhettetek. Ezért legyetek nyugodtak, ti ifjak és járjátok bátorsággal 
útotokat.  
 
Látok egy pár katonát itt a gyülekezetben és igen örülök, hogy az egyenruhások 
közül egy bizonyos rész mindig megjelenik gyülekezetünkben. Tudom, hogy nehéz 
dolog egy keresztyénnek a kaszárnyában bizonyságot tenni Jééusról. Némely 
katonának rendkívül nehéz a helyzete és göröngyös az útja, mint Krisztus 
követőjének. Olyan gondosan kell haladnia, mint egy hajónak a torpedók között és 
csak egyedül az isteni kegyelem képes őt biztosan megtartani. És ti, akik nagy 
gyárakban dolgoztok, ahol igen különböző emberek jönnek össze a közös 
hálószobákban, talán kínosnak találjátok, hogy imára leboruljatok. De ne 
mulasszátok ezt el! Tegyétek ezt meg bátran és maradjatok meg e mellett. Ne 
szégyeljetek színt vallani! Legyetek készen az indulásra, ha pedig elindultatok, ne 
álljatok meg. Ha csak keveset is kezdtek engedni, lassan az egész tekintélyeteket 
elvesztitek és ez mindig rosszabb lesz számotokra, de az Úr Jézus Krisztus nevében 
kérlek, maradjatok állhatatosak egész a halálig. Vigasztalódjatok, mert nem ujság 
az, ami veletek történik. Nem ujság az a Jézus követőinél, ha megvetik és kinevetik 
őket. Jézus azért jött, hogy tüzet hozzon e földre és ez a tűz már ezerkétszáz 
esztendeje ég. Ez a tüzes ösvény az igazi útja a harcoló keresztyénségnek. Ezért 
járjatok ezen az úton és legyetek boldogak, hogy engedélyt kaptatok, miszerint a 
menny hősei közé tartozzatok. 
 
Engedjétek meg most, hogy szóljak egy pár tanácsadó szót. Természetesen ezek 
nem vonatkoznak mindenkire, aki itt van, bár remélem, hogy sok Istenfélő ember 
van itt jelen. De mivel feltétlenül vannak itt egyesek, kiknek lelke oroszlánok közt 
van, fogadják el azok tanácsadó szavaimat. 
 
Először is, hogyha már kénytelenek vagytok oroszlánok között élni, ne ingereljétek 
őket. Ha én oroszlánok közt volnék, nagyon ügyelnék arra, nehogy vadságukat és 
vérszomjukat én keltsem fel. Ismertem egyes keresztyéneket, akik nagyon 
balgatagon viselkedtek és ügyüket saját magukra nézve elrontották. Vannak olyan 
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keresztyének, akik a népet egész nyakig tömik vallásos dolgokkal, ájtatos képet 
vágnak és hosszú arcot csinálnak, holott a népet külső dolgokkal nem lehet 
megnyerni a Krisztus számára. Odakötözni vagy odaszögezni nem lehet senkit a 
Krisztushoz, aminthogy eddig sem lehetett. Ami nálatok és nálam jó és elfogadható 
szabály, az lehet, hogy másnál már nem állhat meg. Mi nem gondolhatunk arra, 
hogy azt együk, amit a disznóknak adunk. Evvel azonban nem mondjuk azt, hogy a 
disznóknak nem kell mindig moslékot adni. Nem, nem, ez nagyon jó nekik. És ezért, 
ami a világot és annak élvezeteit illeti, hagyjátok, hogy élvezzék azt, amit 
választottak maguknak. Cselekedjenek kedvük szerint, hisz mással úgy sem bírnak. 
Én nem veszek részt örömükben és azt hiszem ti sem, mert nem szerezne nékünk 
gyönyört az élvezetük. De ne hasonlítsd magad hozzájuk, mert te ujjászületett 
ember vagy, ők pedig megrögzöttek, sőt holtak a bűnben. Ne ítélkezzél tehát 
folytonosan, mert ez annyit jelent, mint ráncigálni az oroszlán szakállát, már pedig 
ez nem szolgál nekik nyugalmukra. Ha a te lelked oroszlánok közt van, úgy légy 
nyájas, barátságos, légy okos és légy kedves. Különösen pedig légy hallgatag. Lehet, 
hogy egy jó szó van ajkadon, de ha az alkalom olyan, hogy nem ejtheted ki, akkor 
semmi esetre se mondd ki, mert ezáltal felizgatod az oroszlánokat és felesleges 
bűnöknek léssz az okozója. Lehet, hogy olykor meg kellene védelmezned valamely 
igazságot, de ha tapasztalatlan és tanulatlan vagy, úgy meg ne kisértsd ezt, mert 
nincs erőd hozzá. A hitetlenség bajnoka kicsalja a gyenge és tanulatlan hívőket és 
legyőzi őket, aki pedig bátran előhalad, azt bizonyítékokkal üti agyon. Nem voltak 
meg a szükséges ismeretei a kellő mértékben és ezért megsebesült, de mit 
mondanak ilyenkor az ellenfelek? Kérkednek és büszkélkednek avval, hogy az 
igazság hazugságnak bizonyult be és hogy Krisztust legyőzték. Ez nem helyes, nem 
jó eljárás. Az angol birodalmat nem semmisítették meg akkor, mikor egy ezred 
katonaságot a gyarmatokon megöltek és ugyanúgy a Krisztust és igazságát sem 
semmisítették meg akkor, ha egy gyenge harcos csupa buzgalomból a tűzvonalba 
rohan, holott a hátvédben kellett volna tartózkodnia. Nem fogok sokat beszélni 
ezen pontról, mert manapság nem látunk sok ilyen buzgóságot és szégyen volna, ha 
a helyes buzgóságot is visszafojtanék, de van egy bibliamondásunk, amely így szól: 
„Legyetek okosak, mint a kigyók és szelídek mint a galambok.” Tegyétek ujjatokat 
az ajkatokra, ha felizgatnak. Nem tudtok helyesen, nem tudtok a megfelelő módon 
beszélni, ha kijöttök rendes kedélyhangulatotokból és annak a veszélynek vagytok 
kitéve, hogy a harag elönti szíveteket. Hallgassatok és várjatok, míg eljön a ti 
időtök. Némely ember sokkal inkább előmozdítaná az Isten országának ügyét, ha 
nem izgatná oktalanul a hitetleneket. Hagyjátok békén őket és mozdítsátok elő 
azok üdvét szeretettel és szelidséggel. Ha azonban ama fáradozástok, hogy nékik 
javukra legyetek, bűnre gerjesztik őket, úgy keressetek más módot, más utat. Ne 
hajtogassátok állandóan azt, ami indulatba hozza őket, keressetek más dolgot. Azt 
hiszem, hogy némely keresztyénnél a szenvedéseinek felét a rossz szeszélye és 
oktalansága okozza, amennyiben állandóan ingerli a világot. A harcot mindig ők 
kezdik, mert cselekedeteik szinte azt látszanak mondani: „Ki mer velem megvívni?” 
míg végre tényleg akar valaki, aki a füttyköst a kezei közé veszi és őket alaposan 
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helybenhagyja. Ne csináljatok bolondságokat, mert ha a lelketek oroszlánok között 
van, legyetek nyugodtak és ne ingereljétek őket haszontalanul. 
 
Azután pedig, ha oroszlánok között vagytok, ne bömböljetek velük együtt, bár ez 
igen rátok ragad. Ismertünk már többeket, akikről azt hittük, hogy keresztyének és 
mégis rágalmakra rágalmazással, durvaságokra durvasággal és vádaskodásokra 
vádakkal feleltek. Az istentelenek oroszlánok, de ti nem. Ne igyekezzetek tehát 
hozzájuk hasonlítani. Sohasem tudtok majd úgy, olyan igazán ordítani, mint ők. 
Engedjétek csak ezt át nékik. A te feleleted, a te válaszod nem lehet az, hogy őket 
ingereld, hogy ellenfeleid szidalmazd és így magad is közéjük tartozzál, hanem 
szelídséggel, türelemmel, nyájassággal és szeretettel kell őket meggyőznöd. Óh, én 
kérlek titeket, kedves testvéreim és testvérnőim, kik a Krisztusért szenvedtek, ne 
engedjétek, hogy kedélyetek megromoljék, elsavanyodjék. Nyilvánvaló célja e mai 
korszaknak, hogy a vértanukat keménnyakuvá és ellenkezővé tegye. De ti ne 
legyetek ilyenek. Legyetek telve szeretettel. Minél inkább ingerelnek, annál inkább 
szeressetek, Győzzétek meg jóval a gonoszt. Szükségesnek tartottam, hogy eme 
utasításokat felemlítsem előttetek, mert tudtam, hogy sokan nem vették eddig 
ezeket figyelembe. 
 
Azonkívül pedig, ne legyetek gyávák, ha telketek már az oroszlánok közt van. Nem 
hallottatok még arról, hogy az oroszlán meghunyászkodik egy oly ember előtt, ki 
erősen szembe néz vele? Hogy ez a dolog tényleg így van-e, arról nem vagyok 
biztos, de hogy ennél az istentelen világnál így van, arról biztos vagyok. Ha egy férfi 
határozottan, elszántan, eltökélten szembeáll ellenfeleivel, akkor feltétlenül 
uralkodik azokon. Ha valaki bizalommal viseltetik az Úr iránt, akkor az Úr meg tudja 
kedveltetni e férfit még az ellenségei előtt is. Ha csak egy keveset engedtek a 
világnak, lassankint majd egészen átmentek. Ha először csak egy centimétert 
engedsz a világnak, később már métereket kell átengedned? Ez olyan biztos, mint 
amilyen igaz, hogy élsz. Míg ellenben, ha nem egy centimétert, hanem még csak 
egy millimétert sem engedsz, ellenben határozottan megállsz, akkor az Úr meg fog 
segíteni, Tehát a bátorság a fő. Egy bizonyos idő múlva aztán a világ így szól az ilyen 
felől: „Nem használ semmit sem, ha kinevetjük őt, mert nem veszi fel, vagy ha 
durva, goromba szavakat mondunk néki, egyszerűen nevet fölötte. Hiábavaló dolog 
az is, hogyha mi az ellenségei vagyunk, mert ő mindenáron barátunk akar lenni. 
Valójában pedig nem is olyan megvetendő ember, mint aminőnek gondoltuk, 
hagyjátok tehát békében.” Az embereknek van szívük, csak nagyon mélyen van és 
nehezen található meg. Ha azonban látják az állhatatosságot az igazság és 
irgalmasság mellett, akkor megváltoztatják nézetüket és szinte képesek a vállukon 
hordani és üdvrivalgással kisérni azt az embert, akit kevéssel előbb meg akartak 
feszíteni. Ne légy tehát gyáva, hanem bátor! Az ütközet nem tart soká, mert 
mihamarább felváltja a győzelmi dal. 
  
De még akkor is, ha hosszú lenne a harc, ha tízezer esztendeig is eltartana, még 
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akkor is megérné az a jutalom az az örökség azt a kevés szenvedést, amelyben 
részünk van. 
 
Ha a lelketek oroszlánok között van, akkor ne menjetek közéjük egyedül. „Hát kivel 
menjek? - kérdhetitek - hiszen nincsen egyetlen hívő sem a gyárban, ahol 
dolgozom.” És én mégis azt mondom, hogy ne menj egyedül, hanem hívd magaddal 
az Urat. Még ha volna ott egy másik vagy több hívő, ahol dolgozol, akkor se bízz 
bennük, hanem te külön vidd magaddal az Urat. Hallottam és tudom, hogy mit 
mondtak neked tegnap és hogy mennyire kihoztak sodrodból, te pedig kemény és 
éles szavakkal feleltél nékik, még pedig azért, mert reggel nem imádkoztál úgy, 
ahogy kellett volna. Ha lelked az őszinte ima következtében nyugodtabb és 
békésebb lett volna, akkor félig sem vetted volna oly komolyan a dolgot. Vidd 
magaddal az Urat mindennap és ha beszélned kell, ígyekezz úgy beszélni, mint 
ahogy Ő beszélne, azután pedig, ha kivédted magad, képes lehetsz azt mondani: 
„Azt hiszem édes Uram, nem váltam szégyenedre, mert ígyekeztem a Te szavaidat 
mondani.” El ne felejtsd tehát, hogyha oroszlánok között vagy magaddal vinni a 
Krisztust. Azok, akik eltűrik az ellenkezést, azokból lesznek a legőszintébb 
keresztyének. Sokan, akik csak később jöttek a Krisztushoz, nagyon erős, durva 
megszólásban részesültek. Áldott dolog egy emberre, ha az igát ifjú korában 
hordozza. Ha képes volnék arra, hogy egy hengerrel lesimítsam előttetek a 
mennybe vezető út göröngyeit, azt hiszitek, megtenném? Nem, semmi esetre sem. 
Kell, hogy az út göröngyös legyen egy vagy több helyen, mert ez erősíti, edzi a 
vándor lábait és hasznára van. A gyermekből sohasem lesz férfi, ha egész életében 
mindig pólyában hordozzák, mint a csecsemőt. Meg kell tanulnotok egyedül járni, 
önállóan haladni. Gyakorolnotok kell magatokat a harcban, megtanulni a 
szabályokat, mert máskülönben nem lesztek a kereszt derék harcosai és a Bárány 
követői. Vajha a Szentlélek megtartana benneteket a Krisztus szövetségében, hogy 
így oltalmazva és védve legyetek minden kísértés és megcsalattatás ellen. 
 
Engedjétek meg továbbá, hogy figyelmeteteket felhívjam arra, hogy ha a lelketek 
oroszlánok között van és ti nagyon gyengéknek érzitek magatokat, 
szabadságtokban áll az Urat arra kérni, hogy telketeket nyugodtabb és csendesebb 
helyre vigye. Egy keresztyén sincs arra kényszerítve, miszerint üldözéseket tűrjön el, 
ha változtatni tud azon. „Ha pedig ama városban üldöznek titeket, menjetek egy 
másikba.” Jogotokban áll bármikor egy másik állást keresni. Lehetnek ugyan okok, 
amelyek miatt ki kellene állnotok a megpróbáltatást is ilyen esetben, - és ha csak 
lehetséges - álljatok is meg. Vagy például a józan gondolkozás néha szintén azt 
mondhatja, hogy kerüljétek az üldözések helyét, csak vigyázzatok, nehogy a 
gyávaság legyen az okozó, mert az okosságnak semmi köze sincs a gyávasághoz. 
Mikor az imában azt mondjuk, hogy: „Ne vigy minket a kísértésbe!” – evvel, hogy 
úgy mondjam, engedélyt kaptunk arra, miszerint elkerüljük a megkísértések helyét. 
Néha pedig kötelessége a keresztyénnek más működési kört keresni, ha úgy érzi, 
hogy igen sok és nagy a szenvedése. 
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Mindezeken kívül azonban sokkal derekabb, hősiesebb dolog, kegyelemért 
könyörögni és tovább is ott maradni az oroszlánok között és őket esetleg 
megzabolázni. „Az én lelkem oroszlánok közt van.” Úgy van, mert ha az Úr 
oroszlánszelidítővé tett téged, akkor ez az a hely, ahol lenned kell. Vannak 
emberek, akik ha megtérnek, azt mondják, hogy nem tudnak tovább abban a 
környezetben élni, mert nincs bennük remény a környezet megváltozására. Egy 
kedves barátom, aki egy ily környezetben dolgozott, azt mondta, hogy az ő munkája 
végnélküli, mert az emberek mihelyt megtérnek, azt mondják: „Csak nem akarja 
talán a prédikátor, hogy én még tovább is ilyen rettenetes helyen éljek?” 
Természetesnek találják, hogy miután becsületesek, tisztességesek és józanok 
lettek, más helyre kell költözniök, amit általában meg is tesznek. Az eredmény 
pedig az, hogy az a régi, rossz fészek soha meg nem javul. Olykor azonban azt 
kellene, hogy mondja egy hívő ember: „Nem megyek el innen. Isten kegyelmet 
adott nékem és én itt maradok és itt fogok bőjtölni. Ámbár ezek oroszlánok itt 
körülöttem, de én meg fogom őket szelídíteni. Hiszem, hogy Isten szándékosan 
állított engem ide azért, hogy munkatársaim velem együtt a Jézushoz jöjjenek és 
kegyelmet találjanak.” Hogyha lámpa lennék és meg volna az a jogom, miszerint én 
válasszam meg a helyet, hogy hol világítsak, valószínűleg egy tiszta, egyenes utcát 
választanék. Nagyon szívesen világítanék például itt a gyülekezet előtt, ha azonban 
tényleg egy becsületes lámpa volnék, akkor azt mondanám: „Mivel csak kevés 
lámpánk van és mivel minden utcát meg kell világítani, azt hiszem sokkal 
szükségesebb egy sötét udvart vagy egy zsákutcát megvilágítani, mint egy tiszta, 
széles utcában fénykedni. Engedjétek meg tehát, hogy elvigyem világító sugaraimat 
abba a szomorú, sötét udvarba. Lemondok tehát inkább minden előnyről és 
elmegyek sugaraimmal oda, ahol egy tolvajt fel tudok tartóztatni vagy esetleg egy 
gyilkosságot megakadályozni.” Egy bölcs lámpa így felelne: „Azért jöttem e világra, 
hogy a világosságot terjesszem és szívesen megyek oda, ahol legjobban uralkodik a 
sötétség.” És keresztyén férfiak és nők, nincs-e értelem e tanácsban? Vagy nem 
helyes ez? Vagy nem azt akarja-e a Mester, hogy odamenjetek, ahol leginkább 
hasznot hozhattok? Ezért tehát, ha a lelketek oroszlánok között van, mondjátok ezt: 
„Hála legyen az Úrnak, hogy így áll a dolog. Csak arra kérem az Urat, segítsen meg, 
hogy én győzzem meg ez embereket és ne ők engemet.” Ah, milyen szép dolgot vitt 
véghez két testvér megtérésük ideje után. Forró szeretetre gyúltak a néger 
rabszolgák iránt, de nem tudtak hozzájuk jutni a nyugatindiai-szigetekre, mert az 
ültetvényesek, a gazdag földbirtokosok ott csak rabszolgákat tűrtek meg. Nem volt 
tehát más megoldás, minthogy saját magukat árúba bocsájtották, mint 
rabszolgákat és így éltek, a négereket tanítva és hitre hozva és így is haltak meg 
aztán. Azt mondják, hogy Afrikában volt egy helység, melynek lakói falakkal körül 
voltak zárva és őrizve, mert mindnyájukat megtámadta a bélpoklosság és tagjaikat 
egymásután elveszítették. Ezt megtudta két misszionárius, kik odajutva, felmásztak 
a falakra, benéztek és látták a szegény teremtéseket egyiket kar, másikat láb nélkül. 
Nagy részvétre gerjedt a szívük és engedélyt kértek, hogy bemehessenek a 



  
468 

 
  

szerencsétlen lelkek közé és őket a Krisztusnak megnyerjék. A felelet ez volt: 
„Bemehettek éppen, ha annyira akartok, de ha egyszer bennvagytok, onnan ismét 
ki nem jöhettek, mert magatokkal hozhatjátok azt a ragályos bajt, amely őket 
pusztítja. Ha tehát bementek, legyetek elkészülve, hogy élve ki nem jöttök, mert a 
többi bélpoklosakkal együtt pusztultok el. És mindezek dacára, ez a két bátor 
ember bement és föláldozta életét azért, hogy a sajnálatraméltó embereknek a 
Jézust hirdessék. 
 
Remélem, hogy eme nagyszerű keresztyéni vérből egy pár csepp még kering a mi 
ereinkben is, és ha tényleg érezzük, hogy van bennünk, abból valami, akkor 
valószínűleg készek volnánk egész a pokol kapujához menni, hogy még onnan is egy 
bűnöst megmentsünk. Ha nem vagytok készek arra, hogy egy lélekért még esetleg 
meg is haljatok, akkor nem vagytok méltók az Úrhoz. Készek lesztek elhordani a 
gúnyt és szitkot - ha a Mesterhez hasonlíttok - csakhogy egy lelket megnyerjetek. 
Ezért maradjatok meg ott, ahol vagytok, kedves testvéreim és testvérnőim, 
különösen ti, kik erősebbek vagytok az Úrban. Ha oroszlánok között vagytok, 
maradjatok is ott és igyekezzetek azokat megszelídíteni. Micsoda édes érzés lesz az, 
hogyha egy nap a gyülekezetbe jöttök, két vagy három olyan szomszéddal vagy 
munkatárssal, kiknek megtérésében eszközök voltatok. Ha egy hívő az Isten 
kegyelme által olyan embert tud a Jézushoz vezetni, aki részeges és káromkodó 
volt, az óriási győzelem. Nekem már évek hosszú sora a rendes foglalkozásom az 
oroszlánszelidítés és ebben nagy örömet találok. Ha egy ilyen fajtájú oroszlán most 
itt jelen volna, annak kívánom, hogy bárcsak a Mester megszelídítené és a lábaihoz 
fektetné. Ott van a te helyed, te szegény bűnös, a Krisztus lábainál. Ne féljetek 
tehát a bűnösöktől, sem a bűntől, kedveseim, mert miként tudnátok rajt uralkodni, 
ha reszkettek tőle? Menjetek oda a bűnösökhöz, menjetek és nyerjétek meg őket 
az élő Isten ereje által és meg fogjátok látni az oroszlánokat, amint a Bárány előtt 
térdelnek és egy kis gyermek vezeti őket. 
 


