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Előszó helyett
C. H. Spurgeon, a „prédikátorok fejedelme” a legnagyobb hatású igehirdetője az
egyetemes keresztyén egyháznak. Harminc évnyi szolgálat után a nyolcezer főt
befogadó Tabernákulumban azt mondhatta: „Hálát adok Istennek, hogy egyetlen
olyan prédikációt nem kellett elmondanom, amikor nem tért volna meg legalább
egy ember!” Hetente tizenöt-húsz alkalommal állt fel a szószékre, sokszor két óra
hosszú prédikációit azonban soha nem unták hallgatni, ami köszönhető volt annak a
közbenjáró imaközösségnek is, amely szolgálatát folyamatosan kísérte.
Prédikációiból azóta is sokat tanulhatunk: ahogyan az Igét hasogatta, ahogyan a
hallgatói kimondatlan kérdéseire szisztematikusan megfelelt, ahogyan vitába szállt
a tévhitekkel és tévtanításokkal, amilyen logikusan felépítette beszédeit és amilyen
szenvedéllyel igyekezte meggyőzni hallgatóit Krisztus igazságáról, az ma is példa
értékű. A század elején a „Vasárnapi Tanító” című baptista folyóiratnak volt egy
melléklete „Az üdv üzenete” címmel, amely Spurgeon prédikációit tartalmazta.
Megpróbáltuk összegyűjteni az összes akkor megjelent, teljes szövegű prédikációt,
ebből állt össze ez a közel 1500 oldalas, magyar nyelven egyedülálló Spurgeongyűjtemény, amelyet egyelőre elektronikus formában, négy „kötetben” bocsátunk
útjára. Minden igehirdető, tanító és igényes keresztyén ember meríthet Isten
Igéjének mélyéből Spurgeon száz évvel ezelőtti, mégis meglepően aktuális üzenetei
által.
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A hónapok kezdete
„Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földén, mondván: Ez a
hónap legyen néktek a hónapok elseje, első legyen ez néktek az esztendő
hónapjai között”. (Mózes II. k. 12. rész, 1-2. v.)
Minden valószínűség szerint az alapigében említett ideig az év első hónapját ősszel
kezdték el. Már felvetették többször azt a kérdést, hogy milyen évszakban
teremtette meg Isten az embert és sokan abban állapodtak meg, hogy ez az évszak
valószínűleg az ősz lehetett, úgy hogy Ádám, amikor a Mindenható őt a kertben
elhelyezte, mindjárt leszakíthatta a fák gyümölcseit a maga használatára. Nem
tartották valószínűnek, hogy életpályáját akkor kezdte volna meg, mikor a
gyümölcsök még éretlenek és zöldek voltak; ennélfogva azt a határozatot fogadták
el, hogy az emberiség történetének első esztendeje az aratási idő után kezdődött,
mikor az ember táplálkozására szolgáló gyümölcsök megértek. De ekkor, az
Egyiptomból való kivonulás idejében, Isten parancsára, az esztendő kezdetét
megváltoztatták - és amennyire az Izraelre vonatkozik - a mi tavaszunk idejére
helyezték át, melyet ők Abib vagy Nissan* (A mi naptárunk szerint az a hónap árpilis
közepétől május közepéig tart) hónapnak neveznek. Tudjuk, hogy nem sok idővel
azelőtt a lent és az árpát elverte a jég (II. Mózes 9, 31.) és a páska után következő
szabbatban a föld gyümölcsei már annyira megértek, hogy az első gyümölcsökből
és az árpából való áldozatot bemutatták az Úrnak. Természetesen, ha tavaszról és
árpaérésről beszélek, akkor nem szabad elfelejtenetek az éghajlatbeli eltolódást,
mert a melegebb éghajlatok alatt az évszakok sokkal előbb kezdődnek meg, mint
nálunk, a mérsékelt éghajlat alatt. Attól az időtől kezdve tehát, mikor az Úr
megoltalmazta népét a veszedelmektől, amennyiben mindig előttük haladt, a
templomi esztendő Abib hónapban vette kezdetét, amikor a húsvéti bárány
ünnepét tartották. Az öröm-esztendő kezdete nem változott, hanem azután is az
őszi nap-éj egyenlőségben vette kezdetét. A zsidók alkalmasint két vagy három
újesztendőt tartottak egy évben, mindig más okok miatt, hanem a fő, a templomiév kezdete, amely után Izrael népe létezését számította, ezután Abib hónapban
tartatott meg, amikor is az Úr kiterjesztett karral vezette elő népét Egyiptom
földéről.
Istent megilleti, hogy tetszése szerint változtassa meg az időket és az esztendőket
és ő így is tett az emlékünnep nagy céljaira való tekintettel. A szabbath (szombat)
áttolódása ugyanily módon történt, mert míg az azelőtt a hetedik nap volt a
nyugalomnap, addig az most beolvadt az Úr napjába, amely a hétnek az első napja.
Az Úr minden embernél véghezviszi az időszámításának ilyen módosulását, ha
nyilvánosságra juttatja kegyelmét. Vannak köztünk sokan, akik születésnapjaikat az
év valamely napján tartották csakhogy ezek most mindnyájan egy más napot
vallanak meg születésnapjuk gyanánt, mert ezen a másik napon igazán élethez
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jutottak. Időszámításuk megváltozott és megjavult az isteni kegyelem folytán.
Ma reggel azt a tényt akarom előadni, hogy éppen úgy, mint Izrael népénél, mikor
az Úr a húsvéti bárányt adta nekik, minden időpontjuk megváltozott és esztendejük
kezdete egész más napra helyeződött át, azonképpen, ha Isten az áldozati bárányt
adja népének lelki, táplálékul, akkor csodálatosan átalakul időszámításuk.
Megmentett férfiak és megmentett asszonyok beszélnek új életük kezdetéről; nem
szólnak első születésnapjukról, hanem ama napról, amikor újjászülettek Isten Lelke
által és a lelki dolgok élvezését először megízlelték. A húsvéti bárány élvezése, mint mindnyájan tudjuk - előképe a Jézus Krisztus értünk történt feláldozásának. Ha
elfogadjuk az Úr cselekedeteit, hogy tudniillik ő előttünk halad és megkímélt
bennünket a Krisztus feláldozása miatt, akkor valóban újra kezdünk élni és ama
naptól számíthatjuk minden áldásos tapasztalatainkat.
Vegyük szemügyre elsősorban ama figyelemreméltó eseményeket, melyek a zsidó
esztendő kezdetén állanak, ahol kezdődik a zsidók időszámítása.
Ez az esemény az első ténye a vérrel történő megváltásnak. Tudjátok jól, hogy mint
vették a vének és az atyák a bárányokat és zárták be azokat egy helyre, hogy
alaposan megvizsgálhassák azokat. Mikor ezután kiválasztottak egy élete virágjában
lévő, hibátlan és egészséges bárányt, ezt különhelyezték, mint egy különös célra
szolgáló teremtményt és négy nap múlva levágva vérét egy edénybe fogták fel. Ha
pedig ez megtörtént, izsópot vettek elő, belemártották a vérbe és ezzel aztán
behintették a küszöböt és az ajtófélfát. Eme cselekmény által azután az izraeliták
házai meg voltak mentve ama sötét és rettenetes éjszakán, mikor a bosszúálló
angyal kivont karddal ment végig Fáraó országán és minden elsőszülöttet, úgy
embert, mint állatot megölt. Emlékezni fogtok magatok is arra az időre, kedveseim,
mikor rettegtetek az Isten bosszújától; még most is érzitek azt a félelmet és
borzadást, ami akkor elfogott. Sokan közülünk nem fogják soha azt az időt
elfelejteni, mikor legelőször vették észre, hogy van megváltás is az Isten haragja
elől. Az emlékezés mindent veszni hagyott az egyre jobban gyengülő tehetségekből,
ezt azonban megtartotta. Megmentetésünk módja megvan abban a képben, melyet
Mózes nekünk leír. Az angyalt nem lehetett visszatartani, szárnyait nem lehetett
megkötözni, kardját nem lehetett hüvelyébe beszorítani, - ki kellett mennie, hogy
öljön. Le kellett sújtania reánk a többiekkel együtt, mert bűnösök voltunk, tehát
nincs kivétel: „Valaki vétkezik, haljon meg.”
Az élet akkor kezdődött meg számomra, ama napon, amikor megláttam, hogy az
ítélet rólam az Úr fölkent személyére áramlott át, ennélfogva mentesítve vagyok
minden átok alól. A törvény megköveteli a halált. Krisztus, az én Uram meghalt,
még pedig meghalt értem és érted, amint írva is van: „Aki feláldozván magát
bűneinkért, felvitte szenvedéseinket magával a keresztfára.” Az ilyen áldozat
nagyobb, mint amennyit a legszigorúbb törvény követel. „Krisztus pedig
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megszabadított minket a törvény átka alól, átokká lévén mi érettünk.” Ezért ülünk
mi biztonságban az ajtók mögött és nem szorulunk az őrökre, hogy a veszedelmet
hajtsák el tőlünk; mert ha Isten meglátja a Jézus vérét, akkor bántódás nélkül
továbbmegy. „Az ő idejében megszabadul Júda és Izrael bátorságosan lakik és ez
lesz az ő neve, mellyel nevezik őtet: Az Úr a mi igazságunk.” Ismétlem, az én életem
akkor vette kezdetét, mikor megláttam, hogy Jézus meghalt érettem. Megláttam
azt, amit érdemes volt meglátni, míg a többi mind sötétségbe és a halál árnyékába
borult. Ebben örvendett lelkem, mikor a Megváltónak értem történt feláldozását
megértettem és elfogadtam. Az eseményeknek ez az első oldala: a széthintett vér
biztonságot adott Izrael népének.
Másodszor, ugyanazon éjszakán felüdülést nyertek a bárány által. Megmentve a
bárány vére által, ültek le a hívó házbeliek, hogy egyenek a bárányból. Sohasem
ettek úgy, mint azon az éjszakán. Meg vagyok győződve, hogy valami sajátságos
tisztelet uralkodott az asztalnál, amikor ott álltak és sietve ettek. Ez egy magasztos
ünnep volt, egy olyan vacsora, mely telve volt reménységgel és titokzatossággal.
Gondoljatok arra, fivéreim és nővéreim, mikor Krisztust először élveztétek, mikor
éhes lelketek az első harapást élvezte eme szellemi táplálékból? Nemde, felséges
étel volt ez? Remélem, hogy sohasem keltetek fel ettől az asztaltól, hanem naprólnapra tápláljátok magatokat Krisztussal. Igen tanulságos dolog, hogy nem jövünk az
Úr asztalához, miként Izrael, sietve, bottal a kézben, hogy együnk, hanem jövünk,
hogy ott kipihenve magunkat, fejünket keblére hajtsuk és szeretetében
nyugodjunk. Jézus Krisztus a mi lelkünknek mindennapi kenyere.
A bárányt, az áldozati bárányt meg kellett enniök egészen, előírás szerint. A
legkisebb darabkának sem volt szabad felmaradni. Vajha mi sohasem osztanók úgy
fel Krisztust, hogy az egyik részt belőle elfogadnók, a másikat meg elvetnők. Ne
törjük szét a csontjait, hanem vegyük fel az egész Krisztust, szeretve és élve,
Krisztust halva és feltámadva, Krisztust, mint mennybeszállva és mint visszatérve,
Krisztust győzőként minden ellensége fölött, - az egész Krisztust, úgy amint van,
fogadjuk el. Ne vessük el a legkisebb részt sem abból, ami belőle megnyilvánult,
hanem fordítsunk mindent táplálkozásunkra, amennyire az lehetséges. Azon az
éjszakán az izraelitáknak meg kellett enniök a bárányt, ott, ahol voltak. Nem volt
szabad a legkisebb darabot sem félretenniök másnapra, hanem valamilyen módon
az egészet el kellett fogyasztaniuk. Testvéreim, nekünk szükségünk van az egész
Krisztusra, ebben a pillanatban. Vegyük fel Őt teljesen, semmit el nem tagadva
belőle. Vajha kínzó éhségem és kiapadhatatlan erős vágyam volna, hogy Krisztust
teljesen befogadjam lelkem mélyébe, úgy amilyen Ő valóban. Vajha mindnyájan,
úgy ti, mint én, soha nem gondolkoznánk felületesen vagy könnyelműen Krisztusról
vagy valamilyen cselekedetéről. Mindazt, amit Krisztusról tudtok és mindazt, amit
Róla tapasztaltatok, higgyétek el, becsüljétek meg és avval tápláljátok magatokat,
valamint örvendezzetek azon. Mindazt, amit az írásban az Úrról olvastok,
használjátok fel. Legyetek rajta, miszerint Krisztus annyira a lényetekbe menjen át,
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hogy egy részét alkossa magatoknak. Ha ez úgy lesz, akkor az a nap, melyen
Krisztust először vettétek táplálék gyanánt magatokhoz, életetek első napja lesz, az
a nap, melytől kezdve számoltok majd mindent. Ha egyszer ezt az étket
megízleltétek, akkor sem az idők folyamán, sem az örökéletben nem fogjátok
sohasem elfelejteni. Ez volt a másik dolog, amit az egymásután következő
húsvétokon ünnepeltek.
A harmadik dolog volt a házak megtisztítása a kovásztól, mert ez mint valami fontos
dolog haladt a küszöbnek vérrel való meghintése és a bárány megevése mellett.
Meg lett mondva nekik, hogy két napig nem szabad semmiféle kovászost enniök,
mert aki ilyent eszik, az ki lesz közösítve Izrael népe közül. Mutatja ennek a
megtisztításnak a fontosságát az, hogy egyenesen a vérrel való meghintés mellé
helyezték; mindenesetre a büntetés meg volt állapítva, hogy aki kivonja magát e
két dologtól, az kivonja magát az Izrael népe közül is. Mindenesetre káros dolog
tehát, ha a hitből való e mellé állítjuk a szentséget, mintha a megigazulást tanítjuk,
úgy, hogy e mellé állítjuk a szentséget (sákramentumot), mintha az a
megigazulásnak egy része volna; de egy borzasztó tévedés az is, ha a megigazulást
úgy hirdetjük, hogy a szentségnek teljes szükségét tagadjuk, mert ezt a kettőt az Úr
fűzte egybe. A bárányt éppen úgy meg kell enni, mint a vért széthinteni, a kovász
kiűzésének pedig csatlakoznia kell a két elsőhöz. Mikor mi a Krisztushoz jöttünk,
hogy kiűztük mindenhonnan a kovászt! Tudom, hogy mint szabadultam meg a
farizeusok kovászától, hogy mint dobtam el magamtól az önbizalomnak utolsó
morzsáját is. A szokásokban és a szertartásokban való minden kis bizalmat el kellett
vetnem. Most már nincsen a legkisebb morzsa sem bennem e két savanyú és
megromlott reménységből és szívem mélyéből kívánom, vajha e két poshadt
kovászt soha meg ne ízleljem. Egyesek még mindig hányattatnak ebben,
dicsekszenek imáikkal, alamizsnáikkal és szertartásaikkal. Ezért kell a farizeusok
kovászát, a képmutatási kiűzni: „Boldog ember az, kinek hamissága
megbocsáttatott és kinek bűne elfedeztetett. Boldog az az ember, kinek
csalárdságát az Úr nem számítja és akiben nincsen álnokság.” Az álnokságnak el kell
tűnnie, máskülönben az adósság nem tűnik el. Krisztus nem mentette meg azt az
embert, akiben hamisság és csalárdság található. Az önzésnek és a bűnnek meg kell
szűnnie. Milyen dicső nap lesz tehát az, amikor a régi kovászt ki fogjuk vetni! Ez a
hónap a hónapok kezdete, de az első hónap lesz számunkra, ha az igazság szelleme
elűzi a hamisság szellemét. Egy negyedik pontot nem szabad még elfelejtenünk. A
húsvéti ünnep éjszakáján, mint a meglett dolgok eredménye: egy gyönyörű, dicső
és hatalmas szabadulás volt. Ezen az éjszakán minden izraelita megkapta az ígéretet
a szabadságra és mikor a hajnal derengett, elhagyta otthonát és otthonával együtt
elhagyta Egyiptomot is. Örökre búcsút mondott a téglakemencéknek, utoljára
mosta le kezeiről a téglaport és nézett le az igára, mely lekerült a válláról és
mondta: „Most már készen vagyok veled.” Rápillantott az egyiptomi
munkafelügyelőre, eszébe jutott, hogy hányszor verte meg őt a pálcával és örült,
hogy soha ezután már nem fogja megverni, mert íme, itt fekszik előtte a lábainál és

7

kéri őt, hogy menjen már, nehogy egész Egyiptom elpusztuljon. Micsoda őröm ez!
Kivonultak azután a kovásztalan kenyérrel hátizsákjukban és azt gondolom, hogy
mielőtt még a hét kovásztalan kenyérnap elmúlt volna elérték a Vörös-tengert. Még
mindig kovásztalan kenyérrel táplálkozva, mentek le a Vörös-tenger mélységeibe és
a kovász ízlelése nélkül álltak meg a másik parton, hogy az Úrnak nagy „Halleluját”
zengjenek, amiért lovat a lovasával együtt a tengerbe vetett. Emlékezzetek arra,
hogy mikor az Úr szeretetből kivont benneteket a bűn és az önbizalom posványából
és szabadságot adva, azt mondta: „Menjetek az ígért otthon felé, menjetek be a
Kánaánba.” Ha emlékeztek erre, akkor biztos vagyok, hogy megértitek ez ige
bölcsességét, amelyben az Úr ezt mondja: „Ez a hónap legyen néktek a hónapok
elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.” Ennyit az események
leírásáról.
Másodszor az eseményeknek köztünk való különböző visszatérését akarom
felemlíteni.
Az első ismétlődés természetesen mindegyikünknél a maga személyes
megmentése. Ez az egész rész megismétlődött a mi szívünkben, mikor az Urat
megismertük. Mózes olyasmit ír le, ami már évezredek előtt történt, de a lényeges
ebből minden apróságával egyetemben megtörtént velem és megtörtént sok
ezerrel, akik az Úrban bíztak. Minden egyes szó igaz abból, amit Mózes leír, sőt még
az étkezés is a keserű sóval, világosan emlékszem reá, hogy mikor Krisztus
feláldozásának az édessége még a számban volt, a bűnbánat keserűsége és a
küzdelem a kísértés ellen, valamint az új bűnök elkövetésének a keserű íze is a
számban volt. Ez a leírás a zsidók húsvétjáról, nemcsak egy régi időkből való
történet, hanem egyben leírás úgy a ti, mint az én életemről. Remélem, hogy ez így
van.
Az ismétlődés megtörténik ugyanilyen értelemben akkor, mikor az egész háznép
megszabadíttatik. Gondoljatok arra, hogy ez egy családi esemény volt. Férj és
feleség egyaránt ott voltak, mikor a bárányt leölték. Gondolom, úgy történt a
dolog, hogy a legidősebb fiú segített a bárányt a vágóhídra vinni, a második hozta a
kést, a harmadik a tálat és a negyedik egy csomó izsópot, úgy hogy mindnyájan
közreműködtek az áldozásban. Látták mindnyájan, amint atyjuk az ajtó küszöbét és
a félfát vérrel behintette, úgyszintén mindnyájan ettek a bárányból azon az estén.
Mindenki, aki otthon volt, mindenki, aki a családhoz tartozott, résztvett a vacsorán;
mindannyian megoltalmaztalak a vér által, egyenlőképpen felüdültek és reggel
valamennyien felkerekedtek, hogy kimenjenek Egyiptomból. Vajon van-e nálunk
ilyen általános, ilyen mindenkinek a jelenlétére kötelező vacsora?
Egészítsük ki a gondolatot, ez nemcsak családi szokás volt, mert ugyanezt
cselekedte Izrael minden törzse. Sok család volt akkor és minden egyes családban
megünnepelték a bárány áldozását. Nem volna-e szép és felemelő dolog, ha ti,
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kiknek szolgálatában nagyszámú emberek vannak, egyszer összegyűjtenétek őket
és így szólhatnátok hozzájuk: „Úgy gondolom, hogy mindnyájan megértitek a vér
felhintését és Krisztust választjátok táplálékotok gyanánt.” Kedves férfiak és nők,
kik - ilyen felelősségteljes helyen vagytok, valóságban elmondhatjátok: „Ez a hónap
legyen nekünk a hónapok elseje.” Ha megéritek, hogy egy olyan körben, melyben
dolgoztok, mindenki át lesz hatva az evangyéliom által, milyen nagy öröm lesz az
számotokra. Milyen határtalan öröm lenne az, ha minden faluban, minden
városban, minden országban mindenki át volna hatva az evangyéliomtól. Milyen
áldott volna akkor ennek az egynek a kezdete! Kezdjétek meg egy nép történetének
a leírását ama naptól, amikor leborul a Krisztus lábaihoz. El fog jönni egy nap e
szegény fold részére, mikor Jézus mindenhol kormányozni kezd. Lehet hogy még
messze van, de biztosan eljő, mikor Jézus tengertől tengerig uralkodni fog. Azok a
népek, akik keresztyéneknek nevezik magukat, - habár ezt az elnevezést nem
érdemlik meg - időszámításukat már most is Krisztus születésétől kezdik és ez egy
gyenge előjel arra az időre, mikor az emberek mindent Krisztus uralkodásától
kezdődőleg fognak számítani. Isten már előre megállapította az ő győzelmét és ez
már közeleg is felénk sebesen az idő szárnyain. Ha ez el fog érni hozzánk, akkor ez a
hónap lesz az első részünkre minden hónap között. Többet nem mondok.
Végül aztán meg akarom mutatni, hogy milyen világítás mellett kell nekünk ezt az
időpontot megtekinteni, ha a történetben megemlített gondolat hozzánk érkezik.
Először, hogyan kell ezt megtekintenünk, ha saját életünkben fordul ez elő? Azt a
napot, melyen először megismertük a Megváltót, mint húsvéti bárányt, minden nap
között, melyet felkelni láttunk, a legmagasabbra kell értékelnünk. Az izraeliták az
Abib hónapot a hónapok elsejévé avatták, mert ekkor volt a húsvéti bárány
ünnepe; ti pedig tartsátok azt a napot, melyen megismertétek az Urat, a legelső és
legfőbb napnak, a napok napjának, az órát pedig a legértékesebb órának. Ez a nap
elhomályosítja testi születésiek napját, mert akkor bűnben születtetek meg; ekkor
azonban lelkileg születtetek meg az örök életre. Elhomályosítja ez a nap
menyegzőtök napját is, mert a Krisztussal való egyesülés nagyobb boldogságot
okoz, mint a legboldogabb házasság. Ha volt valamikor olyan napotok, melyen
gazdasági, politikai vagy katonai téren kitüntetést nyertetek, úgy ezek a napok még
mindig csak sötét, borongós napok, ha összehasonlítjuk ama „felhőtlen reggellel.”
Eme hajnalban felkelt a napotok, hogy soha többé le ne szálljon; a kocka el lett
dobva és a ti rendeltetéstek az örökéletre nyíltan megjelent. Kérlek, ne
alacsonyítsátok le gondolataitokban eme áldott napot, amennyiben magasabbra
értékelnétek valami kitüntetést, előterjesztést mint a Jézus vére által való
megszabadulást. Nekem nagyon fáj, hogy egyesek valami más után törekszenek és
meg vannak elégedve, ha egy kis eredményt felmutathatnak. Vajon a megváltás
nem többet ér-e, mint bármi e földön? Azt hiszed, hogy kész ember leszesz, ha
bizonyos események kedvezően fordulnak számodra? Nem. Kész ember akkor
leszesz, ha bemerültél Jézus Krisztusba. Megnyered örökségedet, mikor Krisztus a
tied; elő vagy léptetve, mikor barátságba kerülsz vele. Mindent megnyersz,
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mindent megkapsz, minden a tied lesz, ha Krisztus a tied.
Erre a napra úgy kell tekintenetek, mint az élet kezdetére. Az izraeliták egész régi
létezésükre, mint kellemetlen múltra tekintettek vissza. Az egyiptomi
téglakemencék, a bálványimádások, az idegen nyelv hallgatása, mindezek
együttvéve kellemetlen, holt dolgok voltak és azért azt a hónapot, melyen
mindezek elmúltak és új dolgok keletkeztek, jogosan illette meg az első hónap
elnevezése. A páskaünnep kezdet volt, csakis kezdet; a kezdet pedig azt jelzi, hogy
valami következik utána. Keresztyén férfiak, ha valahol a megtéréstek előtti
életetekről beszéltek, akkor tegyétek azt szégyennel, mint egy olyan férfi, aki a
halálból feltámadva, a hullaházról és a romlást okozó férgekről beszél. Szégyellje
magát mindenki a tudatlansága miatt megtett bűnökért; ha pedig ezekről a Krisztus
dicsősége miatt beszélnetek kell, akkor könnyel a szemetekben és szégyennel a
szívetekben tegyétek ezt. Adjátok elő a bűnben eltöltött időtöket oly módon, mely
azt jelzi, hogy soha többé nem kívánjátok azt viszontlátni. Megtéréstek legyen a
sírhantja régi életeteknek és gondoskodjatok arról, hogy ami ezután következik az
éltető kegyelem által, igazi élet legyen.
Közeledem már a befejezéshez, csak azt akarom még beszédemhez hozzáfűzni,
hogy a páska ünnepe, - amennyiben az év eleje volt - mindent a helyes rendbe
hozott. Azt mondtam előbb, hogy az esztendő kezdete azelőtt ősszel volt; de vajon
ez volt-e a leghelyesebb idő? Gondoljuk csak meg, vajon az ősz volt a legkedvezőbb
évszak az élet kezdetére, mikor a tél már az ajtó előtt áll és minden elmúlóban van?
Az új rend következtében az év kezdete a tavaszi időszakra helyeztetett. Ha a mi
hazánk helyzetére nézve ítélném meg a dolgot, akkor fölvethetem a kérdést, Vajon
melyik időszak volna oly alkalmas az év kezdetére, mint a tavasz, május hó eleje?
Legalább is úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen tavasszal van. Nem látom be,
hogy az év természetszerűleg ma kezdődik, bárha ez az eset önkényes is lehet.
Benne vagyunk a tél közepén és az esztendő még holtan fekszik előttünk. Mikor a
madarak elkezdenek dalolni és a virágok kibontogatják bimbóikat, akkor kezdődik
csak az esztendő. Különös feltételnek tűnik fel előttem az, hogy a mi első szülőink
ősszel kezdték meg az életet, a mindjobban hosszabbodó éjjelek és a hanyatló
természeti erők között. Mondjuk ki, hogy minden körülmények között helyesebb,
ha ez a nap tavasszal van, mikor az esztendő üdvözlete édes a virágok illatától és
gazdag a boldog madárdaloktól. Sőt a mi tavaszunk idején a keleti tartományok
sincsenek termés nélkül, mert április és május hónapokban már érettek a magvak
és sok különbféle gyümölcs. Helyes volt az izraelitáknál, hogy a zsenge gyümölcsök
áldozásának ünnepe Abib hónapban volt és nem később, mikor azok már érettek
voltak. Hálásoknak kell lennünk, mikor a vetések még zöldek és nem halasztani azt
el arra az időre, mikor már minden érett.
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Szabadban való prédikálás
Kivonat Spurgeon egy előadásából.
Anélkül, hogy az ellenmondástól félnünk kellene, állíthatjuk, hogy a szabadban való
prédikálás olyan régi, mint éppen maga a prédikáció. Énók, ki Ádám után a hetedik
volt, nem kívánt bizonyosan más jobb szószéket, mint valami hegyi lejtőt. Noé, az
igazság prédikátora pedig, azon a hajót összeállító helyen intette kortársait, ahol az
ő nagyszerű bárkáját építette. Mózes és Józsué az égboltozat csarnokában tartott
beszédet. Sámuel Gilgál mezején zárta le prédikációját egy zivatar mellett, mellyel
az Úr megintette népét úgy, hogy az térdére esett. Illés Kármel hegyén állott és ott
kiáltott a magát elhatározni nem tudó néphez: „Meddig sántikáltok még kétfelé?”
Jónás Ninive város utcáin és piacain hallattatta intő szavát: „Még negyven nap és a
város elsüllyed”. Hogy pedig Ezsdrást és Nehémiást meghallgassa a nép, egy
emberként összegyűlt a vizeknek kapuja előtti utcában. Az Ó-testámentomban
mindenütt van szó a szabadban tartott prédikációkról.
Elég azonban, ha a mi szent hitünk kezdőpontjára megyünk. Ott halljuk, hogy az
Úrnak előhírnöke a pusztában kiált és Jordánnak partján emeli fel szavát. Maga az
Úr, aki pedig a legmagasabb mértékben a mi példányképünk, többnyire egy
hegylejtőn, a tó partján vagy az utcán prédikált. Ami által határozottan utcai
prédikátor volt. Nem hallgatott a zsinagógában, de épen úgy volt otthonias a
mezőn is. Egyetlen olyan prédikációjáról sem tudunk, amit a királyi kápolnában
tartott volna meg, de ismerjük a hegyi és a lapályon való prédikációit. Így tehát a
legkorábbi és legistenibb prédikációi annak, aki úgy beszélt, mint soha más ember, a szabadban tartottak.
Az ő távozása után tanítványai gyakran összegyülekeztek a házban vagy különösen
annak felsőrészén, de leginkább a templom elő-udvarában vagy valamely más
megfelelő helyen prédikáltak. Szent helyiségekre vagy megszentelt
gyülekezőházakra ők, mint keresztyének még nem gondoltak. A templomban
prédikáltak, mert oda jött össze leginkább a nép, de hasonló buzgósággal nem
szűntek meg itt és ott a házakban tanítani és Jézus Krisztusról való evangéliumot
prédikálni. A középkor sötét idejében a romlásba esett egyház legjobb prédikátorai
utcai prédikátorok voltak, épen úgy, mint a vándor szerzetesek és a vallásos rendek
megalapítói, kik a még némileg fennmaradt kevés jámborsággal bírtak. Regensburgi
Berthold 60-100,000 hallgató előtt prédikált Sziléziában Glatz mellett. Mikor az
Antikrisztus uralma általánosabb lett, a reformáció előtt, a reformátorok között sok
utcai prédikátor volt, mint például Brescia Arnold, ki a Vatikán kapui előtt tett
bizonyságot a pápai önfelmagasztalás ellen.
Könnyű volna bebizonyítani, hogy a vallásos ébredések idejében sokat prédikáltak a
szabadban vagy más szokatlan helyeken; gyakran ilyen prédikációk eredményei
voltak az ébredések. Az első nyilvános protestáns prédikációkat a szabadban vagy
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nem egyházi épületekben kellett megtartani, mert a templomok a pápisták kezében
voltak. Wycliffe ugyan egy ideig cutlerworthi templomban prédikált; Húsz,
Hieronymus és Savonarola az ő első félig evangéliumi prédikációikat
templomaikban tartották, de mikor jobban megismerni és hirdetni tanulták az
evangéliumot, kénytelenek voltak maguknak más helyet keresni. A fiatal reformáció
olyan volt, mint az újszülött Üdvözítő: nem volt hová lehajtania fejét. De a
férfiaknak egy egész serege hasonlóan az égi seregekhez, a szabad ég alatt hirdette
az evangéliumot ott, hol pásztorok és szegény emberek őket szívesen hallgatták.
Angliában most is van többféle fa, melyeket evangéliumi tölgyeknek neveznek. Én
magam is egy öreg tölgyfának messze kiterjedő ágai alatt prédikáltam AddlestonSurreyban, hol Knox János Angliában való tartózkodása idejében az evangéliumot
hirdette. Némely puszta avar vagy egyedül álló hegylejtő, némely elrejtett
helyecske az erdőben ezen az úton felszenteltetett; és még sok különféle barlang,
völgytorok és hegycsúcs felett lebeg a monda, hol a régi időben a hívők serege
összejött, hogy az Úr igéjét hallgassák. De a prédikátorok szava nemcsak a magános
helyeken hallatszott; alig van olyan vásártér, ahol egyszer egy vándor-prédikátor
nem állott volna. Amíg Wycliffe élt, küldöttei átutazták az országot és mindenütt
hirdették az igét. II. Richárdnak egyik országgyűlési okmánya a lelkészek panaszait
említi fel, afelett, hogy nem ordinált prédikátorok, durva gyapjú öltözetben
városról-városra járnak és nemcsak a templomokban, hanem ezek udvarában és a
piacokon is prédikálnak. A nép özönlött oda, hogy a kereszt hírnökeit hallgassa és a
sokaság közé harcosok keveredtek, kik készek voltak a prédikátort a sérelmek ellen
megvédeni.
Németországban és Európa egyéb szárazföldi részein a nagy néptömegek előtt,
szabadban való prédikáció által a reformációnak előmenetele lett. Lutheri
prédikátorok keresztülvonultak az országon és hirdették az új tant piacokon,
templomok udvarain, hegyeken és réteken. Goslarban egy wittenbergi diák
hársfákkal beültetett réten prédikált, amiért hallgatóit hársfatestvéreknek
nevezték. Appenzellben nem talált helyet a tömeg a templomban és némely
ellenszegülés dacára megszólalt az örömhír a halmokról, rétek és hegyekről.
Hollandiában az első prédikáció 1566. év június 14-én tartatott a szabadban Gent
közelében. Modet Herman prédikátor, aki azelőtt szerzetes volt, 7000 hallgató előtt
prédikált akkor. A második prédikáció július 23-án ment végbe. Akkori időben drága
volt az ige, a nép szomjazott utána és hozzákészült, hogy két napig ott maradjon a
réten. A szemlélő azt gondolhatta volna inkább, hogy valami harcos sereg tartja ott
táborát, mint azt, hogy egy békeszerető sokaság az, mely Isten igéjét akarja hallani.
A gyülekezetet fal gyanánt vették körül ott a kocsik és szekerek s a bejáratoknál
őrök állottak....
Hol lett volna a reformáció, ha az ő nagy prédikátoraik csak a templomokban
prédikáltak volna? Miként tanulta volna meg a nép az evangéliumi tant eme vándor
evangélisták nélkül?....
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Londonban a Szent Pál templom udvarán az öreg épület mellett igen sokat
prédikáltak. Ezen módon a londoni polgárok nagy sokasága hallhatta azon idő híres
prédikátorait.
A puritánok (tiszták) idejében a hívők minden, lehetőleg félreeső helyen
gyülekeztek az üldözőktől való féltükben. Bunyan János Hitchias melletti kis
völgyben prédikált ama veszedelmes időben. Skóciában még mai napság is telve
vannak a „kovenantok”-ra való emlékekkel a völgyek és hegyi lejtők. Itt-ott
sziklaszószékeket lehet találni, melyekről a presbiteri egyház szigorú férfiai az állami
hatalomnak egyházfeletti uralma ellen mennydörögtek és a királyok királyának
jogait védték. A következőkben ecseteltetik egy ilyen, a pusztában megtartott
istentisztelet: „Azzal kezdtük meg az istentiszteletet, hogy magunkat a seregek
Urának láthatatlan oltalmába ajánlottuk, akinek nevében összegyülekeztünk.
Bíztunk Jehova nevében és ez jobb volt, mint a harci fegyver vagy a hegyek fala. Mi
egy kedves, zöld pázsiton gyülekeztünk össze a víz mellett, mely két domb által
félkörformában volt körülvéve. Felettünk a tiszta, kék ég, mert drágalátos vasárnapi
reggel volt. A közösségi asztalok a gyepen állíttattak fel; a gyülekezet egy része ott
ült, de legtöbben a dombok lejtőin telepedtek le, mely lejtők felülről egészen
aljukig emberekkel voltak elborítva. Minden este, mikor véget ért az istentisztelet, a
lelkészek őrségükkel, sokan pedig a gyülekezet közüli is hazamentek lakásaikba,
három kis mezővárosba, hogy magukat élelmi cikkekkel lássák el. A felfegyverzett
lovasok, akik a biztonsági szolgálatot önként vállalták el, este szállásaikra kisérték a
népet és másnap reggel ismét a gyülekező helyre. Jó oltalom voltak a lovasok, mert
vasárnap reggeltől hétfő délutánig (ennyi ideig tartottak az istentiszteletek) nem
zavartattunk meg semmiképpen.
A magános hegyek közepette Urunk szavaira gondoltunk, hogy az igazi imádság
nincsen sem Jeruzsálemhez, sem Samáriához kötve és hogy nemcsak a kőből való
felszentelt templomok és házak szentek. A frigyládára gondoltunk, mely éveken át a
pusztában, a sátorban volt. Ábrahámra gondoltunk és az ősatyákra, kik áldozataikat
oltár helyett egy sziklára tették és a jó illatot a zöld fa árnyékában égették.
A szent úrvacsoránál, melynél midőn megemlékeztünk az Úrnak haláláig terjedő
szeretetére egészen az Ő eljöveteléig, érezhető erőt nyertünk a magasból. Dicsőség
legyen Istennek, mert ő meglátogatta és megerősítette örökségét, midőn
elepedett. Ezen a napon Sáronnak és Kármelnek ékességében pompázott Sión; a
hegyek énekeltek, a puszta pedig zöldellett és virágzott. Skócia elhagyatott egyháza
ritkán ért el ily napot és mi közülünk kevesen fognak ismét ilyet elérni. A lelkek,
megtelve mennyei örömmel, égi levegőt látszottak belélegzeni és izzóvá váltak a
tiszta, szent áhítat tüzében. A prédikátorok erőt nyertek a magasból, hogy
hallgatóik lelkiismeretét eltalálják. Úgy látszott, mintha Isten ajkaikat az oltárról
vett izzó szénnel megérintette volna. Inkább úgy beszéltek, mint a menny küldöttei
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és nem mint föld emberek.
Welsh János hideg, télen a megfagyott Tweed határfolyó közepén prédikált úgy,
hogy akár az angol, akár a skót „fogdmegek” elől könnyen elszökhetett. Sharp érsek
egyszer katonaságot akart kiküldeni, hogy egy gyülekezetet, mely egy hegynek
lejtőjén istentiszteletre jött össze, szétszórjon; de kitűnt azután, hogy maguk a
katonák is mind az istentiszteletre mentek.
Mi lett volna a világból, ha a falakon kívül az ég dicső boltozata alatt senki sem
prédikált volna? Anglia számára szerencsés nap volt az, amikor Whitefield a
szabadban kezdett prédikálni. Wesley, akit a helység lelkésze nem engedett a
templomban beszédet tartani, az ő atyja sírján prédikált. Efelől ezt írja ő: „Meg
vagyok győződve, hogy gyülekezetemben az én atyám sírján Lincolnshireben
háromnapi prédikációval több áldást szereztem, mintha a templomban három évig
prédikáltam volna.”
Ugyanezt lehet mondani mind a következő utcai prédikációról a templomokban
tartottakkal összehasonlítva. Whitefieldnek a templom igénybevételénél
nehézségeket csináltak. Erre ő Kingswoodba ment a szénmunkásokhoz, ahol
dombokról prédikált először Máté ev. 5. rész, 1-3. verseiből 200 hallgató előtt. Ő
ezt a megjegyzést tette naplójában: „Hála legyen Istennek, a jég megtöretett,
kimentem a mezőre Némelyek korholnak engem talán, de a szószékeket
megtagadták tőlem a szegény bányászok pedig elvesznek tudatlanságukban.”
Következő napon ezt írta: „Minden templomajtót elzártak előlem, de ha nyitva
volnának is, még a felét sem foghatnák be a hallgatóknak; délután 3 órakor
mentem Kingswoodba a bányászokhoz, szép napot ajándékozott nekünk Isten és
közel 2000-en gyűltek össze. Majdnem egy órahosszat prédikáltam János ev. 3, 3.
felett és reményem szerint építettem és megvigasztaltam hallgatóimat.” Két nappal
későbben ugyanezen a helyen 4000-5000 hallgató előtt prédikált. Végül 20,000
hallgatója volt. Ő ezt írja: „Miután ezen bányászembereknek semmi önigazságuk
nem volt, amelytől előbb szabadulniuk kellett volna, nagyon is szívesen hallgattak
Jézus, a vámszedők barátja felől, aki jött hívni nem az igazakat, hanem a bűnösöket
a megtérésre. Hogy meg voltak hatva, azt én először ama fehér barázdákon vettem
észre, melyeket a könnyűk az épen bányamunkából előjövő munkások fekete orcái
képeztek. Sok száz ember jött bűnbánathoz és amint azután bebizonyult: alapos
megtéréshez”
Wesley ezt írja 1731. március 31-én szombaton az ő naplójába: „Este jöttem
Bristolba és találkoztam Whitefielddel. Alig bírtam magamat először beletalálni az ő
különös módszerébe, hogy a mezőn prédikál, amit vasárnap először szemléltem.
Röviddel ezelőtt oly sokat adtam a rendre és a komolyság alakiságaira, hogy szintén
bűnnek tűnt volna fel nekem templomon kívül menteni lelkeket.” így találta ezt
azon férfiú, ki a későbbi időben egyike lett az utcai prédikátorok legnagyobbjainak.
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Egyszer egy pénteki napon Newcasteba érkezett. Mikor este kiment a városba,
megrettent az általános istentelenség láttára. Mindenütt részegség és káromlás
uralgott; sőt még a kisgyermekek is káromkodtak. Vasárnap reggel 7 órakor Taylor
Jánossal együtt a város egyik legzüllöttebb részében egy kút mellé helyezkedett és
elkezdte énekelni a 100-ik zsoltárt. Néhány ember előjött, hogy lássa, miféle dolog
megy itt végbe. Nemsokára többen is jöttek és mikor elvégezte prédikációját,
körülbelül 1500 egyén volt ott. Az emberek szájukat tátva és csodálattal telten állva
maradtak az istentisztelet után. Ekkor Wesley így szólt: „Ha tudni akarjátok, hogy
kicsoda vagyok, az én nevem Wesley János. Ma este 5 órakor Isten segítségével
ismét prédikálni akarok itten.”
Mily magasztosak voltak ezen nagy gyülekezetek a szabad térségen az egész hosszú
időszak alatt, amikor Wesley és Whitefield szolgálata által Anglia megáldatott. A
szabadban való prédikáció olyan volt, mint a madarak vidám éneke a fákon, mely a
vallásos élet egy új tavaszát hirdette. A szobai madarak talán még kedvesebben
énekelnek, de ezek éneke nem oly természetes s nem olyan biztos jelzése a
közeledő nyárnak. Áldott nap volt az, mikor a metodisták és mások a szabadban
kezdték hirdetni Jézust. Ekkor megrendültek a pokol kapui és az ördög foglyai közül
százak és ezrek megszabadíttattak.
Az utcai prédikációk áldásdús működése többé meg nem szűnt. A nép gúnyos
kiáltásai, a szemét és záptojások esője alatt ostromolták meg a metodisták falut
falu után, várost város után. Néha mosolyogni kell, ha olvassuk, hogy mi minden
érte őket. Egy pár lovat hajtottak a gyülekezet közé, tűzszivattyú sugara ömlött a
tömegre. Csengőkkel, ócska katlanokkal, trombitákkal, dobokkal kísérelték a
prédikátor hangját túlharsogni. A prédikátoroknak oly érzéketleneknek kellett
lenniök, mint a tuskóknak. Egy közülük beszéli: „Mikor prédikálni kezdtem, jött egy
férfiú, puskát tartott arcom elé és megesküdött, hogy egy golyóval keresztüllövi
fejemet, ha csak még egy szót is szólok. Én folytattam beszédemet, ő folytatta
káromkodását és a cső száját hol a számra, hol az orromra tette. Mialatt az utolsó
éneket énekelték, mögém lépett és lőtt, mire hajamnak egy része leperzselődött.”
Ha mi ilyen dolgokat hallunk, testvéreim, akkor nem szabad nekünk apró
zavargások és nehézségek felett panaszkodnunk ...
Ezen század kezdetén 1800-tól 1830-ig Ouseley Gedeon prédikátor egész
Írországon keresztül lovagolt és minden városban prédikálta Jézusról az örömhírt.
Az ő szószéke rendesen a ló háta volt….
Skóciában az egyházszakadás (1843.) idejében, mikor még a szabadegyháznak saját
temploma egy sem volt, sokat prédikáltak szabadban ...
Attól félek, hogy a mi vidéki fel nem világosított gyülekezeteinkben vannak oly ósdi
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emberek, akik a templom falain kívül való prédikálást megütköző újításnak állítják s
hogy aki ilyenbe belemegy, az vak, rajongó és félig eretnek ember. Egy fiatal testvér
tehát, aki gyülekezetével békességben akar élni, nem árulhatja el azon hajlamát,
hogy az ő Sionjuk falain kívül akarna prédikálni. De persze a régi időben így
hangzott: „Az igaz bölcsesség kint szerül-szerte kiált, az utcákon zengedezteti az ő
szavát. Lármás utcafőkön kiált a kapuk bemenetelin a városban szólja az ő
beszédit.” (Példabesz. 1, 20-21.) Hanem az itt idézett mondatnak bölcs hívei most
szívesen bedugnák a bölcsesé száját, ha a templom bolthajtásán kívül másutt
akarna beszélni. A szabadban való prédikálás nem szorul semmi mentségre; inkább
az ellenkezőjét lehetne állítani. Mentségre szorulnak azok az építőmesterek, kik
égig érő tornyokat építenek, holott itt lent a szegény bűnösöknek prédikáló
csarnokokra van szükségük. Mentségre szorulnak azok az oszlopos falak, melyek
mögött a prédikátort sem látni, sem hallani nem lehet; és azok a magas, gótstílű
boltozatok, melyekben a hang elvész úgy, hogy a prédikátor kénytelen magát
halálra kiáltani. Minekünk azonban nincs szükségünk mentségre, ha mi a mi
Atyánknak szabad, tágas, magas termét használjuk, mely olyan nagyon alkalmas az
evangélium hirdetésére.
A szabadban való prédikálás egyik főelőnye az, hogy annyi ember hallhatja az
evangéliumot, amennyi máskülönben nem hallaná ezt. Írva van: „Menjetek e széles
világra és prédikáljátok az evangéliumot minden teremtménynek.” De ez a parancs
oly kevésbé lesz tekintetbe véve, hogy gondolni lehetne, mintha a parancs így
szólna: „Menj be a te saját templomodba és prédikáljad az evangéliumot annak a
kevés teremtménynek, akik oda bejönnek.” - „Menjetek az utcákra és a szorosokra”
- ez ugyan a példabeszédben foglaltatik, de legjobb annak értelmét szó szerint
venni.
Nekünk tényleg az utakra, utcákra és országutakra kell kimennünk az útonállók,
leselkedők és csavargókhoz, akikhez csak úgy juthatunk, ha felkeressük őket ott,
ahol azok őgyelegnek. A vadászok nem maradnak a szobában és nem várnak addig,
míg a madarak szobájukba repülnek; a halászok sem vetik hálójukat a csónak
belsejébe. A kereskedők vásárokra járnak és futnak a vevők és üzlet után, ha ezek
nem futnak hozzájuk. Így kell tennünk nekünk is! ...
Az utcai prédikátor hivatása éppen olyan tiszteletreméltó, mint veszélyes. Csak
maga Isten adhat néktek ehhez erőt, de Ővele mitől sem kell félnetek. Ha előttetek
tízezer lázadó állana és mindegyikben egy légió ördög, mégsem kell remegnetek.
Mert Ő, aki veletek van több, mint valamennyien mind-mind, kik ellenetek vannak.

Prédikációnk rendeltetése és célja
A krisztusi prédikátori hivatásnak nagy célja: Isten dicsősége. Ha pedig nem tér meg
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senki, mégsem dolgozott hiába az a prédikátor, ha Krisztust hűségesen prédikálta,
mert ő kedves illat Isten előtt mindazokban, akik üdvözülnek, mindazokban, akik
elvesznek. Szabálynak azonban mégis ezt vesszük: Isten azért küldött minket, hogy
prédikáljunk és az emberek Jézus Krisztus evangéliuma által kibéküljenek Ő vele.
Néha megtörténhetik, hogy az igazságnak prédikátora, minden fáradsága dacára,
mint Noé, csak saját családját mentheti meg, vagy mint Jeremiás, aki hiába siratta a
bűneit meg bánni nem akaró népet; de rendesen a prédikáció a hallgatók
megmentésére van rendelve. Nekünk köves helyekre is kell vetni a magot, hol
fáradságunk után nem aratunk gyümölcsöt; de mégis aratásnak reményében kell
élnünk és keseregnünk, ha idejében nem következik be. Isten dicsősége a mi
célunk. És keressük azt, ha a szentek felépítésében, a bűnösök megmentésében
fáradozunk. Szép hivatás Isten gyermekeinek tanítása és szent hitüknek felépítése.
Ezen kötelességünket elmulasztani nem szabad. Ezért kell nekünk tisztán bemutatni
az evangélium tanait, az életnek tapasztalatait, a keresztyén ember kötelességeit és
nem félnünk Istennek végzéseit hirdetni.
Legjobban működünk Istennek dicsőségére a lelkek megmentésével. Az legyen a
gondunk, hogy lelkek szülessenek Istennek. Ha nem akar sikerülni, úgy kiáltsunk fel
mint Rákhel: „Adj nékem magzatukat, mert ha nem adándassz, meghalok”. Ha nem
nyerünk meg lelkeket, szomorkodjunk, mint a földmíves, aki nem lát aratást, vagy a
halász, aki üres hálókkal tér haza. Nekünk sóhajtozni és nyögni kell és Ézsaiással így
szólni: „Kicsoda hiszen a mi prédikálásunknak és az Úrnak karja kinek jelenik meg?”
A békesség hírnökeinek sírniok kell keservesen mindaddig, míg a bűnösök bűneik
miatt sírnak.
Ha szívünk mélyéből óhajtjuk, hogy hallgatóink higgyenek az Úr Jézus Krisztusban,
akkor az a kérdés merül fel: Mit kell tennünk, hogy Isten felhasználhasson minket
ezen munkára? Ez legyen jelen előadásomnak szövege.
Mivel az embereknek megtérése Istennek műve, teljesen rá kell bíznunk magunkat
a Szentlélekre és az Ő hatalmára, mellyel befolyást gyakorol az emberi szívekre. Ezt
gyakran mondják nekünk, de sajnos, hogy mi ezt nem érezzük eléggé erősen,
különben nagyobb buzgósággal tanulnánk a Szentlélek iskolájában; bensőleg
esedeznénk a szent kenetért és prédikációnkban nagyobb tért engednénk
működésének. Bizonyára többször nem sikerül nekünk, mert - talán elméletileg
nem, hanem gyakorlatilag - a Szentléleknek működése nem tűnik fel eléggé
fontosnak. A Szentlélek Isten trónusán ül, mint Isten és mindenben, amit kezdünk
Neki kell lennie a kezdet, közép és végnek.
Ezt beismerve, mit kell még tennünk, ha megtéréseket akarunk elérni?
Leggyakrabban azon igazságokat kell hirdetnünk, melyek ezen célhoz vezetnek.
Melyek ezen igazságok? Először és mindenekelőtt kell prédikálnunk a megfeszített
Jézust. Ha Jézust hirdetjük, hívogatjuk a lelkeket. „És én, mikor felemeltetem e
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földről, mindeneket énhozzám vonszok”. A keresztről szóló prédikáció isteni
bölcsesség és isteni erő azoknak, kik üdvözülnek. A krisztusi prédikátornak
mindazon igazságokat kell hirdetni, melyek Krisztus személyével és művével
összefüggnek, tehát nagyon komolyan és szigorúan kell beszélni a bűn
fertelmességéről, mely szükségessé tette a Megváltót. Mutassa meg, hogy a bűn a
törvénynek áthágása, hogy büntetést követel és Isten haragja nyilvánul ellene.
Tanítsátok az emberi természet romlottságát. Mutassátok meg az embereknek,
hogy a bűn nem véletlenség, hanem az ember természeti romlottságának
szükségképpeni kifolyása. Ez persze nem divatos igazság. Szívesebben beszélünk az
ember méltóságáról - talán eséséről, - de romlottságát nem szívesen említjük.
Testvéreim, ne csaljon meg titeket ezen tévelygés, mert így csak kevés megtérést
remélhettek. Az embereknek minden jót ígérni, romlottságuk fertelmességét pedig
csak enyhén érinteni, nem az az eszköz, mellyel őket Jézushoz vezetjük Ezen
előrebocsátott tanítástól következik a Szentlélek isteni befolyásának szükségessége;
mert a nagy szükség isteni beavatkozást igényel. Meg kell mondani az embereknek,
hogy holtak és csak a Szentlélek képes őket feleleveníteni; hogy a Lélek tetszése
szerint működik és senki sem követelheti látogatását vagy érdemelheti meg
segítségét.
Tárjuk hallgatóink elé Isten igazságát és azt a biztos dolgot, hogy minden gonoszság
megbüntettetik. Kiáltsátok füleikbe a Krisztus eljöveteléről szóló tant, nem mint egy
csodálatos jövendölést, hanem mint komoly tényt. Hirdessétek az Urat, amint jönni
fog a világ megítélésére igazságban, miként hívja a népeket ítélőszéke elé és
elválasztja egymástól, miként a pásztor a juhokat a bakoktól.
Kedves testvéreim, a megbékéltetésnek nagy és lelkeket megmentő tanáról, igen
tiszta és világos bizonyságot kell nekünk letennünk. Hirdetni kell azt, hogy tényleg
létezik az a helyettesítő áldozat, melyből a bűnök bocsánatja ered. Homályos
nézetek a helyettesítő áldozat vére felől, nagy mértékben károsak; a lelkek hiába
tartatnak szolgaságban, jámborokat megfosztunk a nyugodt hitbeli bizalomból,
mert nem hirdetjük világosan: „Mert az Isten azt, aki bűnt nem tud vala tevé
miérettünk bűnné, hogy mi lennénk Isten igazsága Ő benne”. Nyíltan és
félreérthetetlenül kell nekünk prédikálni a helyettesítést, mert valamennyi tan
közül a bibliában ez taníttatik a legvilágosabban, „A mi békességünknek veresége
vagyon Ő rajta, és az Ő sebeivel gyógyultunk meg”. „Ki a mi bűneinket hordozta az
Ő testében a fán”. Ez az igazság békességet ad a lelkiismeretnek, mert megmutatja,
hogy Isten igazságos és mégis „megigazítja azt, aki a Jézusnak hitéből való”. Ez az
evangéliumi halászok nagy hálója. A halak más igazságok által hívogattatnak és a
helyes irányba tereltetnek, de ez az igazság a háló maga.
Ha meg akarjuk menteni az embereket, akkor a legtisztább kifejezésekkel
prédikáljuk a megigazulást a hit által, mert ő általa válik a megbékéltetés személyes
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tapasztalattá. Ha Krisztus helyettesítő műve által megmentetünk, akkor már a mi
részünkről semmi érdemre sincs szükség. Egyéb tennivalónk nincs, csak gyermeki
hitben elfogadni azt, amit Krisztus tett miérettünk.
Hirdessétek buzgón Isten szeretetét a Jézus Krisztusban; magasztaljátok Isten
kegyelmének nagy gazdagságát, de egyszersmind prédikáljátok az igazságot.
Ne magasztaljátok a kedvelt módon egyoldalúlag a szeretetet, hanem foglaljátok a
szeretetet a magasabb teológiai értelemben, mely szerint gyűrűnként magába
foglalja az összes isteni tulajdonságokat. Isten nem volna szeretet, ha nem gyűlölne
mindent, ami nem szent. Ne dicsérjenek egy tulajdonságot a másik rovására. A
határtalan könyörület legyen összhangban a szigorú igazsággal és korlátlan
teljhatalommal. Isten lényege alázza meg a bűnöst és töltse el tisztességteljes
félelemmel. Vigyázzatok, hogy a mi Urunkat helytelenül ne mutassátok be a
világnak.
Ha komolyan szíveteken hordjátok a bűnösök megmentését, akkor nemcsak a
megfelelő igazságokat kell prédikálni, hanem a kellő módon is elő kell adni azokat.
Először is sokat kell hatni oktatásokkal. Bűnösök nem mentetnek meg a
sötétségben (tudatlanságban), hanem ki a sötétségből. Az üdvösségnek útjára kell
tanítani őket. Sok felébresztett lélek szívesen elfogadná Isten végzését az ő
üdvösségére, hacsak tudná azt. Tanítsátok őket; Isten megmenti őket. Ha a
Szentlélek megáldja a ti tanításaitokat, lakkor beismerik bűneiket és megtéréshez,
hithez fognak jutni. Nem ér semmit az a prédikáció, mely csak mindig azt kiáltja:
higgy, higgy, higgy! Helyes és szükséges, hogy a szegény embereknek megmondjuk,
hogy mit higgyenek. Tanításnak kell lenni, mert különben nevetségessé válik a hitre
való oktatás és eredménytelenül marad. A legjobb mód, mellyel a bűnösöket
Krisztushoz tereljük, nekik Krisztust prédikálni; dorgálás és könyörgés azonban
alapos tanítás nélkül, csak vaktában való lövöldözés. Minden hívogatás, sírás és
könyörgéssel sem húzhatjátok az embereket oda, hogy azt higgyék, amit nem
hallottak és olyan igazságokat elfogadjanak, mely nem magyaráztatott meg nekik.
„Mivelhogy a prédikátor bölcs volt, ismeretre tanította a népet”.
A tanítás az értelemhez is forduljon? Az igazi vallás ép úgy az az értelemnek, mint a
szívnek a dolga. Azonban azoknak az embereknek a száma csekély, akik értelmi
okokat követelnek, azokhoz képest, kiknél szívhez kell folyamodnunk. Azok
bizonyítékokat akarnak, nem az értelemnek, hanem a szívnek. Bíztatni kell azokat,
mint az anya, ki fiát kéri, hogy ne szomorítsa őtet vagy mint a nővér, ki fivérét
sürgeti, hogy jöjjön ismét haza és béküljön ki atyjával. A bizonyítéknak rábeszéléssé
kell válnia a szeretetnek élő hatalma által. Csak mikor a rideg bizonyítékok izzóvá
tétetnek a szeretet által, nyerik meg az igazi erőt. A szellem óriási hatalmat
gyakorolhat a másikra. Ha szenvedélye; buzgóság ragadja el a férfit, akkor beszédje
hatalmas folyammá lesz mely mindent magával sodor. A jámbor, s egyszersmind
bőszívű, önmegtagadó férfinek, nagy, személyes hatalma van; személyiségéért
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helyben hagyják tanácsát és biztatását. Hanem, ha ő kér és rábeszél, sőt könnyek
között teszi azt, akkor befolyása csodálatos és Isten a Szentlélek szolgálatába veszi
őt. Testvéreim, nekünk könyörögni kell. Könyörgésünk, esedezésünk egyesüljön
oktatásainkkal. Folyton és folyton az emberek lelkiismereteihez forduljunk és
sürgessük őket, hogy Jézushoz meneküljenek és így néhányat megmentsünk.
Néha más hangon is kell beszélnünk; nemcsak mindig oktatni, bizonyítani,
rábeszélni, hanem egyszer fenyegetni is, Isten haragját kihirdetni a meg nem térni
akarók fejére. Hajtsuk félre a függönyt és hadd lássanak a jövőbe, lássák a veszélyt,
intsük Istennek eljövendő haragja elől. Azután megint hívogassunk, mutassuk meg
a felébredteknek a végtelen kegyelem gazdag kincseit, melyek ingyen adatnak az
embereknek. A mi Urunknak nevében hívjuk őket: „Aki akar, vegye az életnek vizét
ingyen”. Persze, egész szigorú kálvinisták azt mondják: „A gonoszokat lehet inteni
és oktatni, de a hívogatásnak nincs semmi értelme; holtak a bűnben nem is tudnak
eljönni”. De hát akkor tulajdonképpen miért is prédikálunk nekik? Ha csak arra
intjük őket, amit Isten lelke nélkül is megtehetnek, akkor csupán erkölcstanítók
vagyunk Ha lelkeket akarunk menteni, akkor bölcsen a helyes időt is meg kell
választani, melyben a meg nem tértekhez beszélhetünk. Ne úgy tegyetek, mint
némely pap, ki a bűnösökhöz intézett figyelmeztetését prédikációja végére hagyja,
amikor hallgatói már fáradtak. Mikor az érdeklődés felköltetett és támadást nem
várnak, akkor irányítsatok egy löveget a könnyelműekre, s hathatósabban fogja
őket találni, mint a nyilaknak esője olyankor, amikor fegyverei felszerelésükbe
burkolóztak. A meglepetés nagyszerűen felélénkíti a figyelmet és bevési a szót az
emlékezetbe. Ne múljék el egy prédikáció sem, hogy a gonoszokhoz ne fordulnátok,
de tűzzetek ki olykor időt, amikor őket folyton támadjátok; a léleknek teljes
erejével induljatok harcba; igyekezzetek rögtöni megtéréseket létrehozni;
előítéletek széjjelosztásán, kételyek megoldásán kifogások legyőzésén
fáradozzatok; kergessétek ki a bűnöst minden búvhelyéből. Vegyétek rá a
gyülekezet tagjait a közbenjáró imára s kérjétek, hogy az érdeklődőkkel és
közömbösökkel beszéljenek.
Igen fontos az, hogy milyen hangon, milyen hangulatban, milyen szellemben
prédikáltok. Ha az igazságot unalmas hangon adjátok elő, akkor talán megáldja
Isten, de nem számíthattok rá. Mindenesetre olyan előadás inkább csökkenti a
figyelmet, mintsem hogy elősegítené. Ha a szónok maga alszik, nehezen költi fel a
bűnösöket. Kemény, érzéketlen hangon sem szabad beszélni. A kedvességnek
hiánya visszataszítja az embereket. Illyésnek szelleme felrázhatja a szíveket és
előkészítheti az evangéliumnak, de igazi megtéréshez szükséges a János érzéke.
A szeretetnek hatalma megnyeri a lelkeket. Odaszeressük az embereket Jézushoz.
Nagy prédikátoroknak nagy szív kell és ezért ápoljuk a kedélyéletet. Óvakodjunk
azonban a puha, émelygős csacsogástól, minden név előtt a „kedves”
megszólítástól, mellyel némely prédikátor az embereket bele akarja édesgetni az
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isteni félelembe. Igazi férfiaknak ez ellenökre van, ők az édeskés prédikátort
képmutatónak tartják. Boldogok vagyunk, ha hittel prédikálunk és mindig abban a
reményben, hogy Isten az ő igéjét megáldja. Ez kölcsönöz nekünk nyugodtságot,
bizodalmat, mely megóv a rossz kedvtől, elhamarkodástól és csüggedéstől.
Prédikáljatok komolyan, mert a dolog fontos; de a beszéd tartalma legyen mégis
serkentő és vonzó, hogy a komolyság ne váljék komorsággá. Legyetek teljesen
áthatva a komolyságtól és buzgóságtól, minden szellemi tehetség bennetek legyen
eleven és megszentelt, akkor egy tréfás vonás a komolyságot még komolyabbnak
tünteti fel, mint ahogyan az éjféli sötétség a villámlás után még sötétebbnek látszik.
Összpontosuljon minden erőtök arra az egy pontra, melyben előttetek lebeg a cél.
Ne tápláljatok semmiféle kedvencdolgokat, ne igyekezzetek előkelő beszédre vagy
hogy ti magatok kedvező világításban tűnjetek, mert különben odavan a jó
eredmény. A megtéretlen emberek tavaszok és csakhamar észreveszik, ha a
prédikátor a saját dicsőségét keresi. Mondjatok le mindenről azoknak érdekükért,
akiket meg akartok menteni. Legyetek balgatagok Krisztusért, ha ezáltal
megnyerhetitek az embereket vagy legyetek tanultak, ha ez hat rájuk. Ne
takarékoskodjatok az elméleti munkával, az imával a kamrában, sem a buzgósággal
a szószéken. Ha az emberek maguk nem törődnek lelkeikkel, akkor mutassátok meg
nekik, hogy ti szíveiteken hordjátok őket.
Minden prédikációnál tegyétek fel magatokban, hogy hatása legyen: a hallgatók
vagy megadják magukat Istennek vagy pedig semmi mentség nem létezik számukra.
A keresztyének körülöttetek ne csodálkozzanak, ha lelkek megmentetnek; az
evangélium meg nem kisebbíthető erejében kell nekik hinni, sőt csodálkozniok, ha a
prédikációnak nincsen eredménye. A meg nem tért embernek nem szabad a
prédikációt szokásból meghallgatni és a bibliai igazságok éles fegyverével játszania.
Mondjátok meg nekik újból és újból, hogy az igaz evangéliumi prédikáció vagy
jobbá vagy rosszabbá teszi őket. Hitetlenségük folytonos vétkezés; a prédikációból
sohasem következtessék azt, hogy szánalmat érdemelnek, ha Istent hazugnak
mondják, mert az Ő Fiát megvetik.
A buzgó prédikáció mellett még más eszközöket kell használni. A keresők
férhessenek tihozzátok, keressetek alkalmat az emberekkel való személyes
érintkezésre. Bizonyos órákat ki kell tűzni, amikor a keresők beszélhetnek veletek.
Néha egy pár szóval el lehet űzni a kételyeket, helyreigazítani a tévelygéseket és a
szívet felszabadítani a nyomás alól. Én tapasztaltam, hogy egy embert, egynéhány
felvilágosító szóval, melyet épp úgy jóval előbb ki lehetett volna mondani, évekig
tartó gyötrelemtől fel lehetett volna szabadítani. Keressétek fel az eltévelyedett
juhokat egyenként s ha valamelyik igénybe vesz, vegyétek fel szívesen ezt a
fáradságot. Az Úr nem akként mutatja nekünk a jó pásztort amint az eltévelyedett
juhokat nyájanként hazatereli, hanem amint egyenkint vállaira veszi, hazaviszi, és
örvend felette.
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Tartsatok gyülekezeteket, melyek a keresők részére vannak, amikor ő érettük
imádkoznak és az új tagok s mások bizonyságtételei bátorságot öntenek beléjük.
A ti munkálkodástok dacára, kívánságotok soha egészen ki nem elégíttetik. Ha már
nyertetek lelkeket, akkor azt szeretnétek, ha mindig nagyobb tömegek születnének
Istennek. Nemsokára azt fogjátok látni, hogy ehhez a munkához segítség után kell
nézni. A teli hálót két kéz nem képes a partra vonszolni; társaitokat segítségül kell
hívni. A Szentlélek nagy dolgokat művel, ha egy egész gyülekezet egyszerre szent
munkára ébred; akkor nem egy tesz bizonyságot, hanem százak és egynek
bizonysága megerősíttetik a másikéval; Krisztusnak tanúi egymásnak kéz alá
dolgoznak és az ima egyesített erővel és szorgossággal száll menny felé. A bűnösök
körül vannak véve az imádságnak láncával és maga a menny hívattatik le a
harctérre. Némely gyülekezetben alig tér meg egy bűnös, mert ami jót nyer a
szószékről, azt megint megöli a hideg levegő, mely őtet körülveszi; más
gyülekezetekben fordítva van, mert a tagok szent buzgósággal üldözik a
könnyelműeket. Becsületérzéssel és a Szentlélek erejében kellene a gyülekezetben
a misszió iránti érdeklődést annyira felkelteni, hogy olyan volna,, mint a leydeni
palack, telített isteni villamossággal, hogy aki érinti, érezze erejét. Milyen keveset
tehet egy ember maga!
Milyen sokat tehet, ha van egy sereg lelkesült harcosa!
Jó, ha néha az evangélizáló gyülekezetek vezetését egy más testvérre bízzátok;
mert némely hal nem megy a te hálódba, de belemegy a másikéba. Egy új hang
belehatol ott, ahol már a régen megszokott többé nem hat és a figyelmeseket is
lebilincseli. Komoly, ügyes evangélisták a legalkalmasabb prédikátornak is tudnak
segíteni és gyakran olyan gyümölcsöket szednek, melyeket ő nem ér el.
Mindenesetre jó, az egyformaság kikerülése végett, valami változatosságot
belehozni az istentisztelet megszokott rendjébe. Féltékenység ne akadályozzon
meg ebben. Nem baj, ha egy másik lámpa jobban fénylik, mint a tietek,, azoknak is
világít, kiknek javát ti keresitek. Mondjátok Mózessel: „Vajha az Úrnak minden népe
próféta volna!” Ki önző becsületérzéstőt ment, nem is talál alkalmat erre;
gyülekezete talán észreveszi, hogy prédikátora nem olyan tehetséges ember, mint
mások, de meg van győződve arról, hogy az ő lelkükhöz való szeretetében senki
sem múlhatja felül.
Végül, kedves testvéreim, folyamodjatok minden és sokféle eszközökhöz, hogy
Istent megtérésekkel dicsőítsétek és ne nyugodjatok addig,, míg szíveiteknek
kívánsága nem teljesül.
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Előre!
A prédikátorjelöltek részére.
Kedves harcostársaim! Kevesen vagyunk és nehéz harcban állunk, azért minden
egyesnek a legnagyobb mértékben kell igénybevenni erejét. Az Úr harcosai az
egyház, sőt az egész világ válogatott emberei legyenek, mert ilyeneket követel a mi
időnk; azért tehát ez legyen a ti jelszavatok: Előre! Előre a ti kiképeztetéstekben,
előre a lelki adományokban és kegyelemben, előre a képességben, előre az Úr Jézus
képéhez való hasonlóságban!...
Először önmagámnak és tinéktek meg kell mondanom, hogy minekünk szellemi
kiképeztetésünkben előre kell mennünk. Nem szabad magunkat Istenünknek
mindig a mi legrosszabb alakunkban bemutatnunk. Hiszen a mi legjobb formánkban
sem vagyunk arra méltók, hogy eléje hozzuk magunkat; így hát az áldozat
megbénítva és bemocskolva legalább a mi hanyagságunk következtében ne legyen.
„Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedből”, ezt talán nem olyan nehéz
teljesíteni, mint teljes lelkierővel szeretni őt; de a mi erőnket éppen úgy kell adni
neki, mint kedélyünket; a szellemnek pedig szintén fölkészültnek kell lenni, mert
üres edénnyel nem szabad áldoznunk. A mi hivatalunkban észre van szükségünk.
Most minden társadalmi osztályban folyton növekedő előhaladás mutatkozik a
műveltségben. Az az idő már elmúlt, mikor a prédikátor büntetlenül nyelvtani
hibákat követhetett el... Az igeszóló azt kívánja, hogy hallgatói jegyezzék meg
maguknak az evangéliumot, de azok megjegyzik az ő beszédének hibáit is, s a
prédikáció után gúnyolódnak felette, ahelyett hogy egymás között komolyan
beszélgetnének arról, amit Isten igéjéből hallottak. Nekünk a legmagasabb szellemi
kiképeztetés után kell iparkodnunk; először pedig ismereteket kell gyűjtenünk,
hogy megtöltsük csűreinket, másodszor ítélőtehetségünket kell kiképeznünk, hogy
a gyűjtöttet megrostáljuk, harmadszor a megtanult dolgokat meg kell magunkban
úgy őrizni, mint a megtisztított gabonát a csűrben ...
Nagyon meg kell magunkat erőltetnünk, hogy ismeretekhez jussunk, különösen a
bibliai ismeretek mezején. Nem szabad egy szakmára szorítkoznunk, mert különben
nem gyakorolhatjuk összes erőnket. Isten a világot az ember számára teremtette és
neki értelmet adott, hogy azt bírja és használja. ő a bérlő, a természet pedig
ideiglenes háza; miért zárja ki tehát önmagát annak egyik helyiségéből? Miért ne
élvezze a tiszta étkek mindenikét, melyeket az ő hatalmas atyja az asztalra
helyezett. A mi főfeladatunk azonban a szentírásnak tanulmányozása.
Tanulmányozzátok a bibliát, tanulmányozzátok át és át mindennemű
segédeszközzel, amelyhez juthattok. Gondoljátok meg, hogy ilyen
segédeszközökből mostan sokkal több áll az emberek rendelkezésére, minta mi
atyáink idejében. Ha tehát a ti hallgatóitoknak elővilágítani akartok, szükséges,
hogy a bibliát alaposan ismerjétek. Arra igyekezzetek, hogy minden
tudománynemből valamit értsetek, de kiváltképpen foglalkozzatok az Úr

23

törvényével nappal és éjjel.
Szerezzetek magatoknak alapos teológiai műveltséget és ne hagyjátok magatokat
tévelygésbe ejteni azok gúnyolódásától, akik csak azért csúfolódnak, mert abból
semmit sem értenek. Sok prédikátor oka a megütközésnek, csupán azért, mert
nincsen teológiailag kiképezve. A legtüzesebb evangélistának sem árthat, sőt
némely durva megütközéstől is megóvja őt, ha ő tudományosan képzett teológus ...
Ismerkedjünk meg bőségesen az Isten szavával és legyünk dús tehetségűek a
szentírás megmagyarázásában. Egy prédikáció sem fog olyan tartós hatást
gyakorolni és a gyülekezetet építeni, mint a magyarázó prédikáció. Nem szabad
persze oly oktalanoknak lennünk, hogy az intést egészen elhagyjuk, de nem
biztosíthatlak eléggé komolyan, hogy tinéktek, ha tartósan áldásteljesen akartok
működni, bibliamagyarázóknak kell lennetek. De akkor értenetek kell ám Isten
igéjét magatoknak is, s úgy kell azt megmagyarázni, hogy az emberek az ige által
épüljenek. Bármi más műveket tanulmányoztok is, az apostolok és próféták
írásaiban otthonosok legyetek. Lakozzék Istennek szava gazdagon nálatok!
Ha azonban az Isten igéjének megadjátok az előnyt, ne mulasszátok el a
tudományok egyéb mezejének megtekintését sem. Jézusnak a földön való
megjelenése megszentelte a gazdag természetet és amit Ő megtisztított, ti azt
tisztátalannak ne csináljátok. Minden, amit az Atya készített, a tiétek és ti
tanuljatok ebből. Ti egy természetbúvár naplóját vagy egy utazó útleírását
haszonnal olvashatjátok. Sőt egy régi növénytani könyvben vagy egy vegykémlelő
könyvben is találhattok mézet, miként Sámson a holt oroszlánban. Az igazi
természettudománynak, különösen természetrajznak lábnyomai csepegnek a
zsírtól. A földtani tudomány, ha valóságos dolgokkal és nem képzelgésekkel
foglalkozik, telve van haszonnal.
Mondtam, hogy ítélőképességgel is bírjunk. Ez a pont a mi időnkben különösen
fontos. Sokan futkosnak minden újdonság után és el vannak ragadtatva minden
találmánytól. Tanuljátok meg az igazságot megkülönböztetni a hamisításoktól, s
akkor nem estek tévelybe. Adások meg nagyon csüngenek a régi tantételeteken,
melyek talán csak öreg tévelygések. Mindent megpróbáljatok és ami jó, azt
megtartsátok. Kedves testvéreim, az az ember, aki az Úrtól világos szemeket kért,
hogy az igazságot lássa és minden befolyását megismerhesse, aki szellemi erőinek
állandó gyakorlása által igazi ítélőképességhez jutott, alkalmas arra, hogy az Úr
nyáját vezesse. De nem valamennyinél találhatjuk meg azt. Sokan szintén beleesnek
valamibe, mihelyst az ember arról nekik komolyan beszél. Elnyelik minden szellemi
kuruzsló orvosságát, ha az eléggé merész magát becsületesnek feltüntetni. Ne
legyetek gyermekek az értelemben, hanem gondosan próbáljátok meg a dolgot,
mielőtt ezt elfogadnátok. Kérjétek a Szentlelket, hogy tanítson meg titeket
megkülönböztetni tudni a szellemeket és akkor nem fogjátok mérges rétekre,
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hanem jó legelőre vezetni ...Fogadjátok el az új igazságot, ha ez igazság, de
vigyázzatok jól, mielőtt azt hinnétek, hogy jobb világosságot találtok fel, mint a
napnak világossága. Azok, kik az új igazságot az utcákon kiáltozzák ki, mint az
újságárusítók a különkiadású lapot, többnyire nem sokat érnek ...
Ki kell magunkat képeznünk hatalmas szónokokká! Tehát e tekintetben is előre!
Semmi sem jelentéktelen, ami egy nagy célnak szolgálni képes. Csak egy szög
hiányzott és azért vesztette el a ló a patkóját, s ama deli paripa nem volt
használható a csatában. Valamely ember mindenkorra alkalmatlanná válhatik a lelki
hivatalra, nem valami jellemhiba miatt, hanem beszélőképességének hiánya
folytán. Meg kell tehát jobbítanunk előadásunkat. Nem mindenkinek van egyenlő
beszélőtehetsége és a legjobbak sem érik el az ő saját eszményüket.
Ha azonban valamelyik azt mondaná, hogy ő elég jól prédikál, akkor én azt
tanácsolnám neki, hogy hagyja abba egészen. Mert ez esetben olyan bölcs ember
volna, mint ama festő, aki széttörte festőállványát és ezt monda feleségének: „Nem
fogok többé festeni, mert meg vagyok elégedve munkámmal, amiből azt
következtetem, hogy vége van erőmnek”. Aki azt hiszi, hogy ő tökéletes a szólás
művészetében, az bizonyara felcseréli a fecsegést a beszélőtehetséggel és a
szóhalmazt a bizonyítófejtegetéssel. Még ha annyi sokat tudtok is, mégsem vagytok
alapos lelkészek, ha nincs tanítási adományotok. Némely lelkészek előadása
elhordozhatatlan.
Azon is kell fáradoznunk, hogy tiszta nyelvezetünk legyen. Aki gondolatait más elé
tisztán előállítani nem képes, csak azt mutatja, hogy még önmaga előtt sincsen
azokkal tisztában. Az az átlagos hallgató, aki a prédikátor gondolatmenetét követni
nem tudja, nem tehet magának szemrehányást. A hiba a prédikátorban van, akinek
az volna a feladata, hogy a dolgot világossá tegye ...Nemcsak olyan tisztán kell
magatokat kifejezni, hogy megértsenek titeket, hanem úgy is, hogy félre ne
értsenek.
A mi nyelvezetünknek nemcsak világosnak, hanem erőteljesnek kell lennie.
Némelyek azt hiszik, hogy ők ezt kiabálással érik el, de ebben nagyon tévednek. Az
oktalanság nem jön azáltal értelemhez, ha azt kiordítani akarjuk. Erőteljesnek lenni
annyit tesz, mint a Szellem erejében erőteljes igazságot adni elő. A mi beszédünk
legyen természetes és eleven ...Meg kell tanulnunk, hogy az evangéliumot
elevenen, természetesen és egyszerűen hirdessük; az ilyen módszer megáldatik
Istentől.
Sok egyéb mellett a meggyőződtető (rábeszélő) művészetet kell megtanulnunk. A
mi testvéreink közül némelyeknek nagy befolyásuk van az emberekre; másoknak
pedig, kik talán nagyobb képességűek, semmi rábeszélő tehetségük nincsen. Nem
tudnak az emberek közelébe jönni, nem tudják őket megragadni, semmi
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benyomást nem tudnak reájuk tenni. Némely lelkészek megragadnak
prédikációikban minden hallgatót mindjárt a gallérjánál és beléjük hajtják az
igazságot; míg ellenben mások oly általános és oly hűvös prédikációkat tartanak,
hogy azt lehet gondolni felőlük, mintha egy távoli bolygócsillag lakóihoz
beszélnének, akiknek viszonyaihoz nekik semmi közük sincs. Tanuljátok meg a
művészetet, hogy toborozni tudjatok embereket. Ez sikerülni fog, ha gyakran az Úr
elé járultok. Amikor egy harcos Dáriust megölni akarta, fia, aki gyermekkora óta
néma volt, hirtelen felkiáltott; „Nem tudod-e, hogy ez a király?” Az ő atyjához való
szeretete megoldotta nyelvét, így talál majd a mi szeretetünk is szavakat, ha mi a
bűnért megfeszített Urat nézzük. Ha egyáltalában van bennünk beszéd, úgy ezáltal
az felébresztetik. A rettenetes Istenre való gondolat is odahajtson minket, hogy az
embereket meggyőződtessük. Hiszen beléjük kell hatolnunk, hogy béküljenek meg
Istennel. Kedves testvéreim, figyeljétek meg a keresztyéneket, kik Jézus számára
toborozzák a bűnösöket; tanuljátok meg titkaikat és ne nyugodjatok addig, míg
ugyanazzal az erővel nem bírtok. talán azok egészen egyszerű, szerény emberek, de
ha látjátok, hogy azok áldásosán működnek, akkor mondjátok: „Én is úgy akarok
tenni”. Ha ellenben egy megcsodált prédikátorról hallotok, akinek prédikációjától
senki meg nem tér, akkor így gondolkodjatok: „Ez nem nekem való; én nem
törekszem dicséret és tiszteltetés után, én csak másoknak akarok áldásul válni”.
Azért tehát a ti prédikációtoknak mindig világosabbnak, erősebbnek,
természetesebbnek
és
megnyerőbbnek
kell
lenni.
Alkalmazkodjatok
hallgatóitokhoz. Ez nagyon fontos. Az a prédikátor, aki egy művelt gyülekezethez
úgy beszél, mintha utcai prédikációt tartana, oktalan ember.
És megfordítva: aki a bányászok és szénhordók előtt tudományos kifejezésekkel és
előkelő beszédmodorral dobálódzik, az aztán csakugyan bolond. A bábeli hangzavar
sokkal tovább hat ki, hogy sem hinnők. Azóta nemcsak minden nép, hanem minden
állású ember a maga nyelvét beszéli. Miután a nép embere nem tudja megtanulni
az egyetem nyelvét, ennélfogva az egyetemnek kell megtanulnia a nép nyelvét. „Mi
a piac nyelvét beszéljük”, mondotta Whitefield és az tiszteletére válik. De mikor
Huntington grófnő fogadótermében egybegyűlt nemeseket megragadta és
áthatotta az ő beszéde, akkor másféle beszédmodorral tett szolgálatot. Mind a két
esetben érthető volt beszéde, mert mire a két esetben a hallgatókhoz mért volt. A
mi beszédünkben is mindeneknek minden legyünk. Az a legnagyobb szónok, aki
mindennemű állású hallgatóhoz szólni és szívét érinteni értelmes módon tudja …
Kedves „harcostársaim! A mi nyelvünk az a kard, melyet Isten nekünk az Ő érte való
küzdelemre adott. Hiszen a mi Urunkról is mondatik: kétélű kard ment ki a szájából.
Tartsátok élesen kardotokat. Gyakoroljátok magatokat a beszédben, hogy senki
fölül ne múljon. Gyakran hallom azt mondani, hogy: „A szemináristákat (prédikátori
iskolabelieket) meg lehet ismerni az ő egyszerű, bátor beszédjükből.” Úgy látszik
tehát, hogy ti a beszéd adományával gazdagon bírtok: kérlek azonban, igyekezzetek
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azon, hogy azt tökéletesebbre emeljétek. Testvérek, mindenekelőtt
munkálkodjatok a ti jellemeteken, hogy annál is előre menjetek. Az egyes részeket,
amikről én most beszélek, mindenki jegyezze meg magának, aki magát érintve érzi,
nem tartok szemem előtt egy meghatározott egyént sem. Mi, mint lelkészek,
elérhetjük a legmagasabb eszményt; de ez minden szellemi és beszédbeli
képességünk dacára sem fog sikerülni; ha nem bírjuk a magas, erkölcsi
jellemtulajdonságokat. Vannak hibák, melyeket le kell ráznunk úgy mint Pál a
patkányokat és vannak erények, melyeket mindenáron megszereznünk kell.
Az elpuhultság és erőtlenség már ezreket eleséshez hozott. Őrizkedjünk, hogy eme
Delila kezei által tönkre ne jussunk. Minden szenvedély és minden szokás felett úrrá
kell válnunk. Ha önmagunkat se tudjuk uralni, hogy lehetünk azután egy gyülekezet
vezetői?
Minden kevélységet és minden önhittséget le kell magunkról vetnünk Isten nem
áldja meg azt, aki maga magát nagynak tartja. Sőt, mikor a Szentlélek munkáját
dicsérjük magunkban, akkor is az öndicséret határán vagyunk. „Engedjed, hogy más
dicsérjen meg téged és nem a te ajkaid”, - örülj pedig, ha az a más olyan okos és
hallgat.
Jól féken kell tartani a mi vérmérsékletünket. Nem hiba az, ha az embernek
erőteljes vérmérséklete van. Azok az emberek, akik olyan puhák, mint egy ócska
csizma, rendesen éppen ők is csak annyit érnek. Nem azt mondom: „Kedves
testvéreim, legyen néktek vérmérsékletetek”, - hanem azt mondom, hogy: „Ha van,
uralkodjatok felette!” Hálát adok Istennek, mikor olyan lelkészt látok, kinek elég
vérmérséklete van, hogy a gonosz ellen kikeljen és határozottsággal az igazság
mellett síkra szálljon. De a vérmérséklet mégis kétélű kard, amely gyakran azt sebzi
meg, aki vele foglalkozik. Legyünk gyöngédek, kérlelhetők, inkább igazságtalanul
szenvedjünk, mint igazságtalanul cselekedjünk: ilyen legyen a mi indulatunk.
A könnyelműségre való hajlamunkat le kell győznünk. Nagy különbség van a szent
vidámság erénye és a könnyelműség vétke között. Van olyan könnyelműség, amely
nem tud szívből nevetni és mindennel csak játszik ez csapodár, felületes, hamis
érzület. Hogy az ember szívből nevessen, ahhoz éppen oly kevésbé kell
könnyelműnek lennie, mint mikor szívből sír. Könnyelműség alatt értem a
legfontosabb dolgokban való őszintétlenséget, azt a finom mázt, amely láttatja
magát, de vékony és felületes. A jámborság nem tréfa és nem csupán alakosság.
Mindenekfelett ne legyetek színészek ... Az ajkakon forrónak és a szívben hidegnek
lenni, a kárhozatnak jele. Isten őrizzen meg minket a felületességtől. Ne legyünk
pillangók Istennek kertjében!
De ne legyünk rajongók sem. Vannak emberek, kik kétségtelenül asszonyoktól
születtek, de akikről azt lehetne gondolni, hogy nőstény farkas szoptatta őket, mint
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Romulust és Remust. Ilyen csatahősök uralkodhatnak a gondolatok országában, de
Krisztus országában jobban illik az emberbaráti érzület és testvéri szeretet. Ne
legyünk eretnekbírák, s a mi csalhatatlanságunkról se legyünk annyira
meggyőződve, hogy máglyákat emeljünk és az előítélet és gyanú szenével minden
másképpen gondolkodót megégessünk.
De nemcsak a hibákat kell levetnünk, hanem erényeket is kell szereznünk. Aki nem
egyenes és nyílt lelkű, az nem fog sokat tenni Isten számára. Ha mi diplomatikusan
látunk a munkához és nem egészen egyenesek és őszinték vagyunk, akkor mihamar
hajótörést fogunk szenvedni. Tegyétek fel magatokban kedves testvéreim, hogy ti,
ha kell, szegények és megvetettek lesztek, sőt életeteket is elvesztitek, de soha
őszintétlenül eljárni nem fogtok.
Kell, hogy igaz erkölcsi bátorsággal is bírjatok! Nem értem ezalatt az orcátlanságot,
szemtelenséget és merészséget, hanem azt a bátorságot, amely nyugodtan
cselekszik és azt mondja ami igaz, aki minden veszély dacára előre küzd, ha
mindjárt senki sem köszöni is azt meg. Csodálkozom, hogy sok keresztyénnek nincs
bátorsága testvéreinek az igazat megmondani ... Ha ti valaki felől mondani akartok
valamit, akkor kérdezzétek meg előbb magatokat: „Mennyit tudok neki a szemébe
mondani?” Ennyit és nem többet szabad néktek dorgálnivalót mondani más ellen.
Ha ezt szabályul állítjátok fel magatoknak, akkor ez titeket ezernyi nehézségből fog
megóvni és számotokra maradandó tiszteletet eszközölni.
Ha őszinteségtek és bátorságtok van, nem lehetne-e ezek mellett legyőzhetetlen
buzgósággal is bírnotok? Mi a buzgóság? Hogyan írjam én ezt körül? Ha van ez
néktek, akkor tudni fogjátok, hogy mi az. Engedjétek magatokat megemészteni a
Krisztus szeretetétől; engedjétek folyvást égni a tüzet, nem úgy, hogy csak az isteni
tiszteleteken fellángoljon és a hétköznapi munkában elaludjék. Legyőzhetetlen
kitartásra kemény nyakú elhatározottságra, szent makacsságra, önmegtagadásra
szelídségre és legyőzhetetlen bátorságra van szükségünk.
Tanuljátok meg azt, hogy minden erőtöket hivatástokra összpontosítsátok.
Gyűjtsétek össze gondolataitokat, buzdítsátok és állassátok elő összes szellemi és
lelki erőtöket, tereljétek lelketek minden forrását egy mederbe, hogy ezek egy
osztatlan folyamban tova folyjanak. Némely embernél hiányzik ehhez a képesség;
ők megoszolnak és nem győzetnek. Gyűjtsétek össze csapataitokat és hagyjátok,
hogy azok egy tömegben az ellenségre rohanjanak. Ne kíséreljétek meg, hogy majd
ebben, majd abban nagyok legyetek - mindent egymás után és semmit sem
kitartással, - hanem adjátok egész lényeteket oda foglyul; az Úr Jézusnak, tegyetek
le mindent az ő lábaihoz, aki értetek vérzett meghalt.
Mindenekelőtt szellemi képességre van szükségünk, kegyelmi adományokra,
melyeket az Úrnak magának kell bennünk működtetni. Ez a fődolog! Más dolgok
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drágalátosak, de ez megbecsülhetetlen; gazdagoknak kell lennünk Istenben.
Önönmagunkat kell megismernünk. A prédikátor nagy legyen a szívek, a bölcsesség
és tapasztalat tudományában ... Legyetek bölcsek minden irányban, hogy az
embert, mikor harcban áll és mikor örömmel van eltelve, megérteni és vele
helyesen foglalkozni tudjatok. Ismerjétek meg, hová hozott titeket Ádám és mit
készített belőletek a Szentlélek. Ne foglalkozzatok a dolog egy oldalával oly
kizáróan, hogy emellett a másikat elfelejtsétek. Ha valaki hajlandó felkiáltani: „Én
nyomorult ember, ki szabadít meg engem e halálnak testéből?” - akkor bizonyára a
lelkészek azok, (kiknek így kell kiáltani), mert minekünk mindenfelől meg kell
kísértve lennünk hogy másokat vigasztalni tudjunk ...
Kedves testvérek, tanuljátok megismerni az embert a Krisztusban és a Krisztuson
kívül. Tanulmányozzátok őt, ha a legjobb és ha a legrosszabb oldaláról mutatja meg
magát. Tanuljátok meg mivoltát megismerni. Ezt nem lehet a könyvekből
megtanulni. Szellemi tapasztalatokkal kell bírnotok és ezeket csak Isten adhatja
néktek.
A leglényegesebb annak ismerete, akinél minden betegség ellen van orvosság.
Ismerjétek meg Jézust, üljetek lábainál. Szemléljétek az Ő lényét, az ő művét,
szenvedéseit és dicsőségét. Örvendezzetek jelenlétének; naponta vele járjatok!
Jézusnak megismerése a legjobb tudomány. Hiszen bölcseknek kell lennetek, ha a
bölcsesség körül forogtok; nem lehet hiányotok az erőben, ha Istennek hatalmas
fiával közösségtek van…
Testvérek! Röviden mondva, ha mi erős emberek akarunk lenni, akkor a mi Urunk
ábrázatára kell átformáltatnunk. Oh, bárcsak hasonlók volnánk hozzá! Áldott legyen
az a kereszt, melyet elszenvednünk kell, ha azt azért szenvedjük, hogy az Úr
Jézushoz hasonlók legyünk. Ha mi hasonlítunk Hozzá, akkor hivatalunk részére
megkapjuk a Szentlélek kenetét; mit ér pedig hivatalunk ezen kenet nélkül?
A mi egész lényünknek szentté válására kell törekednünk. Mi a szentség? Vajon
nem a jellemnek egyensúlyozásából áll-e az úgy, hogy sehol sincs kevesebb vagy
több? Nem egyenlő az az erkölcsiséggel. Az erkölcsiség hideg, élettelen szobor. A
szentség élet! Néktek szenteknek kell lennetek! Ha mindjárt a szellemi képesség
hiányoznék is nálatok vagy ha semmi beszélőtehetségtek sem volna, akkor is
bízzátok magatokat arra, hogy a Szentléleknek már magában véve csodálatos
hatalma van és sok hiányt pótol; ez a legjobb prédikáció. Minekünk minden
elérhető tisztaságra és szentségre kell törekednünk ...
De még nem vagyok kész testvéreim. Azt is mondom néktek, haladjatok előre
hivatástok munkájában is, mert végre is a mi munkánkból ismernek meg
bennünket. Ép olyan erőteljeseknek kell lennünk a cselekedetekben, mint a
szavakban. Vannak jó testvérek, kik semmiben sem működnek. Ne legyünk fejtörők,
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kik a Jelenések könyve valamely homályos helyén kotlósként ülünk és emiatt
elmulasztjuk a tanítás tartását a züllöttek valamelyik iskolájában vagy pedig a
szegényeknek az Üdvözítőt nem prédikáljuk. Hagyjátok az álmodozást és menjetek
a munkára. Hiszen a tojások egészen jók, de ki kell ám a csirkéknek is kelni belőlük.
Testvérek! Tegyetek, tegyetek, tegyetek valamit! Mialatt a társaságok és egyletek
üléseket és értekezleteket tartanak, ti tegyetek valamit! Keressétek a lelkek
megnyerését. Mi nagyon sűrűn beszélünk és beszélünk, beszélünk, amellett pedig a
sátán a markába nevet. Hagyjátok a tervezéseket, menjetek gyorsan a munkára,
mint férfiak!....
Előre! Ez ma a mi jelszavunk! Nincsenek-e köztetek hős szívek, kik az elősereget
képezni akarják? Imádkozzatok mindnyájan, hogy ezen pünkösdi idő alatt a Lélek
mondhassa: „Különítsétek el nekem Barnabást és Saulust a munkára!”
Előre! Isten nevében előre!

Éberség
A prédikátorjelöltekhez
„Gondot viselj magadról és a tudományról . . .”
(I. Timoth. 4. rész, 5. vers.)
Minden mesterember tudja, hogy az ő szerszámát jó állapotban kell tartania, mert:
„Ha a vas megtompul és annak elit meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell
megfeszíteni”. (Prédik. 10. r., 7. v.) Ha a fejsze már nem vág, akkor jobban kell
magát megerőltetnie vagy pedig rosszul sikerül a munka. Michelangelo, a nagy
művész, olyan jól tudta, hogy minő fontos dolog a szerszám, hogy saját kezével
készítette mindig ecseteit. Ez egy kép a mi számunkra abban a tekintetben, hogy a
kegyelemnek Istene miként neveli és képezi magának az ige szerszámait. Ő persze
tud dolgozni rossz szerszámmal is, mint például felhasználhat igen gyenge
prédikációt is, hogy egy ember meg térjen. Sőt nélkülözheti a szerszámot egészen
és az emberhez közel hozhatja az igét a Szentlélek által közvetlenül. De amit Isten
az ő mindenhatóságában tesz, azt mi nem vehetjük zsinórmértékül eljárásunkban.
Ő szabad kormányzásában, azt teheti, ami neki tetszik; minekünk azonban a világos
törvényekhez kell alkalmazkodnunk, amelyeket az ő háztartásában különösen
észlelünk. Itt például egészen világosan látjuk, hogy az Úr határozott célokhoz
határozott eszközöket használ. Ebből azt tanuljuk, hogy többet érünk el akkor, ha
mi magunkat a legjobb lelkiállapotban találjuk. Legjobban fogjuk folytatni az Úr
munkáját, ha a mi természetes és kegyelmi ajándékaink jó állapotban vannak és a
legrosszabbul, ha azokat elhanyagoljuk. Ez az elv vezéreljen minket. Ha az Úr
kivételeket tesz, akkor ezek csak a szabályt erősítik meg.
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Mi úgyszólván magunk vagyunk a mi szerszámunk, s azért kell magunkat jó
állapotban tartanunk. Ha én az evangéliumot prédikálom, úgy ehhez az én
hangomat használom, minélfogva ezt a hangot iskoláztatnom kell. Csak saját
agyammal gondolkodhatom és saját szívemmel tudok érezni, ezért az én eszemnek
és kedélyemnek erejét képeznem és nevelnem kell. Csak az én saját megújított
természetemmel tudok mások lelkéért sírni és tusakodni, azért tehát azt a
szeretetet, amely Krisztus Jézusban volt, magamban oltalmazni és ápolni kell. Ha én
magamnak sok könyvet veszek, egyleteket alapítok, nagy terveket csinálok és
emellett elmulasztom az önmagámon való munkálkodást, akkor mindaz semmit
sem ér nekem. Könyveket, egyleteket csak az én szent hivatásom közvetítésével
tehetek használhatókká. Az én saját szellemem, az én lelkem, az én testem a
legközelebbi szerszám a szent szolgálat részére. Az én szellemi erőim és benső
életem az én harci fejszém és harci felszerelésem ...
Ha az evangélium hírnöke maga szellemileg nincs jó állapotban, akkor ennek igen
rossz következményei vannak reá és hivatására nézve. És mégis testvéreim, milyen
könnyen lehet ebből rossz dolog és mennyire ébereknek kell lennünk. Mikor
egyszer Perthből Edinburgba utaztam, a vonat hirtelen megállott, mert egy kis
csavar eltört a gépen. Végre megint tovább ment, de a vonat lassan haladt, mert a
két dugattyúrúd közül csak az egyik dolgozott. Csupán egy kis csavaron múlt az
egész, egy kis nyomorúságos vasdarabkán, mert különben szélsebesen futhattunk
volna. Amerikában egyszer megállott a vonat azért, mert a kerekek
kenőszelencéjébe legyek jutottak. Így talán az ember egészen alkalmas egy kis
hibától eltekintve, de ez a hiba megbénítja munkásságát vagy pedig egészen
hasznavehetetlenné teszi őt. Annál szomorúbb ez, ha az evangéliumról van szó,
melynek a legfőbb értelemben ereje van a legmagasabbat elérni. Mily rettenetes
az, ha a gyógybalzsam elveszíti erejét, mert egy kontár ügyetlenül kezeli. Miként a
víz, mely ólomcsöveken folyik, megmérgezve lesz, úgy maga az evangélium, ha a
szellemileg egészségtelen embereken át folyik, megromolhatik és a hallgatókra
ártalmassá válik. Egy olyan férfiú szájában, aki istentelen életet él, ártalmas lehet
például az elválasztás tana, mert úgy tűnik elő, mint a gonoszságnak köpönyege,
más oldalon a lelkekre káros lehet az armeniasmus, az ő mindenki számára készen
lévő kegyelemnek hirdetésével, ha a gyülekezet a prédikátor közönyös hangjából
azt a gondolatot veszi ki, hogy a dolog nem olyan sürgős, hiszen bűnbánatot lehet
tenni az épen arra alkalmas időben. Ha a prédikátor maga is gyenge a
kegyelemben, akkor nem ér el tartós hatást. Sokat fog vetni és keveset aratni; az ő
fontjai kevés kamatot fognak hozni. Az amerikai utolsó harcokban némely csatákat
elvesztettek, mert tisztességtelen üzletemberek rossz lőport szállítottak annyira,
hogy az ágyúk nem működhettek. Megtörténhetik ez mivelünk is.
Eltéveszthetjük a célt és eltékozolhatjuk az időt, mert önmagunkban sincs igazi élet
vagy pedig nincs oly sok, hogy Isten minket huzamosan megáldhatna. Óvakodjatok
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attól, hogy megbízhatatlan prédikátorok legyetek.
Mindenekelőtt először magunknak kell megragadnunk az üdvöt. Hogy az
evangélium tanítójának először magának kell azt befogadnia, az egyszerű dolog, de
egyúttal rendkívül fontos igazság. Az ordináció (felavatás) még nem adja meg a
fiatal embernek az apostoli kenetet … Az igazi és valódi jámborság az első,
elhagyhatatlan követelmény. Ha valaki nem érzi magát a szentségre hivatottnak,
akkor biztosan nincsen hivatása a prédikátorságra, akármilyen meghívással áll is az
elő. „Először légy te felékesítve, azután úgy ékesítsd fel testvéredet”, - mondják a
rabbik. „Annak a kéznek, amely a másikat akarja mosni, nem szabad piszkosnak
lenni”, - mondja Gergely. Ha a te sód megromlott, hogyan fűszerezesz meg
másokat? A prédikátor elmaradhatatlan kelléke, hogy megtért ember legyen.
Tinéktek prédikátori jelöltek, újjá kell születnetek. De nem szabad úgy állítani fel ezt
a kelléket, mint ami magától értetődik, mert az ember könnyen csalatkozik saját
kegyelmi állapota felől. Higgyétek el nekem, hogy nem gyermekjáték biztosra venni
az ember hivatását és elválasztását! A világ telve van hamis dolgokkal, nyüzsög az
önámításra hajló testies szolgáitól, akik egy prédikátor köré gyűlnek, mint a
keselyűk a dög köré ...Minden kezdő prédikátor ezt mondja lelkének legmélyében:
Mily borzasztó volna ez reám nézve, ha az igazság ereje, melyet én hirdetni akarok,
előttem ismeretlen volna. Egy igazságot nem ismerő lelkész úgy beszél, mint a vak
ember a színről, mint a süket a zenéről. Olyan, mint a vakondok, amely fiatal
sasokat tanít, mint a csiga, mely az angyalokat repülésre tanítani akarná. És ha még
olyan tehetséges ember is, de lelki élete nincsen, nem illik a szellemi hivatásra, s
kötelessége volna, hogy mindaddig mondjon le róla, míg az erre való első kelléket
el nem érte. Oh milyen természetellenes helyzetben van az a prédikátor, aki nem
alkalmas hivatásának betöltésére és az önkéntesen átvett felelősség alól még sem
tudja magát elvonni! Vajon, hát minő vigaszt talál ő gyülekezete tagjainak
tapasztalataiban? Mit szóljon akkor, mikor a bűnbánók segélykiáltását hallja? Mit
szóljon, ha kétségeikkel és félelmeikkel hozzá fordulnak? Nem kell-e neki saját
szavainak hatása felett csodálkozni? Talán meg van áldva szava arra, hogy mások
megtérjenek, mert hiszen az Úr megáldhatja prédikációit, ha azt a prédikátort
magáénak el sem ismeri. Oh vajon minő zavarba kell az olyannak jönnie, ha érett
keresztyének tanácsért fordulnak hozzá? Mert hiszen a tapasztalatok útján,
amelyeken az ő újjászületett hallgatói járnak, nem találja ki magát. Miként lehet ő
azok boldog kimúlásának tanúja, vagy miként közeleghet velük örömteljes
közösségben; az Úr asztalához? Egy olyan ember el nem futhat úgy, mint az a fiú,
akit általa gyűlölt mesterségre kényszerítenek. Egész életére szent hivatáshoz van
kötve és mégsem ismeri az isteni üdvnek erejét. Hogyan hívhatja naponta
Krisztushoz gyülekezetét, míg a halála által való kiengesztelés erejét nem
tapasztalta? Hiszen ez egy folytonos rabszolgaság. Vajon a szószéknek
megpillantása nem olyan gyűlölt-e előtte, mint a gályarabnak az evező
megpillantása?
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És milyen hiábavaló az ilyen embernek működése? Olyan úton kell mást vezetnie,
amelyre ő maga sem lépett még; tanítania kell másokat és ő maga tudatlan. Eső
nélküli felhő és olyan fa ő, amely csak levelet hoz. A sivatagban a nap hevében
eleped a karaván és megérkezik a vágyva-vágyott kúthoz, de jaj! - egy csöpp víz
sincs benne! Így jár az Isten után szomjúhozó lélek, aki egy megtéretlen lelkészhez
jön. Szomján kell vesznie, mert ő az élet vizét nem adhatja neki.
De nemcsak haszonnélküliek, hanem károsak is az ilyen lelkészek. Ők különösen
okai a kiterjedett hitetlenségnek. A múltkor olvastam, hogy a gonoszság hatalma
talán soha sem olyan nagy, mint mikor egy világi érzelmű lelkésznek drága
orgonája, világi indulatú énekesekből álló énekkara és előkelő gyülekezete van. Az
emberek mennek a templomba, jó keresztyéneknek tartják magukat, sőt még hálát
is adnak ezért Istennek, holott mindössze csak egy jó előadást és szép zenét
hallgatnak. Krisztus nélkül élnek; istenies életnek külszínével bírnak, de annak
erejét tagadják.
Az olyan lelkész, aki megelégszik azzal, hogy tagjai külsőleg egyháziasak és az
államegyházhoz tartoznak, inkább az ördögnek, mintsem az Istennek szolgája. Elég
sok kárt tehet úgyis, amíg külsőleg a korlátok közt marad; de milyen könnyen
megtörténik az, hogy olyan, aki belsőleg nem áll szilárdan az isteni félelemben,
külsőleg is elveszíti egyensúlyát. Oh mennyire káromoltatik akkor Isten és hogy
gyaláztatik az evangélium!
Bunyan Jánosnak „Sóhajok a pokolból” című művében egy rémséges hely van, mely
gyakran kóvályog füleimben. „Oly sok lélek taszíttatott a romlásba vak papok
tudatlansága folytán, olyan prédikációk által, melyek a lélek számára ártalmasak
voltak, miként a patkányméreg a testnek! Némely prédikátorok talán egész
városokért hordják a felelősséget. Oh barátom, te elvállaltad azt, hogy a népnek
prédikálj és talán azt sem tudod, hogy mit vállaltál el ezzel? Mi lesz veled, ha az
egész község a pokolban reád kiált: „Ezt mi neked köszönhetjük! Nem volt
bátorságod arra, miszerint bűneinket félelemből szemeink elé rakjad, nehogy
megfosszunk téged kenyeredtől. Óh te átkozott! Nem elég volt néked, hogy magad
estél be a verembe, hanem vak lévén, mint vak vezető másokat is oda vezettél?”
Ha a lelkész hite felől tisztában van, akkor az következik legelőbb, hogy az ő
jámborsága erős legyen. Nem szabad azzal megelégednie, hogy tagjaival egy
színvonalon álljon, hanem érett, előhaladott keresztyénnek kell lennie. Joggal
nevezik Krisztus szolgáit választottak kiválasztottjainak, az Ő választásából
kiválogatottaknak, az egyházból kiválogatott egyháznak.
Beszélik, hogy a régi egyiptombeliek a legtanultabb bölcsek soraiból választották
papjaikat, a királyokat pedig a legmagasabban tisztelt papok közül. Így kell a mi
Istenünk szolgáinak az egész keresztyénség közül kiválogatottaknak lenniök, olyan
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embereknek, hogy egy királyi trón részére jobbakat találni nem lehetne. A
legtehetségtelenebbek, legfélelmesebbek, testi érzületűek, ingatag férfiak, nem
alkalmasak a szószékre. Aki nem ment a szédüléstől, az ne menjen fel egy magas
toronyra, hanem végezzen veszélytelen munkát a földszinten. Így szellemi
értelemben nem kellene némely testvérnek valami magas őrhelyen állania, mert
hajlama van a szédülésre, azaz a hiúságra. Nagyon könnyen teszi hiúvá egy kis
eredmény a prédikátort és milyen veszélyes ez reá nézve, milyen biztosan a
bukásba viszi őt. Ha a mi népünknek házát és udvarát kellene valami ellenség ellen
védenie, akkor nem fog az fiúkat és leányokat kardokkal, s puskákkal felszerelve
kiküldeni; épen így nem szabad a gyülekezeteknek sem minden beszédre képes
újoncot és tapasztalatlan buzgolkodókat a hit hirdetőjévé állítani. Az Úrnak félelme
tanítsa a fiatal embert bölcsességre, mert különben nem alkalmas pásztori
hivatalra; kell, hogy az isteni kegyelem tegye őt éretté, mert máskülönben jobb lesz
várnia, míg megadatik neki felülről az erő.
Ami pedig az erkölcsöt illeti, kell, hogy a lelkész hírneve fedhetetlen legyen. Sokan
egészen jó gyülekezeti tagok, de nem illenek egyházi hivatalra. Nagyon szigorú
vagyok azon keresztyének iránt, akik durva bűnökbe estek. Örülök, ha azok újból
igazán megtérnek, ha őket, - persze a remegésnek örömével, - újból a gyülekezetbe
lehet felvenni, de a másik igen komoly kérdés azután az, hogy vajon egy embernek,
aki durva bűnökbe esett, könnyűvé lehet-e tenni, hogy ismét a szószéken foglaljon
helyet? Angel James János mondja: „Ha az igazság prédikátora a bűnösök útjára
lépett, az többé ne nyissa meg ajkait a nagy gyülekezet előtt addig, míg bűnbánata
olyan nyilvánvaló nem lesz, mint a bűne”. A nyilvános erkölcstelenség, - még a
komoly bűnbánat mellett is, - annak jele, hogy az a férfiú sohasem volt azon
kegyelmi adományok birtokában, melyekre egy prédikátornak szüksége van ...
Gondoljátok meg, hogy ha ti prédikátorok vagytok, a ti egész életetek, de
különösen a hivatalban való életetek a ti jámborságtok erejével befolyásoltatni fog.
Ha a ti buzgóságtok megbénul, akkor a szószéken nem fogtok jól imádkozni. Családi
körötökben még rosszabb lesz imátok és a legrosszabb a ti tanulmány-szobátokban.
Ha a ti lelketek sivár lesz, akkor hallgatóitok önkéntelenül érezni fogják, hogy
imátoknak sem nedűje, sem ereje nincsen. Sejteni fogják, hogy gyümölcstelenek
vagytok még talán hamarább, mint ti magatok ezt észrevennétek. Talán épen olyan
találó szavakat és jól összeállított mondatokat használtok, mint azelőtt, de sokkal
kevesebb szellemi erő van jelen. Néha rázzátok magatokat, mint Sámson, de a nagy
erő eltávozott. A gyülekezeti tagokkal való érintkezésben mindjárt észreveszik ezek,
mennyire kevesebb lesz a kegyelmi adományokból nálatok. Ha valakinek
szívfájdalma van, akkor az egész test szenved: a gyomor, tüdő, belek, izmok és
idegek; és ha a szív lelkileg gyenge, akkor odavan az egész belső élet. A ti
hallgatóitok többé-kevésbé szenvedni fognak. Az erősek talán lerázzák magukról a
bénító nyomást, de a gyengék mindenesetre súlyosan megrongálódnak. Úgy van az
emberekkel, mint az órákkal. Egy rosszul járó zsebóra talán csak a tulajdonost
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ámítja el, de ha a toronyóra jár rosszul, akkor az egész város téved. A prédikátor
ilyen nyilvános óra. Sokan utána igazítják óráikat; ha nem jól jár, akkor azok
hamisan járnak, ő pedig nagymértékben felelős a bűnért, melynek okozója lett ...
Minekünk alapos jámborságra is van szükségünk, mert nagyobb veszedelemnek
vagyunk kitéve, mint egyebek. Persze az emberek azt gondolják, hogy mi védett
zugban vagyunk, ahol ellenünk semmi kísértés nem jöhet, de a mi veszélyeink épen
ellenkezően nagyobbak és alattomosabbak, mint egyéb keresztyénekké. Mi persze
a magaslaton állunk, de ez a magaslat veszedelmes és sokak részére a szellemi
hivatal tarpei sziklává válik. Nem tudom a kísértéseket egyenkint elősorolni; vannak
durvábbak és finomabbak. A durvákhoz tartozik például, hogy az ember örömmel
és hosszasan szeret egy jól megterített asztal mellett ülni. Erre nézve nagy a
kísértés, ha vendégszerető gyülekezeti tagjaink vannak. A nőtlen prédikátorokra
nézve, kik az ifjú női tisztelőknek egész seregével bírnak, a kísértés különösen erős
az érzékiséghez. Mégis elég ebből! Ha nincsenek elvakítva a szemetek, magatok is
ezernyi hurkot fogtok észrevenni. De vannak titkos hurkok, melyeket sokkal
nehezebben lehet kikerülni. A leggonoszabb kísértések egyike az, ha hivatalunkban
a mi személyes keresztyénségünket csak abban nyilvánítjuk meg, hogy a bibliát
olvassuk és prédikálunk. Az egyéni bűnbánatot elveszíteni rettenetes veszteség
volna. „Senki sem fog másnak jól prédikálni, ha előbb magamagának nem prédikál”,
- ezt mondja Orvén János. Nagyon nehéz ezen elvhez hűnek maradni ...
Csak egy veszélyt említettem, de azokból légió van. A lelkek nagy ellensége nem
hagy egy eszközt sem megkísértetlenül, hogy a prédikátort megrontsa.
„Óvakodjatok”, mondja Baxter, - „mert az ellenség ellenetek a legkomolyabb és
legkeményebb rohamokat intézi. Ha ti vezérek vagytok a harcban, akkor csak addig
kiméi meg titeket, ameddig Isten visszatartja őt. Ő titeket gyűlöl leginkább, mert ti
tesztek neki legnagyobb rombolást. Amint ő Krisztust inkább gyűlöli, mint
egyikünket közülünk, mert Krisztus a mi üdvösségünknek vezére és fejedelme, a
setétség birodalmának pedig több kárt tesz, mint összevéve az egész világ, ekként
gyűlöli ő a vezetőket, kik Krisztus alatt szolgálnak rangjuk szerint inkább, mint a
közkatonákat. Tudja ő, hogy minő zavar támad, ha a vezetők elesnek. Már régen
gyakorolja ezt a harcmodort; a pásztorokat veri, hogy a juhok elszéledjenek és
eddig oly nagy volt az eredménye, hogy ugyanezt a módot folytatni fogja, amíg ezt
tenni tudja és tennie szabad. Azért óvakodjatok, mert az ellenségnek különös
szeme van reátok ...”
Tehát mégegyszer: Még nekünk a legmagasabb jámborságra kell kiképeztetnünk,
mert ezt a mi munkánknak tere kívánja. Abban a mértékben, amennyire megújított
lényünk erőteljes, fogunk tudni áldásdúsan működni lelki hivatásunkban. Az igazság
ellenségeivel szembeszállani, a hit védfalait oltalmazni, az Úr házában jól
kormányozni, a szomorúakat vigasztalni, a szenteket nevelni, a tanácstalanokat
vezetni a makacsokat hordozni, lelkeket nyerni és ápolni, - ezeket és sok ezerféle
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dolgot csak egy olyan egész ember tud véghezvinni, akit az Úr szolgálatára erőssé
tett. Keressétek tehát az erőt az erősnél, bölcsességet a bölcsnél, keressetek
mindent annál, akinek mindene van és mindent tud.
Minden lelkésznek gondja legyen arra, hogy az ő személyes viselkedése
összhangban legyen hivatalbeli viselkedésével. Ismeretes azon embernek a
története, aki olyan jól prédikált és olyan rosszul élt, hogy ezt mondták felőle: Ha ő
a szószéken van, nem kellene őtet többé lebocsátani, ha pedig lent van, nem
kellene többé felbocsátani. Isten őrizzen meg minket, hogy ilyen Jánusznak utánzói
legyünk. Mi nem akarunk Istennek papjai lenni az oltár előtt és Béliálnak fiai a
hajlékon kívül; hanem ellenkezően, mint ezt nazianzi Gergely Vazul felől mondotta:
a mi tanításunknak mennydörögni és a mi társalgásunknak villámlani kell. Azokban
nem bíznak az emberek, akik kétféle arcot mutatnak és nem hisznek azoknak,
kiknek tanításuk és életük összhangban nincsen. A cselekedetek hangosabban
beszélnek, mint a szavak és a gonosz élet elnyomja a legékesebben szóló
prédikációt...
Szörnyű az a lelkész, aki nem úgy él, ahogyan tanít. A mi Urunkról Jézusunkról
mondatik, hogy ő mint Mózes, próféta volt, hatalmas cselekedetekben és
beszédben. Az Isten emberének követnie kell Urát. Hatalmasnak kell lennie
tanításában, beszédében és példaadó cselekedeteiben, sőt ha lehetséges, a
cselekedetben még hatalmasabbnak. Figyelemreméltó, hogy az egyedüli
egyháztörténet, amellyel bírnunk, csak az apostolok cselekedeteiről szól.
Prédikációikról, melyek mindenesetre jók voltak, jobbak, mint a mi prédikációink,
nem sokat hagyott hátra a Szentlélek, de még határozataikról és egyházi
gyülekezeteikről sem. Óh, legyenek a mi cselekedeteink méltók a feljegyzésre, mert
fel lesznek jegyezve. Többet kell élnünk közvetlenül Isten szeme előtt és a mindent
napfényre hozó napnak világosságában.
A lelkész legszükségesebb erénye és legszebb ékessége a szent élet... A prédikátor
élete legyen a mágnes (delej), mely az embereket Krisztushoz vonja; szomorú dolog
pedig az, ha inkább távol tartja őket. A prédikátor szent élete hangos bűnbánatra
való felhívás a bűnösökhöz és ha szent vidámsággal van összekötve, még vonzóbb
lesz ...
Még a kis dolgokban is arra kell ügyelnie, hogy élete összhangban legyen
hivatalával. Különösen pedig, hogy mindig megteljesítse azt, amit ígért... Az igazság
ne csak legyen mibennünk, hanem sugározzék is ki belőlünk ...
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A lelkipásztorságra való meghívás
Minden keresztyén embernek, akinek képessége van, joga is van az evangyélium
magvának elhintésére, sőt nemcsak joga, hanem kötelessége ennek teljesítése
egész életén keresztül. Krisztusnak minden tanítványa köteles az adományhoz
mérten, melyet a Szentlélek neki adott, az ő korának és nemzetének, hívőknek és
nem hívőknek, az evangyéliommal szolgálni. Ez a kötelesség nem szorítkozik csupán
a férfiakra, hanem minden hívő, férfi és nőnek kell, - ha erre Isten kegyelme
képesíti, - összes erejét megfeszítenie, hogy a krisztusi ismeretet terjessze.
De nem mindenkinek hivatása a prédikálás, nőknek ez például határozottan tiltatik.
Ha azonban tudunk prédikálni, akkor azt meg kell nekünk tennünk. Én nem
beszélek most olyan igeszólásról vagy egyéb lelki teendőkről, melyek alkalomadtán
előfordulnak és minden igazi keresztyénnek a kötelessége, hanem a lelkipásztor
hivataláról, szűkebb és tulajdonképpeni értelmében. Ez pedig magában foglalja a
tanítást és a vezetést a gyülekezetben, ami egy férfi életének teljes hivatását
képezi, valami világi foglalkozást teljesen kizár, azonban jogosan követelheti
életének fenntartását azon gyülekezettől, melynek tagjai gondozására fordítja
minden idejét és erejét. Nem mindenki tud vezetni a gyülekezetben. Mi hisszük,
hogy a Szentlélek meghívására támadnak a gyülekezetben vezetők és ugyanazon
lélek teszi hajlandóvá a többieket arra, hogy hagyják magukat vezettetni. Nem
mindenki hivattatik meg az ige szolgálatára, vagy a vének és püspökök hivatalára,
de mindazok, akik úgyszintén mint Pál apostol tudják, hogy eme hívatást nyerték,
(II. Korinth. 4, 1.) teljes komolysággal kövessék e meghívást. Senki se tolakodjék be
a juhakolba mint alpásztor, hanem tekintsen fel a Főpásztorra és várja az Ő
rendeleteit. Ki Isten küldötte akar lenni, az várja a meghívást onnan felülről.
Azoknak, akik azt nem így csinálják, hanem e szent hivatást valamiképpen
magukhoz ragadják, szól Istennek eme szava: „Én pedig nem bocsátottam őket,
sem nem parancsoltam nekik: és használván nem használtak e népnek, azt mondja
az Úr!” (Jerem. 23,32)
Isten küldöttei az ó-szövetségben a Jehova általi meghívásuk tudatában éltek.
Ézsaiás mondja nekünk, hogy egy szeráf az oltárról vett egy tüzes parazsat és azzal
érintette ajakát. Azután így szólt az Úrnak szava: „Kit küldjék el? És kicsoda mégyen
el nekünk?” És a próféta így felelt: „Ímhol vagyok én, küldj el engemet!” Jeremiás
körülményesen leírja a meghívást az 1. rész 4-10. versekben. Külső alakjára nézve
eltérő, de lényegében ugyanolyan volt Ezékiel próféta meghívása. Saját szavai
szerint így hangzott: És monda nékem: Embernek fia! állj lábaidra és szólok neked.
És lélek jőve én belém, minekutána szóla nékem és általa engem az én lábaimra és
hallám azt, aki szól vala nékem. És monda nékem: Embernek fia! Én küldelek az
Izrael fiaihoz, a pártos nemzetekhez”. Egy másik meghívást elmond nekünk Ezékiel
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próféta 3, 1-4.
Dániel meghívása nem közöltetik, de elegendően bizonyíttatik a jelenségek által,
melyekre ő méltóvá tétetett és a kegyelem által, melyben Isten őt részesítette:
úgyszintén titkos imádságai meghallgatásában, valamint nyilvános működéseiben.
Nem kell a többi prófétákat mind sorba említenünk: mindegyik „úgy mond az Úr”,
szóval vezeti be prédikációját. Az újszövetségben minden hívőre ráruháztatott a
papság, de aránylag csak kevesen hivatottak a jövendőmondásra, vagy pedig ami
ugyanaz, érzik a Szentlélek indítását, hogy egészen át kell adni magát az evangélium
hirdetésének. De ezeknek ugyanolyan biztosaknak kell lenniök meghívásukban,
mint a prófétáknak. Hogyan lehetséges pedig ez tényleges meghívás nélkül?
Ne gondoljuk, hogy a mi időnkben senki sem választatik ki egy különös meghívással
a tanításnak tisztjére és a gyülekezet felvigyázatára. Már a névben, mely az
újszövetségben adatik a prédikátoroknak, benne foglaltatik, hogy egy külön
meghívást kaptak. Az apostol mondja: ,,Krisztusért járván, tehát követségben”. A
követségnek lényege azonban abban rejlik, hogy a követ a hivatalát attól a
fejedelemtől kapta, akinek személyét helyettesíti. Egy olyan követ, akinek nincs
küldetése, nagyon nevetségessé tenné magát. Olyan emberek, akik a Krisztus
személyét helyettesítő követeknek mondják magukat, kell, hogy a legbensőjükben
meg legyenek győződve arról, hogy Isten adta nekik azt a hivatalt, mely a
megbékéltetést hirdeti. (II. Korint. 5, 18.) Valaki mondhatná, hogy ez csak apostoli
hivatalra vonatkozik, akkor én azt felelem: a II. Korinth. levele nemcsak a Pál
nevében, hanem a Tim. nevében is íratott. Ez azonban a lelki hivataloknak még egy
más nemére is vonatkozik. I. Korint. levelében olvassuk: „Úgy tekintsen minket az
ember, (Pál és Sosthenes) (I. Kor. 1, 1.) mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak
sáfárait.” (I. Kor. 4, 1.) Egy sáfár csakis Istentől kaphatja hivatalát.
Hogy ő szeretne sáfár lenni vagy hogy mások őtet annak tartják, még nem teszi őt
azzá. Ha valaki saját szakállára az ország leggazdagabb emberének adná ki magát és
annak vagyonát kezdené kezelni, akkor nemsokára félre nem magyarázható módon
felvilágosítanák tévedéseiről. Püspök, Isten sáfára, csak onnan felülről való
meghívásra lehet egy ember (Titus 1, 7.) Titus felszólíttatott, hogy meghívását
bizonyítsa be - tehát volt valami bebizonyítani valója.
Miről tudhatja meg egy fiatalember, hogy meghivattatott-e vagy nem? Ez egy
komoly kérdés és igen komolyan akarom tárgyalni. Isten adjon nekem ehhez
bölcsességet! Hogy ezeren megtévesztették az utat és megtántorodtak a
szószéken, ezt sajnos, sok prédikátor bizonyítja, kinek működése nem hoz
gyümölcsöt ama sok egyházban, ahol nincs élet. Szerencsétlen az a férfi, aki
pályáját megtévesztette, de még szerencsétlenebb az a gyülekezet, melynek ilyen
prédikátora van. Különös és szomorú, hogy olyan sok okos ember megtéveszti a
hivatását és olyan cél után törekszik, mely sohasem tétetett eléje.
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Ha azt a végtelen kárt meggondolom, mely abból származik, mikor valaki
prédikátori meghívása felett tévedésben van, akkor nagy félelem száll meg, hogy
valamelyik közülünk hanyag lehet az önmegbírálásban. Inkább sokat kételkedjünk,
gyakran vizsgáljuk meg magunkat, mint oda betolakodni, ahol nincs semmi
dolgunk. Nincs hiány eszközökben, melyek által meg lehet tudni, hogy
meghívattatott s mielőtt biztos lenne ebben, nem szabad a hivatalt elfoglalni.
Amilyen fontos saját személyére nézve, hogy meg legyen térve, olyan fontos őreá
nézve, mint lelkészre, hogy meghívása legyen. Egy prédikátor meghívás nélkül
olyan, mint a keresztyén ember keresztyéni élet nélkül. Mind a kettő csak puszta
név, mely mögött nem rejlik semmi.
Az onnan felülről való meghívás első ismertető jele a tüzes, mindent legyőző
kívánság a prédikátori hivatás után; egy ellenállhatatlan vágyakozás, egy égető
szomj, másoknak megmondhatni azt, amit Isten mívelt a mi lelkeinkkel. Bizonyos
ösztönnek minősíteném, amilyennel a madár bír egy bizonyos időben, hogy fiait
felnevelje, amikor a madáranya inkább meghalna, mintsem fészkét elhagyná. „Ne
légy lelkész ha tehetségedben van, hogy valami más légy”, ezt a bölcs tanácsot adta
egy teológus az őtet kérdezőknek. Ha a deákok közül valamelyik itt ebben a
teremben, épen olyan boldog tudna lenni, mint újságíró vagy kereskedő, vagy
gazdász, vagy orvos, vagy jogász, vagy államférfi, akkor az Istenre kérjük őt,
haladjon az ő útain; ő nem az a férfi, akiben Isten lelke lakik teljességben, mert egy
férfi, ki Istenével teljesen megtelt, kevésre becsülne minden más törekvést és csak
azután törne, amiért eped a lelke. Ha azonban azt mondjátok, hogy India összes
gazdagságaiért nem választanátok és nem szabad választanotok más hivatást, csak
a Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését, akkor bízhattok benne, ha a többi
szükséges feltételek is megvannak, hogy az apostoli hivatásnak jelével bírtok.
Nekünk mondhatnunk kell, mint Pál apostol is mondta: „Jaj nekem, ha az
evangéliumot nem prédikálom!” Isten igéjének át, meg át kell járnia tagjainkat,
mint egy tűznek, különben szerencsétlenek vagyunk hivatásunkban. Az
önmegtagadásra, melyet tőlünk kíván, képtelenek vagyunk és prédikációnk
gyümölcstelen marad …
Ez a kívánságunk jól megfontolt is legyen, nem csak egy hirtelen fellobbanó, nem
megfontolt óhaj. Szívüknek vágyakozása legyen legbuzgóbb pillanataiban, áhítatos
igyekezetünknek célja, forró imádságunknak tárgya. Ez az óhaj győzzön a gazdagság
és jólét esetleges kecsegtetései felett, kell, hogy megmaradjon nyugodt, tiszta
elhatározás képen akkor is, miután már minden egyéb dologgal leszámoltunk,
azokat értékük szerint felbecsültük és a költségvetést megcsináltuk. Egyszer mint
gyermek voltam nagyatyámnál, ki falun lakott és láttam a vadászokat piros
kabátjukban a róka után lóháton vágtatni. Az gyönyörű volt. Legszívesebben
ugrottam volna a kutyákkal együtt árkon-bokron keresztül. Ha később kérdezték
tőlem, mi akarok lenni, azt mondtam: vadász. Némely fiatalembernek úgy tűnik fel
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a prédikátori pálya, mint nekem akkor a vadászé. Gyermekes kívánság a színes
kabát és a vadászkürt után, azaz tisztelet, becsület, jó élet - mily balgatagság - talán
a lelkészi hivatal fényes jövedelme után. Gyenge kedélyű emberek nagyon
kívánatosnak látják a lelkészi pályát és ezért figyelmeztetek minden fiatalembert,
hogy ne tartsanak egy hirtelen való ötletet, isteni ihletnek és egy gyermekes
előszeretetet, a Szentlélek meghívásának.
Figyeljétek meg jól, a ti óhajotok legyen teljesen önzetlen. Az a férfi, aki
lelkiismeretes megfontolás után azon meggyőződéshez jut, hogy a püspöki hivatal
utáni törekvés mellett, Isten dicsőségén és a lelkek üdvösségén kívül még más
indítóokok is rejlenek, inkább mondjon le azonnal, mert az Úr nem tűri az ő
templomában sem a kalmárokat, sem a vevőket. A haszonlesés itt olyan, mint a
légy a vegyész serpenyőjében, mely mindent elront.
Óhajunknak állandóan kell megmaradnia bennünk, szenvedéllyé kell válnia, mely
megállja a próbát, vágyódássá, mely elől nem bírunk szabadulni, még ha igyekszünk
sem; oly kívánság, mely az évekkel mindig hatalmasabb lesz, annyira, hogy epedve,
szomjúhozva vágyik az igét hirdetni.
Ez a vágyakozás oly nemes és szép, hogy nem merem lebeszélni azt a fiatal embert,
kinél ezt felfedeztem, még ha tehetsége kevésbé megfelelőnek is látszik. Bizonyos
körülmények között talán el kell fojtani ezt a lángot, ezt azonban csak kellő
megfontolás után és bölcsességgel kell tenni. Én olyan sokat adok ezen tűzre, mely
áthatja az emberi tagokat, hogyha magam nem erezném ezt, azonnal feladnám
hivatalomat. Ha nem érzitek ezt az izzó parazsat, akkor kérlek, menjetek haza és
szolgáljatok Istennek azon az úton, melyet néktek mutatni fog; ha pedig ég
bennetek a tűz, akkor ne fojtsátok el, hacsak más fontos körülmények útján nem
kell azon meggyőződéshez jutnotok, hogy nem az Úrnak tüze ez.
A prédikátori állás utáni komoly vágyakozás mellett, tanítási képességnek is kell
lenni és a nyilvános tanítóhoz illő, szükséges tulajdonságokból is egy bizonyos
mértéknek. Egy férfinek ki kell állni ezekből a próbát, különben nem bizonyult be a
meghívása.
Nem kell neki mindjárt eleinte úgy beszélni, mint Róbert Hall az utolsó időben. Ez a
híres prédikátor háromszor akadt meg az első beszédében és ő azt mondotta: „Ha
ez nem aláz meg, akkor nem tudom mi alázzon meg”. Különben a legjobb
szónokoknak egynéhánya nem beszélt mindjárt eleinte folyékonyan. Cicero is
küzdött eleinte gyenge hangja és kiejtési hibák ellen. De senkise higgye, hogy
prédikátornak hívattatott, míg be nem bizonyította azt, hogy tud beszélni. Behemót
és Leviátán nem teremtetett repülésre, különben Isten adott volna nekik
szárnyakat. Ha valaki prédikátornak hívattatott meg, annak kell, hogy legalább
valami beszélőtehetsége legyen, amit azután gyakorlat által tovább kell fejlesztenie.
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Ahol ez az adomány nincs meg, ott bajosan lehet azt kiképezni. Hallottam egy
emberről, kinek ellenállhatatlan vágya volt a prédikálásra és lelkészének nem
hagyott békét, míg ez végre megengedte neki, hogy egy kísérletet tegyen a
szószéken. De tovább nem is jutott az első kísérletnél, mert mire felolvasta volna az
alapigét, minden gondolata elszállt s csak egyet mondott el a következő megható
szavakban: „Testvéreim, ha valaki közületek azt hiszi, hogy prédikálni nem
művészet, az jöjjön ide fel s az elbizakodottsága el fog múlni”. Ennyit mondott és
lejött a szószékről. Megpróbálni többet ér mint megtanulni. A próba megmutatja,
hogy van-e tehetség vagy nincs A próba-időben kérdezzük meg magunktól, lesz-e
reményünk, hogy prédikációnk által másokat felépítsünk. De ne is bízzunk saját
lelkiismeretünkbe és ítéletünkbe, mert gyarló bírák vagyunk. Vannak testvérek, kik
nagyon gyorsan felfedezik, hogy Isten milyen csodálatosan segített nekik. Ha ezen
dicső önmegelégedésnek alapja volna, akkor irigykednék ezen tesztvérekre, mert
sokszor sóhajtozom magamban, hogy a beszéd nem igen akar sikerülni. Saját
véleményünk sohase legyen irányadó; bízzunk értelmes, lelki gondolkozású
emberek véleményében. Ne legyen általános szabály, de sok falusi gyülekezetben
jó, régi divat, hogy a fiatal embernek, aki prédikátor akar lenni, előszói csak a
testvéri szűkebb körben kell beszélni. A fiatal emberre nézve nem nagyon próba és
többnyire a gyülekezetre nézve sem nagyon épületes, de igen üdvös reá nézve és
nem teszi ki magát annak, hogy tudatlanságát kimutassa…
Kiegészítésképpen még hozzáteszem, hogy az igazi lelkésznek nem elég még az,
hogy ő tudjon tanítani és másokat felépíteni; szükséges a józan ítélet, jó
tapasztalat, barátságos modor és szeretetteljes kedély; mutassatok bátorságot és
szilárdságot, de ne hiányozzék a nyájasság és részvét sem. Jól tudni kormányozni
épen olyan szükséges, mint jól tudni tanítani. Kell tudni vezetni, tűrni és nem
elfáradni. A kegyelemben pedig túl kell áradni mindenkit, annyira, hogy tanácsadók
lehessetek a gyülekezetekben. Olvassátok figyelemmel I. Timótheus 3, 2-7. és Titus
1, 6-9., hogy mi kívántatik egy püspöktől. Ha ezen kegyelmi ajándékok nem
bővölködnek bennetek, akkor talán jó evangélisták lesztek, de mint prédikátorok
nem sokat fogtok véghezvinni.
Ha egy férfi a már megbeszélt módon gyakorolta adományait, akkor tegye
meghívását még azzal próbára, hogy prédikálása folytán jönnek-e létre
megtérések? Ha erre nincs eset, akkor csalatkozott és vonuljon vissza minél
gyorsabban. Nem lehet kívánni, hogy az első vagy a huszadik prédikáció után
mutatkozzék már eredmény, sőt egy férfi, aki hivatva érzi magát a prédikálásra,
egész életen keresztül csak próbálkozhat, de azt hiszem, hogy egy férfiúnak a
meghívása nem pecsételtetett meg addig, míg működése folytán nem nyeretnek
meg lelkek Jézus Krisztus ismeretére. Mint munkás folytathatja tevékenységét, ha
lát is vagy nem lát eredményt, de prédikátori hivatása csak akkor biztos, ha
gyümölcs mutatkozott. Mennyire buzogott az én szívem az örömtől, mikor az én
első megtért emberemről hallottam! Megtelt templomok és barátaimnak
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barátságos arcai sohasem elégítettek ki engemet. Vágytam összetört szívekről és
bűnbánó könnyekről hallani. Örültem, mint aki gazdag zsákmányt nyert, mikor egy
szegény munkásasszony mondotta nekem, hogy érzi bűneinek súlyát és a vasárnap
délutáni prédikációm alatt találta meg a Megváltót. Még most is látom kicsiny
házikóját, tudom, hogy vétetett fel a gyülekezetbe és milyen boldog hazatérés volt
az ő halála. Ő volt meghívásomnak első és igen gyönyörűséges pecsétje. Nem volt
anya, ki jobban örült volna elsőszülött gyermekének. Lelkem magasztalta az Urat, ki
megtekintette kicsinységemet és kegyelmet nyújtott nékem egy munka
elvégzésére, melyért boldognak mondanak a nemzedékek; mert ilyen nagy becse
van előttem egy lélek megtérésének. Tulajdonképpen még mielőtt a hivatalt
elfoglalnátok, kell hogy megtérések kövessék a prédikációt. Gondoljatok az Úr
szavára, (Jeremiás 2-3, 21-22.) mely mindazoknak, akiknek prédikálása nem hoz
gyümölcsöt, figyelmeztetésül szolgálhat: „Nem küldöttem azokat a prédikátorokat
és ők futnak vala, nem szólottam nekik és ők prédikálnak vala. Ha az én tanácsomat
fogadták volna, bizonyára megtanították volna az én népemet az én igéimre és
megtérítették volna őket az ő gonosz utókról és az ő cselekedeteiknek
gonoszságáról. Nem tudom felfogni, hogy prédikálhat egy ember évről-évre
anélkül, hogy megtérések lennének. Nincsen részvéttel másokkal szemben, nem
érez felelősséget? Talán helytelen fogalmat alkot magának az Isten
mindenhatóságáról és merészen Őreá hárítja a felelősséget? Azt hiszi, ha Pál ültet
és Apollós öntöz, hogy Isten nem adja a sikert? Mit ér a képesség, bölcsészet,
beszélőtehetség, sőt igazhívőség, ha a jelek nem követik? Miként lehetnek azok
Isten küldöttei, akik nem vezetik az embereket Istenhez? Próféták, kiknek szavaiban
nincs erő, magvetők, kiknek magvai elromlanak, halászok, kik nem fognak semmit,
harcosok, kik nem sebeznek meg senkit, - Isten emberei ezek? Inkább légy
utcaseprő vagy kéményseprő, minthogy terméketlen faként állj a prédikátori
hivatalban! A legalacsonyabb munkával lehet az emberiségnek szolgálni, de az a
szerencsétlen, aki a szószéken áll és Istent sohasem dicsőíti megtérésekkel, egy
semmi és rosszabb a semminél; ő egy kártevő.
Vannak száraz idők és sovány esztendők, melyek megemésztik, a kövéreket, de
főeredményként mégis csak akad gyümölcs Isten dicsőítésére és az időnkénti
terméketlenség kimondhatatlan fájdalommal tölti el a lelket. Testvéreim, ha az Úr
nem adott néktek buzgóságot a lelkek iránt, akkor maradjatok a kaptafánál vagy a
mészkanál mellett, de maradjatok távol a szószéktől, ha kedves néktek a
lelketeknek nyugalma és a ti jövendő boldogságotok.
Menjünk még egy lépéssel tovább a vizsgálatban. A gyülekezet bírálata, mely ti
értetek imádkozik, megmutatja, hogy az Úrtól van-e a meghívás. Szükséges
bizonyítéka a hivatásnak, hogy Isten népe előtt kedves legyen a prédikációtok. Isten
megnyitja azoknak, akiket meghívott az ő beszéde hirdettetésének ajtaját. (Koloss.
4. 3.) Mikor prédikálunk, akkor szellemünk megítéltetik a gyülekezet által: ha
megvettetik vagy a gyülekezet nem épül általunk, akkor visszavonhatatlan az a
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következtetés, hogy nem Isten küldött minket. Az igazi püspök ismertetőjeleit
megtaláljuk Isten igéjében. Ha a gyülekezet eszerint vezetteti magát és nem tekint
minket képesnek és nem választ meg, akkor ugyan evangélizálhatunk, de a lelkészi
hivatal nem nekünk való. Igaz, hogy nem minden gyülekezet a Szentlélek erejében
ítél. Némelynél a testből ered az ítélet. Ilyen személyes dologban, mint az én
kegyelmi ajándékaim, inkább a hívők gyülekezetének ítéletére hallgatok, mint az én
saját bírálatomra. Mindenesetre, ha elfogadjátok az ítéletet vagy nem, világos
intés, hogy egyelőre nem kell lelkésznek lennetek. Ha pedig az Úrnak meghívása
hozzátok mégis megtörtént, akkor nem sokáig kell hallgatni. Isten gyülekezetének
nagy szüksége van élő prédikátorokra. Egy férfi többet ér az ő számára, mint az
Ófirból való arany. Csak azok a prédikátorok szűkölködnek és éheznek, akik
mesterségszerűleg űzik hivatásukat, de Isten felkentjei nem lesznek hivatal nélkül,
mert vannak gyakorlott fülek, kik hamar felismerik beszédükből és nyitott szívek,
akik a nekik való helyre hívják őket.
Legyetek készen a munkára és soha nem lesz hiányotok benne. Ne szaladgáljatok
erre-arra saját magatokat felkínálni és itt-ott próba-beszédeket tartani. Képességre
törekedjetek inkább, mint alkalomra, hogy ezt kimutassátok és legnagyobb
gondotok az legyen, hogy az Úrban éljetek. A juhok felismerik az Istentől küldött
pásztort. Az ajtónálló kinyitja néktek az aklot és a nyáj megismeri a hangotokat.
A következőben, az eddig mondottak megfejtésére, egynéhány tapasztalatomat
mondom el, melyet szereztem a hitszónokjelöltek vizsgáztatásakor. Nekem jutott a
felelősségteljes feladat, véleményt mondani afelett, hogy bizonyos fiatal emberek
óhaját lehet-e teljesíteni, akik lelkészek akarnak lenni; azaz, nem ítélek afelett, hogy
legyenek-e prédikátorok vagy sem, csupán arra nézve, hogy intézetünk felvegye-e
őket? Kedves embertársaim közül akad olyan, aki azzal vádol engem, hogy nékem
lelkészgyáram van. Ez teljesen valótlan. Én nem csinálok lelkészeket, nem is
tudnám. Én csak olyanokat veszek fel, kik már lelkészeknek mutatják magukat.
Jogosabban lelkészölőnek nevezhetnének engemet, mert már sok kezdőnek én
adtam meg a halálos döfést, lelkiismeretem pedig nyugodt afelett. Mindig nehéz
feladat én rám nézve,, amikor egy reményteljes, fiatal testvért, aki felvételt kér az
intézetbe, el kell utasítanom. Szívem hajlik a jóságra, de a gyülekezet iránti
kötelességem kényszerít engemet arra, hogy szigorú igazsággal ítéljek. Ha a
folyamodót meghallgattam, bizonyítványait elolvastam és egynéhány kérdést
intéztem hozzá, s azután azon meggyőződéshez jutottam, hogy az Úr nem hívta
meg őtet, akkor kötelességem őt elutasítani. Bizonyos esetek irányadóul szolgálnak
a többieknek.
Némely fiatalember komolyan törekszik a lelkészi hivatalra, de sajnos kitűnik, hogy
a főindító okot az a nagyravágyás képezi, mely az emberek előtt tündökölni akar.
Azt gondolják, hogy mint prédikátorok kitüntethetik magukat; érzik az
alkotószellem ébredését, közönséges embereknél nagyobbaknak nézik magukat, a
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lelkészi hivatalt szószéknek tartják, melyen a beképzelt tehetségekkel ragyogni
lehet. A szószék azonban ne legyen a nagyravágyás lajtorjája s ha észreveszem a
szándékot, akkor az a tanácsom, hogy csak haladjanak saját útjukon; ilyen
embereknél nem jön ki jóra, ha az Úrnak szolgálatába lépnek. Nekünk nincs
semmink amivel dicsekedhetnénk, s ha volna is valamink, akkor a szószék lenne a
legalkalmatlanabb hely ennek fitogtatására: mert ott naponta azon tudatra jövünk,
milyen lényegtelenek, sőt milyen semmik vagyunk. Az olyan férfiakat, akik
megtérésük után is nagy jellemgyengeséget tanúsítanak, tévtanok felé hajlanak,
könnyen belekeverednek rossz társaságba, vagy durva bűnökbe esnek, sohasem
segíthetem a lelkészi hivatal elfoglalásához, ha mindjárt minden jót ígérnek is.

Türelem
Spurgeonnak az „Eke mögött” című művéből
Türelem jobb a bölcsességnél; egy deka türelem annyi, mint egy kiló ész. Minden
ember dicséri a türelmet, ,de kevesen gyakorolják; ez egy orvosság, mely minden
betegségre jó, azért is dicséri minden vén asszony, de nem minden kertben
teremnek azok a füvek, melyekből készül. Ha az ember húsa és csontja tele van
jajjal és bajjal, akkor épen olyan természetesen zúgolódunk és panaszkodunk, mint
a ló mikor a fejét rázza, ha a legyek kínozzák, vagy a kerék zakatol, ha egy küllője
hiányzik; a természet azonban ne igazgassa a keresztyén ember eljárását, különben
mit ér akkor még a vallása? Ha egy katona nem harcol jobban, mint egy
szántólegény, akkor le az egyenruhával! Több gyümölcsöt várunk egy almafáról,
mint csipkebokorról, még pedig jogosan. A türelmes Megváltó tanítványai legyenek
szintén türelmesek. Harapj ajkaidra és tűrj, ez a régi divatú tanács; de nyíljanak meg
ajkaid a hálára és úgy tűrj, ez még sokkal jobb. És miért ne tegyük ezt?
Tulajdonképpen csak nagyon kevés ostorcsapást kapunk, ha meggondoljuk, milyen
haszontalan igás állatok vagyunk, s ha fáj is egy kicsit, - mégis csakhamar elmúlik. A
múltban elviselt fájdalom örömre válik és tapasztalatokat szerez. Ne féljünk
Egyiptomba menni, ha tudjuk, hogy arany és ezüst kincsekkel fogunk visszatérni.
Türelmetlen emberek szorgalmasan öntözik nyomorúságukat vigaszukat lekapálják;
a szenvedés olyan vendég, mely hívatlanul jön de a panaszkodó lelkek
szénásszekérrel vitetik a házuk elé! Sok ember sírással születik, panaszkodva él és
megcsalattatva hal meg. Megrágják a keserű pirulát, pedig nem is tudnák, hogy
keserű, ha volna annyi eszük, hogy azt egy pohár vízzel és türelemmel kell lenyelni.
Mindenki a más terhét könnyűnek véli, saját pihéi pedig ólomteherként nyomja őt,
azt gondolja, mindenki rosszul bánik vele; az a fekete ökör csak az ő lábára lép
folyton, a hó az ő ajtaja előtt esik a legsűrűbben; a jégeső az ő ablakát veri a
leghangosabban; és mégis, ha az igazság kiderülne, azt lehetne látni, hogy inkább
beképzelt, mint igazi szomorúság az. Sokan igen szerencsések lehetnének, csak
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beláthatnák azt. A megelégedés füvecskéből csak egy kis darabkát kell betenni a
leghígabb levesbe, s oly nagyszerű íze lesz, mint a teknősbéka levesnek a főúr
asztalánál. „Szántó János” kertjében van ilyen fű, de az utolsó kemény tél nagyon
megrongálta, hogy szomszédainak nem adhat belőle; jobb lenne tehát, ha Máté 25,
9. szerint odamennének, ahol azt veszik és eladják. A kegyelem talajában jól
megterem ez a növény, de a könyörület forrásából mindig meg kell öntözni.
Szegénynek lenni nem mindig kellemes, de van a világban még rosszabb ennél. A
szűk cipő szorít, ha széles a láb; ha csekély vagyonnal rendelkezünk, akkor legyenek
igényeink is szerények. A szegénység nem szégyen, de szégyen meg nem elégedni
vele. Némely dolgokban könnyebb a szegénynek, mint a gazdagnak; egy szegény,
ha éhes, könnyebben talál eledelt éhsége csillapítására, mint a gazdag, aki étvágyat
keres eledelei részére. A szegény ember asztala hamar be van terítve és
elfoglaltsága folytán nincs ideje mártásra költekezni. A legjobb orvos dr.
Megelégedés, dr. Szelíd, dr. Vidám és sok istenfélő földmívesembernek van
szerencséje, hogy ezek az urak szolgálják ki őket az ebédnél. A bőség nyalánkká
teszi az embert, de az éhség a legjobb szakács. A nehéz munka egészséges és egy
deka egészség annyit ér, mint egy zsák gyémánt. Nem birtokunknak
mennyiségében rejlik boldogságunk, hanem, hogy mennyit élvezünk belőle. Egy
kanál cukorban több az édesség, mint egy hektoliter ecetben. Nem vagyonunknak
sokasága, hanem Isten áldása arra amink van, tesz minket valóban gazdagokká. Egy
édes almának a héja jobb, mint egy egész vackor. Jobb a paréjnak étele, ahol
szeretet vagyon, hogynem mint a hizlalt ökörnek eledele, ahol vagyon gyűlölség.”
„Jobb a kevés az Úrnak félémével, hogynem mint a temérdek kincs, ahol háborúság
vagyon”. Egy kevés fa elegendő kis kályhám befűtésére, miért zúgolódjam afelett,
hogy az összes erdő nem enyém?
Ha szenvedések jönnek, nem ér semmit Istennel dacolni kemény gondolatok
mellett az ő végzése felett; ez annyi, mint az ösztön ellen rugódozni és a lábakat
megsebezni. A fák meghajolnak a szélviharban és így kell nekünk is tenni.
Ahányszor béget a juh, annyiszor kiejti szájából az ennivalót és ahányszor
panaszkodunk, annyiszor elveszítünk egy áldást. A zúgolódás igen rossz foglalkozás
és nem hoz semmi hasznot, de a türelemnek arany keze van. Szenvedéseink
nemsokára elmúlnak. Eső után jön a verő fényes napsugár; a fekete hollónak
szárnya van; minden tél átváltozik tavasszá: minden éjszaka a reggelbe megy át?
Ha egy ajtó bezáródik, akkor Isten ennek helyébe kinyit egy másikat; ha nem terem
a borsó, teremhet helyette a bab; ha egy tyúk elhagyja tojásait, akkor egy másik
mind kikölti azokat; minden dolognak van fény és árnyoldala és a hűséges Isten ott
van minden oldalon. A viszálynak legveszedelmesebb hullámai között is találtatik
egy száraz hely, ahol a megelégedés partra szállhat, ellenkező esetben pedig
megtanul úszni.
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Barátaim, folyamodjunk a türelemhez és a rántott leveshez, - így szóltak az öregek,
ne essünk bele pedig a panaszkodásba és ne ragadjon rólunk ez a betegség
másokra is, mikor Isten utait hitetlenül bírálgatjuk. Legjobb gyógyír a szenvedésben
a megadás Isten akaratában. Amit nem lehet megváltoztatni, azt tűrni kell. Ha nem
lehet már kapni szalonnát, akkor adjunk hálát Istennek, ha van még a kertben
egynéhány fej káposzta. A kényszerűség egy kemény dió, de édes a magja. „Kik
Istent szeretik, azoknak egyaránt minden javokra válik”. Minden, ami a mennyből
lehull, előbb vagy utóbb a föld javára válik; és amit Isten küld nekünk, az áldás, bár
legyen az vessző is. Természet szerint épen annyira nem tetszik nekünk a
szenvedés, amiként az egér sem szeretheti meg a macskát; de kegyelem által Pál
ódajutott, hogy megpróbáltatásokkal is dicsekedett. Veszteségeket és kereszteket
nehéz elhordozni, de ha szívünk igazságos Isten előtt, akkor csodálatos könnyűvé
válik az iga. Nekünk a keresztnek és könnyeknek útján haladva kell bemenni a
dicsőségbe, s miután nem ígértetett meg, hogy pehelypárnás ágyban megyünk fel a
mennybe, tehát ne csodálkozzunk, ha kemény az utunk, miként atyáink útja is az
volt. A vége jó, minden jó, ezért szántsuk meg a legkeményebb talajt és tekintsünk
a kévékre az aratásnál, s ha mások ilyen munka mellett zúgolódnak, akkor mi
tanuljunk meg mellette énekelni.

Otthon
Spurgeonnak az „Eke mögött - című művéből.
Az „Otthon” szó mindig nagyon költőiesen hangzott nekem, mint a harangok
zúgása a lakodalom napján, csakhogy még csendesebben és édesebben szól és még
mélyebbre hat a szívembe. Legyen az szalma-fedelű kis kunyhó vagy palota, az nem
határoz; az atyai ház mindig atyai ház marad, habár a legegyszerűbb is az, mégsem
hasonlítható össze más hellyel e földön. Vegye körül falait mindig a zöld repkény és
friss moha álljon a fedelén. Vígan csiripeljetek ti verebek és jókedvűen
csicseregjetek ti fecskék a kiválasztott hely körül, mely az én örömem és
nyugalmam! Minden madár szereti az ő fészkét; a bagoly azt a régi várromot tartja
a legszebb helynek a hold alatt és a róka vermét ott a domb alatt igen
kényelmesnek találja. Ha az én szürkém tudja, hogy már közeledik az otthonunk,
akkor nem kell neki az ostor, már magától igyekezik teljes erővel hazafelé; én is így
vélekedem, mert a hazavezető út nekem mindig a legjobb utca az egész országban.
Szívesebben látom az én kéményemnek füstjét, mint más embereknek a tűzhelyén
a tüzet; olyan különös szép látvány, miként göndörödik a fák alatt és száll lassan
fölfelé. Hideg krumpli jobban ízlik nekem az én asztalomnál, mint a pecsenye a
szomszéd asztalánál és sehol sem illatozik oly nagyon a virág, mint az én
kertemben. Mikor meghívnak, gyakran nagyon szívesen vendégelnek meg, de az
mégsem az otthonunk. „Tegyen úgy, mintha otthon volna”, szokták mondani, mert
mindenki tudja, hogy otthon lenni annyit jelent, mint nagyon jól érezni magát.
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„Kelet, nyugot,
Otthon legjobb”,
mondják a hollandiak. Ez igaz, mert otthonomban otthon vagyok és mi kell nekem
több? Itt nem veszi rossz néven senki, ha jó étvágyunk van és este nem kell félni,
hogy nedves ágyba dugnak minket. Saját várában biztonságban, úgy érzi magát az
ember, mint a király az ő palotájában; tudja micsoda ő és nem kell félnie, hogy ezen
érzése miatt büszkének tartják őt. Minden kakas kukorékol a maga szemétdombján
és a kutya ugat, ha a saját udvarában van. A kéményseprő úr a maga négy fala
között. Itt nem kell minden szót mérlegre tenni azért, mert az ellenség vigyáz reánk,
itt a szívet nem kell zár alatt tartani; hanem az ajtón belül a szabadságnak levegőjét
szívjuk és senki sem leskelődik és kémkedik. Tudom, hogy van országunkban több
gyönyörű hely remek kilátással, melyek meg nem vetendők; de én ismerek valamit,
ami az összes híres helyeket túlhaladja igazi szépségében és ez egy tekintet a
„Szántó János” kunyhójába, mikor a fazék fő a kályhán és mint az a fekete angyal,
aki még nem esett bűnbe, énekel; a macska ott ül a kályha előtt és alszik, az
asszonyka a székben ül és harisnyát javít, a kicsinyek pedig pajkosán, mint a fiatal
bárányok, játszanak a szobában. Különös azonban, de tény az, amely felett
némelyek kételkednek s éppen ebben nyilvánul hitetlenségük, hogy a mi
gyermekeink, valamennyi között a legszebb gyermekek; mindig egy vagy másfél
kilóval többet nyomnak, mint olyan korabeli más gyermekek és mégis, ha karunkra
vesszük, vagy játszunk velük, nem fáradunk el annyira, mint más emberek
gyermekeivel. Tudom biztosan, hogy feleségem félideig sem bírná ki, ha a szomszéd
gyerekeire kellene felvigyázni, de saját gyermekei, úgy látszik nem is fárasztják ki őt;
ennek pedig az lehet az oka, hogy mind a szülői házban született. De így van ez
egyébbel is: a mi utcánk a legszebb utca öt kilométernyire köröskörül, mert a mi
házunk áll benne és a mi kertünk valóságos paradicsom, csak azért, mert a mi
házunkhoz tartozik.
Nem értem, miért töltik olyan sokan az estéket a korcsmában, holott saját otthonuk
sokkal jobb és olcsóbb tartózkodási hely. Ott ülnek órák hosszat az üveg mellett és
bolondságokat beszélnek, azalatt pedig teljesen megfelejtkeznek szeretteikről
odahaza, akik a fáradságtól és epekedéstől félig holtak már. Pénzük megtölti a
korcsmáros erszényét, holott az a feleségéé és a gyermekeké; a sör pedig melyet
kapnak, érte valóságos bolondító tej, melybe józan emberi eszüket belefullasztják.
Olyan semmirevalókat nyilván meg kellene botozni és ami azokat illeti, akik őket
felbátorítják és verejtékükből élnek, azok megérdemlik, hogy a korbács vastag
végét érezzék meg. Ezek a korcsmák országunknak átka és valóságos dögvész; nem
jók semmire sem és a gonoszságot, mely általuk végbe megy, ki nem lehet
mondani; szeretném, ha az, aki azt a törvényt hozta, mely szerint ezek létezhetnek,
köteles volna mindazon családokat kitartani, melyek általok tönkre mentek. A
korcsmák a családi élet ellenségei s ha minél hamarább betiltanák azokat, annál
jobb volna; szegény embernek nincs szüksége olyan helyekre, gazdagnak meg még
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úgy sem. Minden, ami a családot tönkre teszi, átok. Hajtóvadászatot kellene
indítani ellenük, mint az erdészek szoktak a vaddisznóra, mely tönkre teszi nekik a
tilalmas.
A férfiúnak kellene arra törekedni, hogy házát a boldogságnak és szentségnek
tanyájává tegye. Rossz madár az, amely a saját fészkét bepiszkítja és rossz férfi az,
aki saját családját szerencsétlenné teszi. Családunk legyen egy kis templom,
melynek ajtaja felett ez van kiírva: „Az Úrnak szentsége;” de ne legyen ez börtön,
melyben ugyan sok a törvény és szabály, de kevés a szeretet és nincs benne semmi
szórakozás. A családi élet ugyan nem csupa cukor, de mégis a legfőbb
kellemetlenség eltűnik, ha a szív a kegyelem befolyása alatt áll. Isteni félelem és
szeretet odaviheti az embert, hogy ő, mint egy madár a bokorban, szúró tövisek
között is énekel és még másokat is éneklésre felbuzdít. A férfi abban találja örömét,
ha feleségének szerezhet örömet és a feleség gondja legyen, férjére gondot viselni.
Aki feleségével szemben barátságos, saját magával szemben barátságos. Attól
félek, hogy sok ember saját énje szerint szabályozza magatartását és ebben az
esetben a házasélet üres beképzeltséggé válik. Ha férj és feleség egy kantáron húz,
milyen könnyűvé válik akkor a teher! Két ember egy pár, de nem mindig jól vannak
párosulva és ez igen sajnos. Egy valódi otthonban csak afelett folyik a vita, hogy ki
járulhat hozzá legjobban a család boldogságához. A család legyen Béthel, de nem
Bábel. A férfi legyen a család alapköve, mely mindent hordoz, de nem malomkő,
mely mindent összezúz. Kemény és uralkodni vágyó férjek legalább ne hívják
magukat keresztyéneknek, mert egyenes ellentétben vannak cselekedeteik Krisztus
törvényével. Azonban mégis jó rendben kell tartani a családot, különben bolondok
házává válik és botrányává az egész egyháznak. Ha az apa a kantárt elbocsátja a
kezéből, akkor a családi kocsi nemsokára az árokban fekszik. A szeretetnek és
szilárdságnak bölcs összeköttetése a legjobban hat, de sem a keménység, sem a
puhaság egymagában nem képes a családot jó rendben tartani.
Az a család, amelyben a gyermekek nem engedelmesek, nem otthon, olyanban
lenni fájdalom és nem öröm. Boldog az a férfi, aki gyermekei körében boldog és
szerencsések azok a gyermekek, akik atyjukkal az ő társaságában boldogok. Nem
minden apának van bölcsessége. Vannak Éli papokhoz hasonlók, akik gyermeküket
elkényeztetik. Ha nem kötünk vesszőt gyermekeink részére, akkor belőlük válik
vessző a mi számunkra; aki nem akar nekik fájdalmat okozni, saját magának szerez
fájdalmat belőlük. Bölcs Salamon mondja: „Sanyargasd meg a te fiaidat és
nyugodalmat hoz néked, szerezz gyönyörűséget is a te életednek”. Talán vannak a
mai korban még bölcsebb emberek, mint Salamon volt, legalább sokan ezt vélik
maguk felől. Fiatal csikókat idomítani kell, különben vad lovak válnak belőlük.
Vannak apák, kik, mint a lobogó tűz, minden legcsekélyebb hibánál haragra
gerjednek, de ez még rosszabb, mint a komolyságnak a hiánya és a családot,
melynek olyannak kellene lenni, mint egy kis mennyországnak, olyanná teszik, mint
egy kis pokol. Ha kevés a szél, ünnepel a molnár, de a nagy szél halomra dönti az
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egész szélmalmot. Emberek, akik dühből verekednek, többnyire megtévesztik a
célt. Ha Isten segítségével a kantárt erősen bírjuk fogni, anélkül, hogy a lovak száját
megsértenők, akkor jól megy. Ha a család Isten igéje szerint igazgattatik. akkor
meghívhatjuk az angyalokat, hogy lakjanak benne és azok úgy találnák magukat,
mintha csak saját elemükben volnának.
Az asszonyoknak azonban tudni kellene, hogy a család az ő tulajdon helyük és
királyságuk, melynek boldogsága főkép tőlük függ. Gonosz asszony az, aki hosszú
nyelvével férjét kiűzi a házból. Múltkor azt mondta egy férfi a feleségének:
„Csavard fel az ostorodat”, ezzel azt akarta mondani: „Hallgass!” Nyomorult élet az,
ha mindig ilyen ostorcsapásoknak vagyunk kitéve. Egy mocskos, rendetlen és
fecsegő asszony a bolondokházába viheti férjét s ha este azután a korcsmába megy,
akkor annak ő az oka. Nyomorult élet van ott, ahol az asszony, ahelyett, hogy férjét
tisztelné, becsülné, vele mindig veszekedik és dühöng. Valóságos szerencse, ha
olyan asszonyok verekednek és kár, hogy nincs nyelvükön annyi hólyag, mint ahány
foguk van. Isten mentsen meg minket minden olyan asszonytól, aki az utcán angyal,
a templomban szent és otthon ördög! Én e keserű füvet sohasem kóstoltam meg,
de szívem mélyéből sajnálom azokat, akik életüknek minden napján ilyen eledellel
kénytelenek élni.
Mutassatok nekem egy szerető férjet, méltó feleséget és illedelmes gyermekeket
hozzá és biztos vagyok benne, hogyha engem egy kocsi egy esztendeig is gyorsan
vinne valahova, nem vihetne olyan helyre, ahol ennél kellemesebb látvány tárulna
elém. Az Otthon a legnagyszerűbb minden intézménynél. Beszélhettek nekem
akármennyit a képviselőházról, az én kis, csendes házam sokkal kedvesebb nekem.
Dicsérhetitek nekem az új törvényeket és a politikát - nekem legjobb az én kis
kertemben, mikor gyermekeimet taníthatom énekelni. A szabadválasztási jog
nagyon szép dolog lehet, de én sokkal jobban szeretném, ha az én kis kunyhóm már
adósságmentes volna és egészen magaménak mondhatnám. Nem tudnám
megmondani, hogy mennyi minden engedélyeztetik az ország szervezetében; de ha
mindenki részére egy csendes otthon találtatik benne, akkor háromszor „éljen”
neki.
Ha nem volna otthonom, akkor a világ egy nagy tömlöc volna az én részemre.
Barátaim közül sokan kivándoroltak és Amerikában vagy Ausztráliában új otthont
alapítottak. A guruló kőre nem tapad moha. Legyen nekik jobb dolguk! Míg idehaza
voltak, úgy ment nekik, mint a tyúknak, mely, ha ül és kotlik, nem kap árpát. Persze,
a mostani kellemetlen időben megnő az ember szárnya, de én lábaimmal a házhoz
vagyok kötve és ha Isten is úgy akarja, földieim között szándékszom meghalni.
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A nyilvános ima
A püspöki egyházak néha dicsekednek azzal, hogy ők az ő templomaikban Istent
imádják, míg a (dissidensek) más hitnézetűek csak azért mennek a templomba,
hogy prédikációt hallgassanak. Ez az állítás talán némelyikre, de különösen a
névleges keresztyénekre nézve beválik, de nem az olyanokra, akik valóban Istennek
gyermekei, mert hiszen csak egyedül ők az igaz imádók. A mi gyülekezeteinkben
összegyülekeznek, hogy Istent imádják és én biztosíthatom arról, hogy a mi
szabadegyházainkban az istentiszteleteken épen oly sokat és talán még többet
imádkoznak, mint a legnagyobb és legszebb templomokban. Igen helytelen állítás
az, hogy égy prédikációnak a végighallgatása nem volna ima; ha az ember az
evangéliumot tisztelettel hallgatja, úgy ez az Isten imádásának egy nemes alakja.
Oly szellemi munka ez, mely helyesen végezve, az embernek minden erejét
ájtatosságra leköti. Ha mi az igét tiszteletteljesen hallgatjuk, úgy ez minket az
alázatosságban gyakoroltat, oktat a hitben, áthat minket örömmel, föllobbantja a
mi szeretetünket, buzgalmunkat és felemel a mennybe.
Sokszor olyan volt nékem egy prédikáció, mint a Jákob létrája amelyen én az
angyalokat föl- és lejárni, fent pedig a létra végén a szövetség Istenét székében ülni
láttam; és éreztem: „Hogy ez itt nem más, mint Isten háza és nem egyéb, mint a
mennynek előcsarnoka”, ekkor én teljes szívemből dicsőítettem az Úrnak nevét, aki
az ő lelke által hozzám szólott.
Azért nem engedjük meg azt az állítást, hogy a prédikáció és ima között oly nagy
válaszfal volna, mert az istentiszteletnek egy része sokszor észrevétlenül áttér a
másikra és a prédikációból kiárad az ima és az ének. A valódi prédikáció az Úrnak
tetsző ima, mert ez kinyilvánítja az ő kegyelmes tulajdonságait. Az evangéliumnak
bizonyságtétele, amely által mindenekelőtt hirdetve lesz és a kinyilatkoztatott
igazságnak szorgalmas hallgatása a Legfelségesebb előtt egy kellemes áldozat és
talán még több, mint minden egyéb szellemben való imádás.
De mégis jó, ha az ember az ellenségeitől tanul és a mi ellenfeleinknek talán igazuk
is van, mikor a mi nyilvános isteni tiszteletünknek egy sebzett pontjára reá
mutattak. Talán igaz lehet az, hogy a mi nyilvános imáink alakján és az elmondás
rendjén némi kívánni való volna. Némely gyülekezeteinkben valóban nem oly
komolyak és buzgók az imák, mint amilyeneknek lenni kellene. Némelyekben pedig
nem hiányzik a komolyság és az ájtatosság, hanem annyira dagályosak az imák,
hogy egy értelmes keresztyén azokon nem épülhet.
A Szentlélek erejében való imádkozás nem szabály minálunk és nem is mindnyájan
imádkoznak szívvel és értelemmel. Tehát okvetlen jobbnak kell lenni a dolognak.
Azért testvéreim, komolyan figyelmeztetlek benneteket, hogy ne rontsátok el az
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isteni tiszteletet a ti imáitokkal a szentélyben való szolgálatotok a legjobb minőségű
legyen. Legyetek meggyőződve, hogy a szabad ima a legírásszerűbb és a
leghelyesebb módja a nyilvános imádságnak.
Ha ti ügyetek iránt elveszítitek hiteteket, akkor nem tudjátok jól elvégezni az imát.
Tehát legyetek avval tisztában, hogy a szabad ima az íráson alapszik és hogy az Úr is
így imádkozott. Sehol a Szentírásban nem találjuk nyomát a liturgiának, az első
keresztyének gyülekezeteiben pedig az imának nem volt semmiféle szabálya.
Tertullian írja: „Nekünk nem kell az imánál előmondó, mert mi szívből
imádkozunk”. Jusztin, a vértanú pedig ezt mondja a lelkészről, aki a gyülekezetet
vezeti: „Ő imádkozik az ő tehetsége szerint”. Hogy mikor lettek először bevezetve a
szertartások, azt nehéz megmondani; valószínűleg ez lassan jött be és amint
gondolom? ama helyzetben és arányban, amint ahogy az egyház tisztasága
csökkent.
A liturgiának a szabad egyházakba való bevezetése meghozná azok hanyatlását,
romlását és letűnését. Tegyük mi kötelességünkké, hogy a szabad imának előnyeit
azzal bebizonyítani, hogy több buzgalommal és komolysággal gyakoroljuk azt, mint
azon esetben, ha írott imáink volnának. Nagyon szomorú az, ha a hallgatóságnak az
a benyomása van, hogy a mi lelkészünk jobban szónokol, mint imádkozik. Ez nem a
mi Urunk példája szerint történik.
Ő úgy beszélt, ahogy még soha ember nem beszélt és az ő imái oly hatással voltak
az ő tanítványaira, hogy ezt mondták: „Uram, taníts minket imádkozni!” Minden
szellemi erőnknek összműködésbe jönni és a legerősebben megfeszülnie kell. Az
egész ember az ő erejének a legmagasabb csúcsán álljon, míg a Szentlélek
ugyanazon időben úgy a lelket, mint a szellemet az ő Szentlelkével megkereszteli.
De ha egy lusta, könnyelmű, léleknélküli beszéd ima alakjában, csak arra való, hogy
az isteni tiszteletben egy hézagot pótoljon, akkor ez az emberre gyötrelem, Isten
előtt pedig nem kedves dolog ...
Ha a szabad imát jobban gyakorolták volna, akkor sohasem gondoltak volna valami
liturgiára és az előírt rendszeres imának nincsen más mentsége, mint a szabadon
folyó imának gyengesége.
Mi szívünk mélyében nem vagyunk olyan jámborok, aminőknek lennünk kellene. Ha
nem ápoljuk az Istennel való állandó összeköttetést, akkor a mi nyilvános imánk
üres és alakszerű lesz. Ha a hegyek szakadékaiban lévő hótömegek nem olvadnak,
akkor nem folynak vidám patakocskák a völgybe. A mi nyilvános imáinknak
előgyakorlata a kamarában való ima; s nem mulaszthatjuk el az egyiket anélkül,
hogy a másik ne szenvedjen.
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Nem szabad imáinknak a földön kúszni; a mennybe kell azoknak emelkedni, s azért
a menny felé legyen irányítva kedélyünk.
Ha a kegyelmi királyi szék felé közeledünk, akkor a mi beszédünknek komolynak és
alázatosnak kell lenni, nem pedig könnyelműnek, formainak vagy közömbösnek. A
szokásos beszédmodort nem illő használni az Úr előtt, mélyebb tisztelettel kell
előtte meghajolnunk. Bátran szabad az Úrral beszélnünk, de nem büszkén, mert Ő a
mennyben van. Mi pedig a földön vagyunk. Miként az udvari szolga más hangon
beszél fejedelmével, mint az ő hozzá hasonlókkal, így kell nekünk is a Mindenható
iránt viseltetnünk. Előbb azt mondtam, hogy az imádkozás és a hallgatás közötti
különbség nem nagy, de mégis van abban különbség, s amennyiben mi az imában
közvetlenül többet beszélünk Istennel, mint amennyivel embertársaink lelki
épülésére törekednénk, akkor előáll az, hogy: „Vesd le saruidat, mert az a hely,
amelyen állsz, szent!”
Egyedül csak az Úr felé irányítsátok imáitokat. Óvakodjatok attól hogy a hallgatók
felé kancsalintsatok, óvakodjatok attól, hogy azok kedvéért szép szavakat
használjatok. Nem szabad az imának eltakart prédikációnak lenni. Nem sokkal jobb
a káros beszédnél, ha az imát játékszerűnek csináljuk. A szép imák legtöbbnyire
nem jámborok.
A seregek Urának jelenlétében rosszul illik egy bűnöshöz az, hogy a szép szavak
üres színpompájával tetszést akarjon elnyerni. Mi felébreszthetjük azok vágyait és
törekvéseit, akik minket imádkozni hallanak, de minden egyes szót és gondolatot
Isten felé kell irányítanunk; a gyülekezetre csak annyiban kell gondolnunk,
amennyire ezt a szükség megkívánja, hogy azt és annak szükségleteit Isten elé
hozzuk. Gondoljatok a gyülekezetre imáitokban, de ne imádkozzatok ama
törekvéssel, hogy tőle tiszteletet nyerjetek ki magatoknak. Felfelé, felfelé nézzetek
mind a két szemetekkel!
Kerüljetek az imában nyers, műveletlen kifejezéseket. Néha-néha hallottam
ilyesféléket, de szerencsére ez mindig ritkább lesz a metodista gyülekezetben is,
ahol az ilyennemű kifejezések meglehetősen gyakoriak voltak. A műveletlen
emberek, ha a buzgóság szállja meg őket, kénytelenek az ő saját módjuk szerint
imádkozni, e tekintetben engedékenyeknek kell lennünk, hogy mikor azok őszinték,
az ő durva kifejezéseikért bocsássunk meg nekik. Hallottam egyszer egy imaóra
alkalmával egy szegény embert így imádkozni: „Urunk, őrizd meg a mi fiatal
embereinket az ünnep ideje alatt, mert te tudod, hogy az ő ellenségeik leselkednek
utánuk, mint a macska az egérre”. Némelyek nevettek ezen a kifejezésen, de
nekem az természetesnek és találónak tetszett. Egy barátságos figyelmeztetés
megakadályozza majd, hogy a legközelebbi alkalommal valami megütköztető
előjöjjön, de nekünk, kik a szószéken állunk, gondoskodnunk kell, hogy e pontban
magunk bírjunk tiszta lelkiismerettel.
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Kerüljétek a csevegő szavak túlságos mértékét. Nagyon visszataszító benyomást
tesz az, ha ilyesféle kifejezések, mint: drága Jézus, édes Jézus, kedves Üdvözítő,
folyton-folyvást, gondolkozás nélkül ismételtetnek. Egy igazi jámbor ember által
kimondva, nem fognak reám kínosan hatni, hanem, ha olyan emberek, akik
magukat lelki érzületükkel egyáltalán ki nem tüntetik, mégis ilyen kifejezéseket
mértéktelenül használják, azoknak én azt kívánom, hogy helyesebb fogalmuk
legyen az emberek és Isten közötti viszonyra!
Ez a szó „kedves” a mindennapi használat által oly szokásos és tartalomüres lett,
hogy annak gyakori előhozása bizonyára nem teszi épületessé az imát. Az Úr
nevének gyakori ismétlése ellen, amire nézve különösen az új megtértek hajlandók,
szintén komolyan kell intést tennem. „A te Jehova Istenednek nevét hiába fel ne
vegyed”, - ez egy nagy parancsolat. Persze, hogy az ember ezt megszegheti, anélkül,
hogy észrevenné, de ez az áthágás mégis csak súlyos bűn. Isten nevét nem szabad
hézagok pótlására használni, amikor más szó nem jut az eszünkbe.
Ha ti egyszer azt mondtatok, hogy imádkozni akartok, akkor igazán imádkozzatok.
Mindennek megvan a maga helye, mondja a közmondás. A prédikációban prédikálj
és az imádságban imádkozzál. A mi segélyt megkívánó állapotunk feletti
elmélkedések nem imák. Ahelyett, hogy hasznosan elmondanád, amit elérni
óhajtasz, menj Isten nevében és tedd meg igazán. Tekints az Úrra és hozzad elé
kéréseidet. Imádkozzál azért, amire a gyülekezetnek folyvást szüksége van, de
könyörögj buzgón és szívből az iránt is, amire pillanatnyilag és a jelenlévők számára
szükség van. Imádkozzál a betegekért, szegényekért, haldoklókért, pogányokért,
zsidókért és a nép minden elhanyagolt rétegéért, úgy, amint épen a szíveden
fekszik mindez. Imádkozzál a gyülekezet tagjaiért, mint jámborokért és bűnösökért,
nem úgy, mintha csak csupa jámbor volna. Említsd meg a fiatalokat és az öregeket,
a felébresztetteket és a könnyelműeket, a hű tagokat és a visszaesőket. Ne hajolj se
jobbra, se balra, hanem szánts mindig a tulajdonképpeni ima félelmében. Legyen
bűnbeismerésed és hálaadásod őszinte és illő, a te kéréseidet pedig úgy hozzad elő,
amiből észrevegyék, hogy hiszesz Istenben és nem kételkedel az ima hatásában.
Azért mondom ezt, mert sokan olyan külsőlegesen imádkoznak, hogy azt lehetne
gondolni, miszerint ők az imát áhítatossági kötelességnek tartják, de nem sok
eredményt várnak el tőle Úgy imádkozzál, mint aki az ő Istenét már kiismerte és
azért bizalomteljesen jön Hozzá új kérésekkel. Figyeljetek pedig arra, hogy ti az
egész ima alatt igazán Istenhez imádkoztok és sohasem tévedtek bele a
prédikálásba, beszédekbe vagy korholásokba és zúgolódásokba.
Ha arra szólítanak fel, hogy prédikáljatok, akkor amennyire lehetséges, vegyétek át
az imát is, mellőzzétek pedig azt a helytelen szokást, hogy valakit
megtiszteltetésképen imára felszólítsatok ...Mostan néha az isteni tisztelet
bevezetésének nevezik az éneket és imát. Remélhetőleg ez minálunk ritkán fordul
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elő. Nagy szégyen volna, ha általános volna ez a nézet. Én arra törekszem, hogy az
egész isteni tiszteletet megtartsam magam és a gyülekezetért. Nem hiszem, hogy
minden kedves ember imádkozni tud. Az én komoly meggyőződésem az, hogy az
ima az isteni tiszteletnek egyik leglényegesebb, legáldásosabb és
legfelelősségteljesebb része, s hogy ezt még fontosabbnak kellene venni mint a
prédikációt. Nem kell a jelentéktelen embert imádkozni és a tehetségesebbet
prédikálni hagyni ...De ha te különösen felszólítasz valaki mást, hogy imádkozzék,
akkor ez olyan ember legyen, akiről tudod, hogy ő lelki érzületű és igaz ember. A
tehetségtelen testvért hirtelen meglepni és elővonni, meggyalázó dolog. A
legtehetségesebb ember imádkozzék, s inkább legyen hanyagabb a prédikáció, mint
az ima.
A mindenható Istennek a legjobbat adjuk és a Felségessel való beszédünknek
gondosan mérlegeknek kell lennie, amelyet a mi felébredt szívünk összes erejével
és lelki érzelmünkkel hozzunk elé. Aki a prédikációra az Istennel való társaságban
készült elő, az a legalkalmasabb az imára is ...Sokkal inkább engedném át hirtelen
egy fel nem készült testvér számára a prédikációt, mint az imát. Nem látom be,
hogy miért hagynám magamtól elvenni hivatásomnak legszentebb, legkedvesebb
és legáldásosabb részét. Annyit mondok néktek, - hogy szívetekre kössem a dolgot,
- nagyrabecsüljétek a nyilvános imát és ki kell esedeznetek az Úrtól az ehhez
szükséges kegyelmi adományokat ...
A fődolog az, hogy a mi nyilvános imánk igaz szívbeli ima legyen. A valódi, buzgó
ima úgy be fogja fedni a bűnök sokaságát, mint a szeretet. Ha látjuk, hogy az
imádkozó egyén szívének mélyéből beszél Teremtőjével, akkor az ő túl bizalmas és
tömör kifejezéseit is meg lehet bocsátani; ebben az esetben tudjuk, hogy a
rendszertelenség csak a műveltség és nem a lelki érzület, vagy jellem rovására
írandó. Imádkozzál teljes buzgósággal és egész lélekből, mert mi lehet a
prédikációnak rosszabb bevezetése és a gyülekezeti látogatástól mi távolíthatja el
inkább az embereket, mint az álmos imádság? Ha valahol, úgy itt van arra szükség,
hogy összes erődet helyezd belé, amikor nyilvánosan Istenhez közeledel. Úgy
imádkozzál, hogy mintegy isteni vonzerő által az egész gyülekezetet Isten trónja elé
vonjad. Úgy imádkozzál, hogy mialatt a Szentlélek ereje rajtad nyugszik, te minden
hallgatónak óhajait és gondolatait kimondod és ugyanakkor csak hangodat
kölcsönződ a dobogó szívek százainak, melyek Istennek trónja előtt az áhítatban
izzóan égnek ...
Ne imádkozzatok hosszasan! Azt hiszem, hogy MacDonald János volt az, aki azt
mondta: „Ha át vagy telve az ima szellemétől, akkor ne imádkozzál hosszasan, mert
a többiek nem tudnak veled hosszasan lépést tartani; ha pedig nem vagy áttelve a
lélektől, akkor annál inkább ne imádkozzál hosszasan, mert különben kifárasztod a
hallgatókat!” Bruce Róbertról ezt mondja Livingstone: „Az ő idejében egy ember
sem beszélt a Lelek és erőnek oly bizonyságával, mint ő; egy embernek
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bizonyságtétele sem pecsételtetett meg oly sok megtéréssel, igen, némely hallgatói
azt hitték, hogy az apostolok óta egyáltalán nem beszélt ember oly erővel? Ő
mások jelenlétében nagyon röviden imádkozott, de minden mondata olyanvolt,
mint a menny felé kilőtt erős nyíl”. Különös alkalmakkor, ha a lelkész magát
különösen áthatva érzi, tarthat a reggeli főima 20 percig, de rendszerint elég 10
perc ...Most én a prédikáció előtti és utáni nyilvános imáról beszélek. Ezer ember
közül alig egy fog panaszkodni azon, hogy hamar bevégeztétek, de sokan fognak
elégedetlenkedni, ha hosszasan folytatjátok. „Jó hangulatba imádkozott be
engem”, - mondotta Whitefield György egy bizonyos prédikátorról, - „de sajnos
nem szűnt meg tovább imádkozni mindaddig, míg ki nem imádkozott engem”.
Istennek tiszta jósága az, hogy némely lelkészeket még megkímél, kik e tekintetben
gonosz bűnösök. Sok kárt tesznek ezek a jámborságnak az ő hosszúlélegzetű
beszédeikkel az Úr gyülekezete előtt s Isten mégis megengedi még nekik, hogy az Ő
szent helyén szolgáljanak. Jaj azoknak a hallgatóknak, akiknek lelkészük 25 percig
imádkozik és azután még arra kéri Istent, hogy bocsássa meg hibáit. A túl hosszú
ima által elfárasztjátok magatokat és a gyülekezetet s azt teszitek, hogy többé nincs
vágya a prédikáció után. A.2 imában való száraz, unalmas csacsogás csak
megtompítja a figyelmet és úgyszólván bedugja a fület... A hosszú imádságok vagy
ismétlésekből vagy hiábavaló magyarázatokból állanak, amelyekre Istennek nincsen
szüksége; vagy pedig egy prédikációba térnek át. Nem kel néktek az imában a kátét
elősorolni vagy a ti és gyülekezeti tagjaitoknak tapasztalatait elmondani
...Szükséges, hogy az imában Istenhez közeledjetek, de nem szükséges, hogy annyi
sokáig beszéljetek, míglen valaki ezt gondolja magában: „Bárcsak már végre áment
mondana!” És még egy figyelmeztetésem: Ne tegyetek úgy, mintha már a végén
volnátok, hogy azután még öt percig tovább folytassátok.
Ne használjatok elcsépelt idézeteket... Harcoljatok a bibliai helyek szétdarabolása
és elferdítése ellen s kerüljétek az összes elcsépelt beszédmodorokat, mert ezek
kivetkőztetik alakjából a szabad imát.
Remélem, hogy közületek egy sem imádkozik nyitott szemekkel, mint némelyik
prédikátor. Ez nem illő, természetellenes és visszataszító. Néha a dolgokhoz illő és
benyomáskeltő, ha a szemet az ég felé emeljük, de széjjeltekintgetni azalatt, mikor
úgy tesz az ember, mintha a láthatatlan Istenhez beszélne, csúnya dolog. A
kézmozdulatokat lehetőleg kerülni kell az imában; mégis, mikor az ember erős,
szent felindulásban van, természetes az, hogy karjait szétterjeszti vagy kezeit
összekulcsolja. A hangnak egyezni kell a tartalommal és sohasem szabad kiabáló és
parancsolónak lenni. Az embernek alázatos és tiszteletteljes hangon kell beszélnie
Istenével. Már a természetes modor tanítson erre titeket. Ha a kegyelem sem tanít
erre, akkor nem lehet rajtatok segíteni.
Legyen változatosság imátok tartalmában. Különféle tárgyak követelik
figyelmeteket: az egyház az ő gyengeségében és hanyatlásában, az ő szenvedései és
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örömei; a külvilág, a legközelebbi környezet, a megtéretlen hallgatók, az ifjúság, a
nép. De ne minden alkalommal imádkozzatok mindezekért, mert különben hosszú
és valószínűen unalmas lesz az ima. Ami leginkább szíveteken fekszik, az jöjjön ki
először imátokban...
Óvakodjatok, miként a kígyótól, hogy nyilvános imátokba hamis áhítatot
behozzatok. Ne fáradjatok azon, hogy buzgóknak tűnjetek ki. Úgy imádkozzatok,
ahogyan az Úr adja néktek a Szentlélek vezetése alatt, ha pedig üreseknek,
lankadtaknak érzitek magatokat, panaszoljátok el az Úrnak.
Végre: készüljetek el a ti imádkozástokra. Ha mindig Isten közelében élünk, úgy
megmaradunk az ima szellemében és a mi szájimánk nem fog rosszul sikerülni...
Legyen a ti imátok buzgó, tüzes, beható, meghallgatott. A ti kérelmetek legyen
egyszerű és szívből fakadó s ha gyülekezetetek valamikor azt erezné, hogy a ti
prédikációtok nem áll a kellő magaslaton, akkor érezze azt is, hogy ez a hiányosság
az ima által gazdagon ki van pótolva.

Figyelem!
Lecke a prédikátoroknak.
Hogyan nyerhetjük meg hallgatóink figyelmét? Meg kell azok figyelmét nyernünk és
fenntartanunk, mert különben hiábavaló minden prédikálás. Nekünk a
gyülekezetnek legkomolyabb, őszinte, éber, kitartó figyelmére van szükségünk. Ha
az emberek sétára bocsájtják gondolataikat, nem kaphatják meg az igazságot, ha
pedig a szellem egészen tevéketlen, akkor majdnem ugyanaz történik. A bűnt nem
lehet úgy kivenni az emberekből, mint Évát Ádámnak oldalából azalatt, míg ők
alusznak. Vannak prédikátorok, akiknél meglehetősen közömbös dolog az, hogy
vajon figyelmesek-e hallgatói vagy sem? Ha ők a meghatározott időben prédikálni
tudnak, akkor nem tudakolják azt, hogy vajon a gyülekezet az örökkévalóságra
nézve, vagy pedig csak hiábavalóan hallgat? Jobb volna, ha az ilyen prédikátorok
mentől előbb a temetőben aludnának és sírköveiken való mondatokkal
prédikálnának. Némely testvérek a felső ablakon át beszélnek, mintha az
angyaloknak prédikálnának, mások meg a könyvbe beszélnek, mintha
gondolataikba elmélyedve és saját maguknak hallgatói volnának, ezzel pedig
magukat igen meg tisztelve éreznék. Miért nem prédikálnak ilyen emberek valami
magányos lépcsőn a csillagok épületére? Ha a prédikáció csak önmagával való
beszélgetés, akkor a szónok számára legkívánatosabb hely a teljes egyedüliség. De
az okos prédikátorra nézve (sajnos, nem mind az) fontos dolog, hogy összes
hallgatóinak figyelmét a legöregebbtől a legfiatalabbig megnyerje. Nem szabad
figyelmetlenekké tennünk még a gyermekeket sem. Azt mondottam, hogy:
„Figyelmetlenekké tenni”, hát ki teszi ezt? Azt mondom, hogy a legtöbb prédikátor
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teszi ezt, s ha a gyermekek nyugtalanok a gyülekezetben, igen gyakran a prédikátor
oka ennek.
Nem lehetne-e néktek a kicsinyek kedvéért egy történetecskét vagy, egy hasonlatot
elmondani? Nem lehetne-e néktek azt a kis fiút a karzaton és azt a kis leányt ide
lent, akik nyugtalanok kezdenek lenni, mosolygással körüllengeni és ezzel őket
megnyugtatni? Én gyakran beszélek szemeimmel a szószékem alatt lévő
fiárváimmal. Minden szemnek reánk kell irányulnia, minden fülnek számunkra
megnyitva kell lennie. Szintén zavar az engem, ha egy vak nem fordítja felém arcát.
Ha látom, hogy valaki hogyan forgatja fejét, suttog, mozog vagy az órára néz, akkor
azt gondolom, hogy nem állok feladatom magaslatán és valami módon fel kell
ébresztenem az illető figyelmét. Ritkán lehet panaszkodnom, hogy nem figyelnek
reám, de ha ez mégis megtörténik, úgy önmagámnál keresem ennek okát és azt
vélem, hogy nincs jogom figyelmet követelni, ha nem tudom őket elevenségbe
hozni és ebben fenntartani. Némely gyülekezetek oly közömbösek, hogy azok
figyelmét megnyerni nehéz dolog. A korholás semmit sem ér, legtöbbször pedig
valaki más érdemelné meg a korholást, még pedig maga a prédikátor. Persze, hogy
kötelessége a gyülekezetnek figyelni, de még nagyobb a ti kötelességtek a figyelmet
felébreszteni. Néktek csalétekkel kell csalogatni halakat, s ha ezek nem ízlelik azt
meg, akkor a halászt és nem a halakat dorgáljátok. Kényszerítsétek a hallgatókat,
hogy egy időre legyenek nyugton és hallgassák meg, mit beszél az Úr az ő
lelkeikhez. Egy lelkész azt tanácsolta egy asszonynak, hogy tubákoljon, s így ezáltal
ébren tudjon maradni. Erre ő a nőtől azt a találó feleletet kapta: „Ha önnek több
tubákja volna prédikációjában, akkor egészen jól ébren maradhatnék”. Kell hát,
hogy jó sok tubákunk (burnótunk) vagy valami még izgatóbb szerünk legyen
prédikációnkban. Gondoljátok meg, hogy némely emberekre nézve nem oly könnyű
az ébrenlét. Soknak nincs érdeklődése az ügy iránt; még nem működött szívükön a
kegyelem és nekik nem látszik fontosnak az evangélium. Ti az Üdvözítőre
vonatkozólag, akit prédikáltok, ezt mondhatjátok: „Nem indult-é meg egy sem
közületek, akik itten átvonultok, ha Jézust a kereszten itt ellankadva látjátok?”
Sokan el vannak nyomva a hétnek fáradalmai és munkáitól. Az Úrra kellene vetni
terheiket, de megteszitek ezt mindég? Könnyűnek találjátok-e mindig azt, hogy
elfelejtsétek gondjaitokat? Elfelejthetitek-e az otthon levő szenvedő feleséget és a
beteg gyermekeket? Bizonyos, hogy nagyon sokan jönnek Isten házába az ő
mindennapi dolgaik nyomásától súlyosan megterhelve. A földmíves földjére gondol,
amelyet megszántani és bevetni kellene. A vasárnap esős, s ekkor eszébe jut, hogy
milyen sárgán néz ki a búza. A kereskedő szemei előtt látja lebegni a megóvatolt
váltót, az iparos pedig adósságaira gondol. Nem kell csodálkoznunk, ha a hölgyek
tarka szalagjai és a férfiak csikorgós csizmái némely embert zavarnak. Hiszen
vannak alkalmatlankadó legyek is. Belzebub, a legyek istene, gondoskodott arról,
hogy ott, ahol az evangélium asztala megterítve van, a vendégek mindenféle
apróságokkal terhelten megzavarva legyenek. Sokszor megcsípik a lelki legyek az
embert, mialatt ti neki prédikáltok és az megzavarva lesz mindenféle
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kicsinységekkel. Kell-e ezen nagyon csodálkozni? El kell űznötök a szúnyogokat és a
gondolatok folyamát a hétköznapi mederből a vasárnapi mederbe terelnetek. A ti
prédikációtoknak megfelelő emelő erővel kell bírnia, hogy az embereket a földről,
amelyhez hozzá vannak ragadva, felemeljék és a mennyhez közelebb hozzák.
Gyakran nehéz a gyülekezetnek figyelni a rossz levegő miatt, amely a templomot
vagy a termet letölti. Ha nem jön be egy lélegzetnyi tiszta levegő, akkor elég
tennivalójuk van a hallgatóknak a lélegzettel és semmi egyébre nem gondolhatnak.
Ha az emberek folyvást azt a levegőt kénytelenek beszívni, amely már mások
tüdejében volt, akkor az egész élettevékenység rendetlenségbe kerül és sokkal
hamarább kapnak fejfájást, mint töredelmes szívet ...Imádkozzatok, hogy a
mennynek ablakai megnyíljanak, de a ti templomotok ablakait magatok nyissátok ki
...Némely embernek nincs érzékük a rossz levegő iránt és azt szokták mondani,
hogy a rókának nem árt a bűz az ő saját barlangjaikban. De én nem vagyok róka, a
rossz levegő pedig álmossá tesz engem és hallgatóimat. Egy friss léghuzat
alkalmasabbá tenné őket az evangélium befogadására.
Feltéve, hogy ti gondoskodtok jó levegőről és az embereket illetlenségeiktől
elszoktattátok, akkor ha figyelmetes hallgatókat szerezni akartok, az első
aranyszabály az, hogy: mondjatok nekik valamit, ami érdemes a figyelemre.
A legtöbb embernek az az ösztönszerű kívánsága, hogy valami jót halljon. De azután
észre is veszik, - szintén ösztönszerűleg, - ha csak üres szavakat adnak, eléjük. Nem
sokat mondok, ha azt állítom, hogy némely prédikáció sokkal több szót tartalmaz,
mint gondolatot, a szavak pedig elfedik még azt a gondolatot is, amelyek talán
előhozattak. Egy rakás polyva alatt van talán egy pár zabmag, de senki sem tudja,
hogy hol. A gyülekezet nem engedi ezt meg sokáig. Nincs ugyan arra parancsolat,
hogy: „ne csinálj üres szavakat”, de benne van a parancsolatban: „ne lopj”, mert
megcsaljuk a hallgatókat, ha lelki táplálék helyett csupán csak szavakat nyújtunk
nekik.
Ahol sok a szó, ott a legjobb prédikátornál sem múlik el bűn nélkül a dolog. Adjatok
hallgatóitoknak olyasvalamit, amit haza tudnak vinni; alapos tanítást Isten igéjéből.
Adjatok nekik égi mannát, frisset és nem mindig ugyanazt ...Adjatok nekik valami
jelentőségteljeset, amelyért az ember még éjfélig is virraszt és egész napi utat
megtesz. Ti ezt egész jól megtehetitek. Tehát tegyétek meg, mindig tegyétek meg
és így folyvást figyelmes gyülekezettel is fogtok bírni.
De a prédikációnak jó tartalmát áttekinthetően elrendezve is adjátok. Ez nagyon
fontos. A jó dolgoknak egész tömegét is rakásra lehet hányni. Mikor egyszer engem
mint fiút egy kosárral a kereskedőhöz küldtek, hogy egy font teát, egy negyed font
mustárt és három font rizskását vegyek, hazamenőben egy csapat kutyát láttam és
kötelességemnek tartottam, hogy azok után árkon-bokron nyargaljak, (amit
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fiúkoromban mindig megtettem), amint azután hazajöttem, azt találtam, hogy
mindazok a cikkek összevissza egymásba rázva voltak. Ettől az időtől fogva tudom,
hogy a tartalmat jó, erős csomagocskákba kell csomagolnom, amelyek a beszéd
zsinegével be vannak kötve és ehhez a módhoz kell alkalmazkodnom az én először másodszor - harmadszorom dacára. Nem szívesen iszunk teát mustárral és nem
szívesen hallgatunk olyan prédikációt, amelynél annak fejét a farkától
megkülönböztetni nem tudjuk, mivel annak nincsen se feje, se farka. Adjátok át az
embereknek az igazságot következetességgel rendezve, hogy azt jól megtartani
tudják, s akkor szívesen el is fogják azt fogadni.
Beszéljetek tisztán és értelmesen. Mit ér a legjobb prédikáció, ha azt nem értjük!
Ha ti olyan kifejezéseket használtok, amelyet a hallgatók meg nem értenek, akkor
éppenséggel úgy beszélhettek kínai nyelven is. Emelkedjetek fel egy szegény ember
álláspontjához és bocsátkozzatok alá a művelt ember értelméhez. Ti mosolyogtok,
mert azt gondoljátok, hogy megfordítom a dolgot, de én azt hiszem, hogy sokkal
inkább fel kell emelkedni avégből, hogy a tanulatlan ember minket megértsen;
mindenesetre pedig nehezebb ez, s jobban hasonlít ahhoz a módhoz, amint az
Üdvözítő tanított. Bölcs dolog olyan ösvényen haladni, amelyen a hallgatók
követhetnek titeket, oktalanság azonban lovon ülve az ő fejük felett tova
száguldani. A mi Urunk és Mesterünk a prédikátorok királya volt és mégis, az Ő
prédikációjának tartalma, - eltekintve annak nagyságától és fenségességétől, - senki
számára sem volt magas. Ő úgy beszélt, mint „az isteni gyermek Jézus”. Adjatok jó
anyagot, áttekinthetően elrendezve, tiszta, világos előadással és akkor biztosan a
fülekbe, a fülekből pedig a szívekbe viszitek be azt ...
Hogy a figyelmet megkössétek, beszéljetek oly kellemesen, amint csak lehet.
Beszéljetek váltakozva erősen és gyengén, magasan és mélyen, lassan és gyorsan,
ünnepélyesen és a szokásos hangon. Minden legyen, csak nem egyhangú! Persze,
hogy némely prédikátoroknak az ő hiányos előadásuk mellett is van hallgatóságuk.
Hisz tudjuk, hogy Mózesnek nehézkes nyelve volt. Talán Pál apostolnak is hasonló
hiányossága volt, mert az ő ellenségeinek bírálata szerint megvetendő volt a
beszéde. Nagy erővel beszélt és mégsem maradt minden hallgatója ébren, ha a
prédikáció igen hosszú ideig tartott. Mindenesetre tudjuk, hogy egyik elaludt,
aminek reá nézve végzetes következménye volt. Nem az előadás a fődolog, de
mégis kár volna, ha a jó tartalom nem volna jól előadva. Nem szabad egy királynak
szemetes kocsiban utazni; a kegyelem dicső üzenetét nem szabad hanyagul
előadni. A királyi igazságnak arany kocsiban kell utazni. Fogjátok be abba a ti
legjobb tejfehér lovaitokat és ezüst harsonákat szólaltassatok meg előtte amikor az
igazság az utcákon átvonul.
Ne csináljatok hosszú bevezetést. Egy nagy bejárati csarnok nem illik a kis házhoz.
Egy derék keresztyénnő egyszer Howe Jánost hallotta prédikálni, akinél a beszéd
bevezetése egy óráig tartott. Ez a nő azután azt mondotta, hogy ama kedves
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úriember oly hosszú ideig terítette az asztalt, hogy elment az étkezéshez való
étvágya. Végre azt gondolta, miszerint nem is kerül sor az evésre. Terítsétek meg
gyorsan az asztalt, hogy a tányérok és evőeszközök csörrenése megszűnjék ..Ne
legyen a bevezetés egy előkészület a semmire, hanem első lépcső a még valami
jobb dologhoz.. Elejétől fogva legyetek élénkek.
Ne használjatok prédikációtokban ismétléseket. Hallottam egyszer egy lelkészt
beszélni, aki egy tucat mondat után így szólt: „Amint már megjegyeztem”, vagy:
„Ismétlem, amit éppen most mondottam”: Miután pedig a mondottak nem voltak
fontosak, ezen ismétléssel azután csak a mezőnek terméketlensége nyilatkozott
meg. Ha te valami jót erőteljesen szóltál, minek ismételed akkor? Ha pedig erőtlen
volt az, minek kell azt ismét előhozni? Néha ugyan hatást gyakorol, ha néhány
mondatot ismételünk, de ez a néha jó kivételnek, rossz pedig szabálynak. Ha az
emberek tudják, hogy minden még egyszer lesz elmondva, akkor természetesen
nem figyelnek az először mondottakra. Ne prédikáljatok hosszasan. Egy öreg
prédikátor azt monda egy fiatal embernek, aki egy óra hosszat beszélt: Én tőlem
prédikálhat bármi felöl, amint önnek tetszik, de sohase prédikáljon 40 percen
felül”. Ne prédikáljunk mi tovább 40 percnél vagy nem bánom 3/4 óránál hosszabb
ideig. Ha valaki abban az időben el nem mondhatja azt, amit elmondani akar, mikor
akarja tehát azt elmondani? De mondhatja némelyik, hogy neki magát az ő
beszédje szövegéhez kell tartania. Úgy van, de kell, hogy a hallgatóihoz is igazságos
legyen vagy legalább részvéttel lenni irányukban és sokáig fenn nem a szövege nem
tud panaszkodni, de az emberek tudnak. Vidéken gazdáknak meg kell fejni
teheneiket; egy gazda pedig keserűen panaszkodott nálam egy fiatalemberre, - azt
hiszem ebből a prédikátori iskolából való, - hogy: „Neki 4 órakor be kellett volna
végeznie ehelyett félötig folytatta beszédét, valamennyi tehenének pedig várakozni
kellett a fejesre. Az neki sem tetszett volna, ha ő tehén lett volna”. Ennek a
gazdának teljesen igaza volt. Az állatvédő egyesületnek fel kellett volna jelentenie
ezt a fiatal embert. Hogyan figyelhet a gazda a prédikációra, ha szívén a tehenek
feküsznek. Az anya pedig egészen meg van győződve róla, hogy ama 10 perc alatt,
amellyel hosszabban tart a prédikáció, a gyermek visít vagy pedig a tűz kialszik; nem
tud és nem akar tovább figyelni. Ti 10 perccel tovább tartjátok, mint ahogy ő ezt
várta és ő ezt igazságtalanságnak találja lenni. Bizonyos erkölcsi szerződés áll fenn
köztetek és a gyülekezet közt, hogy ezt másfél óránál tovább fenn ne tartsátok és
ha mégis megteszitek ezt, akkor bizonyos mértékben szerződésszegés és nem
becsületes dolog, amivel nem szabad vetkeznetek. A rövidség olyan erény, melyet
mindnyájan elérhetünk; ez néktek tiszteletet fog szerezni, s ezért törekedjetek
utána. Ha ti röviden akartok prédikálni akkor alaposan készüljetek hozzá. Ha több
időre van szükségetek a prédikáció átgondolására, úgy kevesebb ideig kell azt
megtartanotok. Akkor vagyunk leginkább a leghosszadalmasabbak, ha a
legkevesebb mondanivalónk van. Olyan ember, akinek jól átgondolt anyaga van,
ritkán fog 40 percnél tovább prédikálni ha azonban kevesebb mondanivalója van,
akkor 50 percre van szüksége, ha pedig egyáltalán mit sem tud mondani, úgy egy
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óra kell neki előadásához. Vigyázzatok ilyen mellékes dolgokra, ezek odasegítenek,
hogy a figyelmet felkeltsétek.
Azt kívánom, hogy a ti gyülekezetetek állandóan és alaposan figyelmes legyen; ez
csak akkor történik, ha Isten lelke őt magasztos és buzgó kedély hangulatba hozza.
Ha hallgatóitok szorgalmasan imádkoznak, ha tanulni vágyók, elevenek, őszinték és
buzgók, akkor azzal a kívánsággal jönnek Isten házába, hogy innét áldást vigyenek
maguknak. Ha üllőhelyeikre mennek, kérik Istent, hogy általatok szóljon hozzájuk,
minden szóra figyelnek. Éhezik az evangéliumot, mert tudják, hogy milyen édes a
mennyei manna és örülnek míg az ő részük kiméretik nekik ...
Egész életünk legyen a mi beszédünk kinyomata úgy, hogy a későbbi esztendőkben
egy kitartó keresztyéni eljárásnak ellenállhatatlan beszélőtehetségével tudjunk
működni és hogy a mi nyájunknak nemcsak a figyelmét, hanem a szeretetteljes
tiszteletét is megnyerjük. Ha a mi munkáink, imáink és könnyeink által a mi
gyülekezetünk lelkileg egészséges lesz, akkor nem kell félnünk, hogy az nem lesz
figyelmes. Olyan gyülekezet, amely éhezi az igazságot és olyan lelkész, akinek szívén
fekszik az, hogy táplálja a lelkeket, drágalátos egyetértésben fog együttesen
működni; az pedig, amivel mind a ketten foglalkoznak: „az Úrnak igéje”.
Továbbá: Csüngjön a ti szívetek a munkán és akkor másoké is csüngni fog rajta. A ti
prédikációtoknak tartalma annyira feküdjék szíveteken, hogy annak előadására
minden szellemi erőtöket megfeszítsétek; ha pedig a hallgatók észreveszik, hogy
magatok is meg vagytok telve a ti anyagotokkal, akkor ők is általtelnek vele.
Csodálkoztok-e azon, ha egy gyülekezet nem figyel olyan prédikátorra, aki nem érzi,
hogy valami fontos mondanivalója van? Csodálkoztok-e, ha nem figyel egész füllel,
mikor a prédikátor nem beszél egész szívvel? Csodálkoztok-e, ha hallgatók
gondolatai olyan dolgokra térnek át, amelyek számukra valóságosak, mikor a
prédikátor azokról a dolgokról, melyekről beszél, úgy tárgyal, mintha azok a
képzelődésnek szüleményei volnának? Egészen helyesen mondja Romaine, hogy jó
dolog az, ha az ember a prédikálás művészetét érti, de még fontosabb dolog a
prédikátor szívét megérteni; azt a szívet, melyet egész lelkünkkel a dologhoz
hozunk azt a buzgóságot, mellyel úgy tusakodunk, mintha életünk volna, - ezzel
azután mihamar meg lehet nyerni a figyelmet. De az egyszerű buzgóság nem elég,
ha valóban nincs valami mondanivalótok. Az emberek nem mindig állanak az
ajtónál és hallgatják, hogy dobol valaki. Ők kijönnek és utánanéznek, mit akar az
kikiáltani, ha pedig sok a zaj semmiért, ismét bemennek és becsapják az ajtót,
mintha mondani akarnák: „No hiszen, te minket szépen rászedtél”. Kell, hogy
valami mondanivalótok legyen és kell, hogy komolyan és szívből mondjátok azt el,
akkor a gyülekezet füle a tiétek.
Nem először kell talán megjegyeznem azt, hogy jó a hallgatóság nagy tömegére, ha
a prédikációba mentől több képet szövünk bele. A mi Urunk ebben jó példával járt
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elől és a legtöbb nagy prédikátor sok képet, hasonlatokat és történetet hoz be
prédikációjába. De túl sokat nem jó behozni. A szép történetek egészen helyén
valók, nem szabad azonban, hogy a vonzerő ezekben legyen. Némely ilyen
történtektől azért is kell óvakodnunk, mert már nagyon el vannak csépelve. Olyan
gyakran hallottam egynémelyiket, hogy megszámlálhatnám azokat, de nem
érdemes ezt tenni. Bár lennétek kegyelemben megóva ti és hallgatóitok az ilyen
raktáron tartott történetektől. Minő unalmasok mindazon elbeszélések, melyekkel
már a mi dédapáinkat mulattatták! Ha történeteket akartok elbeszélni, akkor
legyenek azok frissek és kiválók. Nyissátok ki szemeiteket és szedjetek magatok
virágokat a kertben és a mezőn, ezek sokkal jobban fognak tetszeni hallgatóitoknak,
mint más emberek csokrainak hervadt virágszirmai.
Hozzatok prédikációitokban néha valami meglepőt. Ez nagyon elősegíti a figyelmet,
hogy élénk legyen. Ne mondjátok azt, amit mind ember elvár, ne utazzatok mindig
ugyanazon a vágányon.
Ha azt mondjátok, hogy: „Az üdvösség egyedül a kegyelemből jő,” akkor nem
minden alkalommal így folytassátok ezt, hogy: „és nem emberi érdemből,” hanem
változatosság okáért mondjátok egyszer ezt: „Az üdvösség egyedül a kegyelemből
jő és sehol nincs olyan zugocska, ahol az önigazságosság magát elrejteni tudná.”
Taylor egyszer ezt monda: .. „Ha ti meg vagytok térve, akkor bizonyára őszinte
eljárástok lesz és gondoskodni fogtok arról, hogy teheneitek ne menjenek be a
szomszéd gabonájába”. Az ilyen meglepetések által egyszer-másszor feszült
figyelemben lehet megtartani a hallgatókat.
Nagyon hasznosnak bizonyult be - akkor - amikor egy szünet tartása, hogy a
figyelmet lekössük. Állítsátok meg néha a lovakat és akkor a kocsiban utazók
felébrednek. A molnár alszik, ha a malom jár de ha a zakatolás megszűnik, felkel és
elkiáltja magát: „Mi az?” Ha tikkasztó nyári időben nem lehet megzabolázni az
álmosságot, akkor csak röviden prédikáljatok, énekeltessetek többször, vagy
szólítsatok fel más néhány testvért, hogy imádkozzék. Egy lelkész, aki látta, hogy
népe aluszik, leült és szóla: „Látom, hogy mindnyájan nyugosztok, azt gondolom,
hogy egy kissé én is megnyugodhatnám.”
Éreztessétek a gyülekezettel, hogy szavaitok fontosak nekik. Ennek nagyjelentősége
van, mert senki sem alszik, ha valami fontosat remél hallani. Hallottam már több
különös dolgot, de soha sem hallottam azt, hogy valamely ember a végrendelet
olvasása alatt elaludt volna, amennyiben valami hagyományra várt; vagy pedig a
fogoly a bíró záró szavai alatt, melyek életet vagy halált jelentettek számára. Ha az
ember tudja, hogy a dolog reá nézne fontos, akkor bizonyára ébren fog maradni.
Prédikáljatok gyakorlati, sürgős, jelenvaló, személyes érdekű dolgok felett és
biztosan figyelmes hallgatóitok lesznek.
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Én beszédem elején aranyszabályt tártam elétek arra nézve, hogy a figyelmet
lekössétek és pedig ezt: „Mondjatok mindig olyat, amit érdemes meghallgatni.
Végezetül még egy aranyszabályt adok néktek: „Legyetek ti magatok is Isten
lelkétől áttelve, akkor nem is kell kérdeznetek, hogy vajon figyelmetesek-e
hallgatóitok vagy sem? Jöjjetek elő üde elevenségben a kamarából és Istennel való
társaságból, hogy Őt lelkeitek teljes erejével az emberekhez közel hozzátok és
akkor hatalommal fogtok felettök rendelkezni. Ha Isten beszél, az emberek
kénytelenek hallgatni, még akkor is, ha valami szegény, erőtelen ember által beszél;
az igazság fensége kényszeríteni fogja őket, hogy hallgassák. Bízzátok magatokat
egy föld feletti erőre. Igyekezzetek tökéletességre a beszéd művészetében,
ápoljátok az ismeretnek minden ágát, alakítsátok prédikációtokat tartalma és
formája szerint lehetőleg tökéletesen, de mindig erre gondoljatok: „Nem erővel,
sem hatalommal, - nyittatnak és szenteltetnek meg az emberek, - „hanem az én
lelkem által, - ezt mondja az Úr.”
Testvéreim az Úr legyen veletek, amikor kimentek és kiáltjátok: „Akinek fülei
vannak a hallásra, hallja!”

A haszontalan dolgokért való törekvés
„Az eke mögötti beszéd ” című műből.
Egy régi bölcs mondás így szól: „Ne adj ki annyit, amennyi a jövedelmed; ne higgyed
mindazt, amit mondanak; ne mondd el mindazt, amit tudsz és ne tedd meg
mindazt, mit megtehetsz.” Olyan sok dolog vár mireánk, melyet meg kell tenni,
hogy kár, ha csak egy grammnyi erőnk is elvész. Ha játékod mellett csak a világítást
pazarolod és nem nyersz el vele semmit, akkor hagyjad abba. Hiába fáradna valaki
azon, hogy tejet kényszerítsen ki egy darab fából, vagy vért egy répából vagy
értelmet egy bolondtól. Egy fösvénytől ne kérj addig pénzt, míg egy követ puhára
nem főztél. Olyan adóst ne perelj, akinek egy fillér vagyona sincs; ez csak annyi
volna, mintha jó pénzedet a rossz után dobnád; a borz odavan és a mókust sem
kapod meg. A vak embernek ne kínálj tükröt; ha egy ember olyan büszke, hogy nem
akarja meglátni hibáit, akkor csak összeszid, ha figyelmezteted őt azokra. Vakond
elé hiába tartod a lámpást, vagy pedig olyan embernek hiába beszélsz a mennyről,
aki nem törődik mással, csak piszkos nyereséggel. Mindennek megvan a maga ideje
és balgaság lenne részeg embernek prédikálni, ez annyi, mintha a gyöngyöket a
disznók elé dobnók; hadd józanodjanak ki elébb, azután beszélj velük okosan; ha
felolvasást tartasz nekik míg részegek, úgy teszesz, mintha magad is részeg volnál.
Macskát ne ültess a kocsis bakjára, vagy embereket olyan helyekre, ahová nem
illenek. Szilvából nem lehet almát csinálni; kislelkű emberek mindig kicsinyek
fognak maradni, még ha kántor vagy egyház-előljáró is lenne belőlük. Szomorú
dolog majomból prédikátort, vagy cselédből úrnőt csinálni. Sok prédikátorból jó
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szabó lenne, vagy pedig jó cipész, aki hivatását eltévesztette. Ha isten repülésre
szánta valamelyik teremtményét, akkor szárnyat is ad neki és ha embereket
prédikátoroknak rendel ki, akkor tehetségeket is ad hozzá. Borzasztó egy embert
háborúba kidobni, a ki nem tud harcolni. Jobb egy embert, aki felmászni akar,
lebeszélni arról, mint arra segíteni őt, hogy a nyakát törje ki. Selyemerszényeket
nem csinálnak disznófülekből és a disznó sohasem tanul meg jól flótázni,
bármeddig is tanuljon.
Lehetetlen dolgokat megkísérelni nem bölcsesség, tisztán lőporpazarlás a holdra
való lövöldözés. Padlót fűrészporból készíteni nagyon okos gondolat ahhoz képest,
amit egynéhány londoni barátom a fejébe vett, aki azon igyekszik, hogy szédelgő
társaságoknál vásárolt részvények által gazdagodjanak meg; épen annyi, mintha a
szelet egy hálóban felfogni, vagy vizet egy szitában vinni akarnának.
Szappanbuborékozni fiúknak való szép játék, de a társadalom buborékai
veszedelmesek, melyekkel nem kellene játszani. Ha van is barátomnak elveszíteni
való pénze, mégsem bírom azt belátni, miért kell azt egy zsiványtársaság kezébe
juttatni; ha az egyik lábamtól megszabadulni akarok, akkor mégsem hagyom, hogy
azt egy cápa harapja el. Ajándékozd el inkább pénzedet bolondoknak, mintsem,
hogy azt csalók kicsikarják tőled.
Sohasem érdemes felesleges dolgokat csinálni. Egy disznót sohasem kenj meg
zsírral és ne dicsérj egy büszke embert. Halaknak ne csinálj ruhákat és oltárokra
takarókat. A fehér liliomot ne pingáld be és az evangéliumot ne cifrázd ki. Ne kösd
be a férfi fejét, ha az nem tört be és ne vigasztald azt a lelkiismeretet, mely nem
tesz bűnvallomást. Ne világíts gyertyával a napra és ne akarj olyant bebizonyítani,
amiben senki sem kételkedik. Nem tanácsolom senkinek, hogy azt megvegye, ami
értékénél drágább.
A szemétdombot szagos vízzel le lehet önteni, egy gonosz ember a vallásosság
külső fényével jámbornak adhatja ki magát, de hosszú időre mindkettőnek nem lesz
jó eredménye?
Ha a mi népünk okos volna, egy jó csomó költséges, de haszontalan embert törülne
az állami költségvetésből, kik más emberek zsebeiből élnek; az állam fizeti őket, de
kevés hasznot hajtanak neki. Arannyal fizetni egy embert, amiért filléreket keres,
még sokkal okosabb dolog volna, mint püspököket kitartani, kik csapatosan
összejönnek afelett tanácskozni, hogy a henyélésnek melyik módját kövessék.
Különben a leszámoló nap már közeledik, oly biztosan, mint ahogy karácsony eljön
minden évben.
A tapasztalat már régen megtanított engemet, hogy senkivel ízlésbéli dolgok felett,
vagy csupa képzelgésből, vitába ne bocsátkozzam: épen olyan jól lehetne
veszekedni azon alakok felett, melyeket a tűzben látunk. A levegőt hiába szántjuk
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és hiába igyekszünk valakit meggyőzni lényegtelen dolgok felől. A veszekedést nem
fogjuk azáltal befejezni, hogy haragra lobbanunk; ez annyi lenne, mintha a tüzet
olajjal akarnók eloltani, vagy a parazsat úgy eltüntetni, hogy fúvóval fújják. Vannak
emberek, kik szeretnek civakodni, nem irigylem ízlésük: inkább két mértföldet
mennék gyalog, hogy egy veszekedést elkerüljek, mint egy negyed mértföldet, hogy
belekerüljek. Azt mondták nekem, hogy bátornak kell lenni és a bikát szarvainál
meg kell fogni; mivel azonban azt gondolom, hogy ez inkább kellemes, mint
hasznos mulatság, átengedem azoknak, akiket már annyira felhasított, hogy egy
csúnya döfés a szarvával, az ő koponyájuknak valami nagyobb kárt nem okozhat.
Salamon azt mondja: „Kerüld a veszekedést, mielőtt belezavarnának,” ami
körülbelül annyit tesz: „Hagyd abba, mielőtt hozzá fognál!” Egy veszett kutyát kerülj
ki és ha valaki gyávának mond, akkor te ne mondjad őtet azért bolondnak. A
veszekedésekbe való beleavatkozásból sohasem jön ki jó; ne bolygasd meg a
darázsfészket és ne rombolj le ócska házakat saját fejed fölött. Aki mindenbe
beleavatkozik, az bizonyára maga is hibát követ el; aki másnak a disznóját mossa,
azt nemsokára szintén meg kell mosni. A balgatagságnak a tetőpontja azonban férj
és feleség közé avatkozni, mert bizonyára abbahagyják a veszekedést és egyesített
erővel ellened fordulnak, úgy kell pedig neked: mert ha azt a levest megeszed, amit
mások főztek maguknak és megégeti szádat, ki mást kell akkor megdorgálnunk,
mint téged?
Még egyet: Ne próbáld a makacs asszonyt arra bírni, hogy engedjen, hanem gondolj
erre a versre:
Ha akar valamit, ő áztat akarja
S evvel vége van!
Nem akar valamit? Akkor nem akarja,
Meggyőzni hasztalan.
Múltkor kivágtam egy darabot az újságból és ezzel befejezem:
„Merítsd ki a Mississippi folyamot egy teáskanállal, szorítsd a sarkadat a cipőd
orrába, végy vasmacskákat léghajókra és horgássz csillagokat; lovagolj ökörnyálon
és nyargalj az üstökös után; ha egy zivatar a. Niagara vízesést dühével korbácsolja,
akkor gondolj rá, hogy hol hagytad el az esernyődet; szóval bizonyítsad be mindazt
lehetségesnek, amit eddig lehetetlennek tartottak, de ne próbáld hízelgő szavakkal
azt az asszonyt rábírni arra, hogy igent mondjon, ha egyszer feltette magában, hogy
nemet mond.”
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Egy jó szó az asszonyok érdekében
„Az eke mögött” című műből.
Bámulni kell azon, hogy az asszonyok ellen annyi sok régi közmondás van. Egy
tucatnyi más ellenében tizenkilenc mindig nekik van szánva. Az előbbi időkben a
férfiak mindig nyers hangot használtak, ha nejeikről beszéltek. Az ilyen szóbeszédek
közül némelyek borzalmasan visszataszítók; mint például ez a gonosz beszéd:
„Minden férfiúnak két jó napja van felesége mellett, mégpedig a menyegzői és az ő
elhalálozási napja ez”. Hasonlóan a második: „Aki elveszíti nejét és egy fillérjét, az
nagyon sokat veszített a fillérrel”. Emlékszem egy régi dalra, melyet egy verklis
afelett énekelt, hogy jobb az akasztófára menni, mint megnősülni. Ez azt bizonyítja,
hogy milyen durván gyalázták meg a házaséletet...
De hát az ilyen rossz szerzemény nem azt tanúsítja, hogy az asszonyok rosszak,
hanem csak azt, hogy azoknak férjeik semmit sem érnek, mert különben nem
hoznának fel ilyen utálatos szidalmakat házastársaik ellen. A rothadt ág törik le
legelőször; eszerint úgy tűnik fel, hogy a ház férfi oldalának kell rosszabbnak lenni a
kettő közül, mert hiszen kétségtelenül ez gyártotta a legharapósabb
közmondásokat. Bizonyára volt egynéhány szörnyen rossz asszony a világon, akik
annak kimondására ingerelték a férfiút, hogyha az asszonyok (testi) nagysága olyan
volna, mint az ő jóságuk, akkor egy borsóhüvely elegendő volna arra, hogy abból
ruhát és kalapot csináljanak. Ennek ellenében azonban hány ezernyi sok igaz
segítőtárs volt, akiket nem lehetett volna pénzzel lemázsálni! A szentírásban csak
egy Jóbné és egy Jézabel van említve, de a Sárák és Rebekák száma meg nem
számlálható. Az én véleményem megegyezik Salamonéval, hogy általános szabály
szerint az, aki feleséget talál, jó dolgot talál. Ha a kereskedő kiad egy rossz
pénzdarabot, akkor valamennyi szomszéd hallani fog róla, de a jó pénz százairól mit
sem szól a történet. Egy jó asszony nem csinál zajt, s felette sem csinálnak lármát,
de a hét sárkányt az egész község ismeri. Mindazt mindenbe foglalva mondhatni,
hogy ők igazán angyali teremtések és az összes férfiak fele része sem érdemli meg
őket.
A férjes nők részére egyik jó bizonyítványul szolgál az a körülmény, hogy olyan
kevés régi közmondás van a férfiak ellen, miszerint ezen esetben helyén való volna
ezt mondani: „Ami jó a libának, jó az a gúnárnak is”. Sok kímélettel és türelemmel
kellett rendelkezniük, mert különben a férfiak minden egyes „verjed”-re „üssed”del feleltek volna. Persze, hogy a nők kissé gyorsak a nyelvükkel, de ha ők
szépségükkel és hangjaikkal a harangokhoz hasonlítanak, akkor nem is kell
csodálkozni, ha nekik is, mint azoknak, nyelveik vannak, amelyek ide-oda könnyen
mozognak. Mindezek mellett nem lehetnek olyan rosszak, mert különben már rég
megbosszulták volna magukat ama sok keserűségért, a mellyel őket szóvá tették.
Ha pedig egy kissé kormányra vágyók, akkor, mégsem kell férjeiknek valami nagyon
nehéz rabságban sínylődniük, mert bizonyára volna annyi okosságuk, hogy erről
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hallgatnának. A férfiak általában véve nem szeretik azt közhírré tenni, ha alaposan a
papucskormány alatt vannak; s én meglehetősen biztos vagyok felőle, hogy a régi
közmondások szélnél nem egyebek.
Az igaz asszony férjének jobbik fele, az ő gyönyöre, virága, őrangyala és szívének
kincse...
Az ő társaságában megtalálja a földi mennyországot; ő házának fénye, lelkének
vigasza és ezen világban vigaszának lelke. Bárminő sorsot rendeljen számára az Úr,
amíg él, gazdag ő. Az ő oldalbordája legjobb része testének.
Ha jó a férfi, jó akkor a felesége is. Némely emberek nem tudnak kijönni sem
asszonyok nélkül, sem asszonyokkal; nyomorultaknak érzik magukat a dicsőített
nőtlenségi állapotban és szerencsétlenné teszik házukat, ha megnősülnek;
hasonlóak Tomkin kutyájához, mely nem bírt bőrében megmaradni, ha szabad volt
és ordított, ha megkötözték. Amely ember boldog volt mint ifjú, többnyire boldog
lesz mint férfiú; egy boldog férfiú pedig legboldogabb ember a nap alatt. Két
boldogan összeházasított emberi lény, vidám életet folytat egymással, s olyanok,
mint azok a kémek, akik Eskolnak szőlőfürtjét vitték maguk között. Ők egy pár
paradicsomi madár. Az ő megosztott örömeik kettős örömök és az ő megosztott
fájdalmaik, félfájdalmak. Ez az a gyönyörű számtan, amelynek alapján számolnak. A
gondok kocsija könnyen gördül, mert együttesen húzzák, ha pedig egyszer nehezen
megy, s ide-oda ütközik, akkor még annál inkább szeretik egymást és megkönnyítik
terhüket.
Ha a házaséletben civakodás van, úgy a hiba többnyire mind a két felet terheli;
rendesen pedig az egyik oldalon egy font van, a másikon 30 lat. Ha a ház
boldogtalan, akkor a férfi éppen olyan mértékben oka annak, mint az asszony.
Éppen olyan dorgálásra méltó Károly, mint Janka, s talán még inkább. Ha a férfi
nem akar cukrot tartani a szekrényben, akkor nem csoda, ha keserű lesz az asszony.
A kenyérben való hiány, a szeretet hiányát idézi elő; az éhes kutyák marják
egymást. A szegénység rendszerint a férfiú hátán nyargal be a házba, mert nem
gyakori eset az, hogy az asszony tiszte volna kimenni és munkabérért dolgozni. Ami
vidékünkön egy férfiú gyűrűt ajándékozott nejének ezzel a felirattal: „Ha nem
dolgozol, ne is egyél”! Ez a férfiú embertelen volt. Nem az asszony dolga az eleséget
megszerezni, neki csak arra kell igyekezni, hogy azt jól felhasználja és el ne
pocsékolja; azt mondom tehát, hogy a szűk napi eledel, nem az ő hibája. Az ő
kötelessége nem az, hogy a kenyeret megkeresse, hanem, hogy elkészítse. Többet
érdemel ő odahaza annál a munkabérnél, amit kívül megkereshetne.
Nem az asszony az, aki keresetét a „Fekete medvé”-ben vagy a „Víg cimborák”-ban
eljátssza és elissza. Néha-néha látni ugyan egy részeg asszonyt, - s ez rémítő
látvány, - de száz eset közül kilencvenkilenc esetben a férfiú az, aki pityókásan jön
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haza és üti a gyermekeket; ezt ritkán teszi a nő. Ez a szegény, megkínzott teremtés,
már kénytelenségből is tagja a mértékletességi egyletnek, ha tetszik vagy nem
tetszik neki, s akár így, akár amúgy, csak hideg vizet kap inni, gyakran azonban
forrót is melléje. Az asszonyokat megróják, hogy olyan gyakran állanak a (tükör)
üveg előtt és magukat nézik benne, de hát ez még korántsem oly gonosz üveg, mint
amaz, amelyben a férfiak az ő eszüket fullasztják bele. Az asszonyok nem ülnek a
korcsmában a kályha melletti padon, hogy elisszák pénzüket; ezek a szegények
otthon ülnek gyermekük mellett és fáznak; reá néznek az órára, (ha van olyan,) és
csudálkoznak, hogy vajon mikor jön haza urok és parancsolójuk, s keserű könnyeket
sírnak, mialatt várakozniuk kell. Csodálkozom, hogy nem sztrájkolnak. Némelyike
közülük olyan keserves helyzetben van, mint a tűre szúrt cserebogár vagy mint az
egér a macska szájában. Ápolniok kell beteg leányukat és megmosni a piszkos fiút,
azután meg folyton hallgatniok kell a gyermekek kiabálásait és zajaikat, azalatt
pedig „a teremtettség ura” felteszi fejére kalapját, meggyújtja pipáját és megy
mulatni; vagy pedig ha úgy tetszik neki, hazajön és ócsárolja szegény házasfelét,
hogy nem gondoskodott számára jobb vacsoráról. Hogyan várhatja el, hogy etessék
őt, mint egy vívókakast, ha szombaton este olyan kevés pénzt hoz haza és oly sok
itali áldozatot tesz le az „árpalé” polcára? Azt mondom és tudom, hogy sok ház van,
amelyben nem volna dorgálásra való asszony, ha nem volna abban a házban egy
morgó férfi-medve és egy férfi-korhely. Azok a fickók, kik még arra sem alkalmasak,
hogy törlőrongyokat csináljanak belőlük, csak isznak és isznak, míg egészen
mámorosak lesznek, s azután ütlegekkel nekimennek szegény fiákerlovaiknak, ha
már nem tudnak nekik több elinni való pénzt adni. Senki ne mondjon nékem ellen,
én állítom és be is bizonyítom azt, hogy az asszony kénytelen haragudni, ha minden
foltozása és takarékoskodása mellett sem tudja vinni háztartását, s ha ebben férje
akadályozza őt. Mindnyájan kedvetlenek volnánk, ha téglákat kellene csinálnunk
szalma nélkül, a fazekat forrásban kellene tartanunk tűz nélkül és a dudást kifizetni
kellene üres bugyellárisból. Mit húzzon ki a nő a kemencéből, ha sem lisztje, sem
tésztája nincsen?...
Azt mondják, hogy egy szalmából való férfiú annyit ér, mint egy aranyból való
asszony, de én nem hagyom magamat elámítani. Egy szalmából való férfiúnak nincs
több értéke, mint egy szalmából való asszonynak, - hazudjanak a régi közmondások,
ahogyan akarnak. János többnyire nem jobb, mint Margit. Ahol a férfiú
tulajdonrésze a bölcsesség, ott az asszony tulajdonrésze többnyire a szelídség és
akkor náluk ez a régi lakodalmi kívánság megy teljesedésbe: „Az első évben öröm, a
másodikban kellemetesség, s valamennyi többiben megelégedettség.” - „Ahol a
szívek egyesülnek, ottan megjelenik az öröm.” ...Azt mondják, hogy a házasság nem
mindig magas állapot, hanem többnyire kínos állapot. Nos hát, ha emez utóbbi eset
áll be, akkor ezt a kabát és mellény éppen úgy okozta, mint a szoknya és a kötény. A
mézeshónapoknak éppenséggel nem kell elmúlnia, ha pedig mégis úgy történt,
akkor gyakran a férfiú oka annak, mert megette mind a mézet ...Ha valaki a
„Macska lábához” címzett vendéglőben lakik, ott, ahol megkarcolt arcok vannak,
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akkor vagy feleségének nincs férje, vagy pedig ő meg nem nősült ... Én többnyire
nem sajnálom azokat a szegény férfiakat, akiknek annyi sokat kell szenvedniük,
megtakarítom részvétemet az asszonyok részére ...
Minden azértnak meg van a miértje, de a miértet a házi perpatvarban nem kell
mindig a háziasszonynál keresni! Tudom, hogy némely nőknek hosszú nyelvük van,
de akkor annál sajnálatraméltóbb az, hogy férjeik azokat mozgásba hozzák; ami
azonban a sok beszédet illeti, hát e tekintetben csak egy italmérésbe kell
bepillantanunk, amikor a férfiak állkapcsai a szesszel jól be vannak olajozva és ha
valahol a nap alatt van olyan asszony, aki gyorsabban és bolondabbul fecsegni tud,
mint ezek, akkor ne nevezzenek engem Szántó Jánosnak ...
Aki feleségét Istentől könyörögte ki és őt jelleméért, nem pedig csupán az ő szép
alakjáért vette el, az elvárhatja, hogy választását Istennek áldása fogja
megpecsételni. Mindazoknak, kiknek szeretete Istenben egyesül, kik Hozzá
szeretetért esengnek és szeretik Őt kérni, nem kell azon aggódniok, hogy a szeretet
és öröm valamikor távozik tőlük.

Szelídség és szilárdság
Ne légy csupa cukor, különben a világ elszopogatna, de csupa ecet se légy, mert a
világ kiköp. Mindenben létezik egy középút, csak gyöngefejű emberek esnek a
szélsőségekbe. Nem kell egészen sziklából vagy homokból lennünk, sem egészen
vasból vagy viaszból. Nem kell úgy viselkednünk, mint az ölebecskék, melyek
mindenki előtt farkukat csóválják, de olyan sem, mint a láncravert eb, mely
mindenkit dühösen megugat. Fehérekből és feketékből áll a világ és ezért
mindenféle kedélyű emberekkel van dolgunk; némelyik olyan hajlékony, mint egy
öreg cipő, de nem is ér sokkal többet, mint annak a párja; a másik meg mindjárt
meggyűl a legkisebb sértésnél, mint a gyújtózsinór s olyan veszedelmes, mint a
puskapor. Nem valami kellemes olyan embert foglalkoztatni a ház körül, aki olyan
rosszkedvű, mint a vén medve és akinek olyan természete van, mint a savanyú
szőlő, olyan éles, mint a borotva s olyan mérgesen néz, mint a mészáros kutyája;
azonban lehetnek jó oldalai is, hogy mindezek mellett mégis férfi; ellenben Henrik,
a szegény szelíd, aki olyan „zöld”, mint a fű s olyan készséggel hajlik, mint a fűzfa,
senkinek sincs hasznára és mindenkinek gúnytárgya. Legyen minden embernek
gerince, különben nem bírja egyenesen tartani a fejét. De ez a hátgerinc legyen
hajlékony, mert különben nekimegy homlokával a gerendának.
Mindennek megvan a maga ideje: másoknak kívánságát teljesíteni vagy
megtagadni. Ha teherhordó szamarakká tesszük magunkat, akkor mindenki
nyargalni fog rajtunk; ha azonban azt akarjuk, hogy tiszteljenek, akkor legyünk a
magunk urai és ne engedjük meg másoknak, hogy tetszésük szerint nyergeljenek.

69

Aki minden embernek kedvére akar élni, olyan lesz, mint a béka a borona alatt,
sohasem, lesz békessége; s ha minden szomszédunkkal szemben, legyen az jó vagy
gonosz, a szolgai szerepet játsszuk, ezt senki sem köszöni meg nekünk, sőt annyi
kárt szerzünk vele, amennyi hasznot. A báránytermészetű ember azt fogja
tapasztalni, hogy még nem pusztultak ki a farkasok. Aki lefekszik a földre, számíthat
arra, hogy rátaposnak. Aki egér lesz, megeszi a macska. Kinek vállaira a szomszédok
rátehetik a borjút, arra nemsokára felrakják a tehenet is. Igyekezzünk felebarátunk
tetszésére élni a jóban, a nemesbülésben, de ez egészen másvalami.
Szaladgálnak a vén rókák, kiknek folyik a nyáluk a fiatal libákra és ha csellel
odavitték őket, hogy kívánságaikat teljesítik, akkor nemsokára ezek fizetik meg a
számlát. Kitűnő jó pajtásnak neveztetel, ha barátaid részére bérkocsi leszel, de
különös Benjamin-rész lesz az, amit majd veled megetetnek. Ezen helyzetből
magadra hagyatva kell majd kigázolnod, mert öreg barátaid bizonyára így kiáltanak
feléd: „Isten veled, kedves kosár, hogy olyan szépen vitted almáimat”; vagy pedig
ellátnak téged a legjobb kívánságaikkal, de érdekedben a legcsekélyebbet sem
teszik meg és tapasztalni fogod, hogy szép szavakból még egy macska sem lakott
jól; vajat nem tesznek a kenyeredre és zsebeidet nem töltik meg. Akik nagyra
vannak veled, azok vagy megcsalnak vagy kihasználnak. Ha a narancsot megették, a
héját eldobják. Ezért légy bölcs és nézz előre, azután ugorj, vagyis a barátod tanácsa
többet fog ártani neked, mint ellenséged gyalázása. Az együgyű mindent elhiszen,
de az eszes vigyáz útjára. Tarts szomszédoddal addig, míg veled megy a jó
lelkiismeret, de válj el tőle ott, ahol a lelkiismeret cipője törni kezdi a lábadat. Úgy
kezdj barátoddal, ahogyan folytatni akarod és tudasd vele minél előbb, hogy nem
vagy kittből (üvegragasz) készült ember, hanem olyan, akinek esze van és azt
használni is akarja. Azonnal állítsd meg lovaidat, ha észreveszed, hogy letértél a
helyes útról és térj vissza a legközelebbi úton.
Ki nagy hibákat akar kikerülni, őrizkedjék a kis hibáktól; ezért állj meg idejében, ha
barátod le akar rántani a gödörbe. Inkább sértődjék meg egy jó ismerősöm, de jó
hírnevemet nem hagyom és lelkem üdvösségével nem játszom. Ne félj betérni a
térjvissza-utcába. Hadd csúfoljanak gyávának, ha menekülsz a bűn elől; jobb
menekülni a jelen időben, mint szenvedni az örökkévalóságban. Ne hagyd magad
rábeszélni, hogy saját magadat tönkretegyed; ha társainknak csak saját vesztünk
árán lehetünk kedvére, akkor nagyon drágán vásároltuk meg őket. Lépj fel
erélyesen ott, ahol állani szándékszol s ne hagyd magad senki által a helyes útról
letéríteni. Tanulj „nem”-et mondani, az többet használhat neked, mint a latinul
olvasni tudás.
Minden ember barátja gyakran annyi, mint senki barátja vagy pedig
együgyűségében megfosztja családját, hogy idegeneken segítsen és testvére lesz a
koldusnak. A jótékonyságban is, úgy mint egyéb dolgokban, bölcsesség kell; sok
embernek iskolába kellene járni, ahol ezt megtanulja. Kemény ember lehet az
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gyermekei iránt, aki elveszi szájukból a kenyeret, hogy azoknak adja, akik őtet
kedves pajtásnak nevezik és azután kinevetik érte.
Aki pénzét kölcsön adja, gyakran elveszíti azt és barátait is, aki pedig mást biztosít,
saját maga sohasem biztos. Fogadd el tanácsomat és sohase állj jót többért, mint
amennyit el akarsz veszíteni. „Aki jótáll másért, annak kára lesz, de aki óvakodik az
ígéretektől, az biztos”.
Ha minket megsértenek, akkor mint keresztyén emberek tartozunk ezt harag nélkül
eltűrni; de ne tegyünk úgy, mintha azt nem éreztük volna, mert ez felbátorítja
ellenségeinket, hogy egy újabb döfést mérjenek ránk. Aki kétszer hagyja magát
megcsalni ugyanazon egy embertől, az már félig olyan rossz, mint az a gazember és
hasonlókép van ez más sértéseknél is, ha jogunkat nem vesszük igénybe, akkor mi
vagyunk okai, ha azt nem kapjuk meg.
Pál apostol kész volt Mesteréért verést szenvedni, de nem felejtette el a
hivatalnoknak megmondani, hogy ő római; és mikor azok az urak titkon akarták
őket kiengedni a tömlöcből, így szólt: „Nem úgy, hanem ők maguk jöjjenek és
vezessenek ki minket”. A keresztyén a legszelídebb ember a világon, de
mindamellett mégis csak ember. Ezt persze sok embernek nem is kell még mondani
sem, mert hirtelen felzúdulnak egy pillanat alatt, ha azt vélik, hogy valaki nagyon
közelről érintette őket; még nem is tudják, hogy jár-e tolvaj az udvaron vagy talán a
vén gebe szakította el a kötelet és járkál künn, de már előre kitárják az ablakot és
lőnek. Veszedelmes szomszédok ezek. A bika szarvai között nyugalmas helyet
keresni annyi volna, mint környezetünkben kellemességre számítani. Mérges
emberrel ne köss barátságot és a dühöngővel ne társalogjál.
„A türelmes bölcs, de a türelmetlen kimutatja balgaságát”. „Egy bolondhoz több
remény van, mint aki gyors a beszédre”.
Ismertem életemben olyan határozottan nyakas embereket, kik sem értelemhez,
sem észhez nem jutottak. Falunkban lakik egy furcsa legény, kinek egy buldog
kutyája van, ha az valamit fogaival megfog, többé el nem bocsátja; ha ki akarnánk
venni a szájából, előbb le kellene vágni a fejét. Ilyenfajta emberekre haragudtam én
már sokszor. Egy vasvillát hamarább meg lehetne indítani, hogy változzék át
cséplőgéppé vagy egy téglát rábeszélni, hogy márvány legyen, de egy olyan embert
nem lehet odahozni, hogy komoly intelmekre hallgasson. Négereket fehérre mosni
és a leopárd bundájából a foltokat kivenni semmi ahhoz a művelethez, mint egy
magában eltökélt nyakas embert a jóra vezetni. Igazság vagy nem igazság - egy
hegy könnyebben volna megindítható, hogy Londonba sétáljon, mint olyan embert
lebeszélni, ha egyszer komoly elhatározáshoz jutott. Ha az embernek igaza van,
akkor ilyen tántoríthatatlan ragaszkodása az ő ügyéhez valami nagyszerű; a mi
prédikátorunk azt mondja: „ebből a fából faragják a vértanúkat”; ha azonban egy
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teljesen tudatlan és visszás ember fejében megrögződik ez a kemény kavics, akkor
azokból csinál vértanúkat, akik vele érintkeznek.
Az öreg bérlő Vastagfej, megfogadta, hogy öklével veri be a szöget egy
tölgyfadeszkába és egész életére megbénult tőle a keze; gabonáját pedig nem
adhatta el olyan árban, ahogy ő akarta és inkább hagyta, hogy az egerek megegyék
az asztagokat. Földjei mellett nem lehet elhaladni anélkül, hogy makacssága meg ne
lássék, mert ünnepélyesen kijelentette, hogy az új divatokról még hallani sem akar
és ezért övé a legrosszabb aratás az egész faluban. De ennél még rosszabbat csinált,
leánya áttért a methodistákhoz és ő dühében kidobta a házból; s habár ezóta
nagyon megbánta tettét, mégsem akar engedni, hanem megmarad amellett, hogy
nem akarja többé látni; ezalatt pedig a gyermek keménysége miatt meghal.
Elhamarkodott fogadásokat jobb megszegni, mint megtartani. Ki soha nem változik,
nem is javul; ki sohasem enged, nem is győz soha.
Gyermekeinknél egyesítsünk barátságot és szilárdságot; akaratukat nem kell mindig
megtenni, de nem is szabad mindent megtiltani. Ha mindannyiszor adunk enni a
disznónak, ahányszor röfög és a gyermeknek, ahányszor sír, akkor a disznó elrontja
gyomrát és a gyermek kényes lesz. A trombitálni tanuló és egy elkényeztetett
gyermek, nagyon kellemetlen szomszédok; de ha nem vigyázunk, akkor
gyermekeink mások bosszúságára és a mi megkínoztatásunkra fognak felnőni.
„Vessző és büntetés bölcsességet ad, de amely fiú magára van hagyva, szégyent
hoz anyjára”. Ha kis gyermekeink rendreutasításától sohasem fajul meg a fejünk,
akkor elegendő szívfájdalmat fognak nekünk szerezni, mikor megnőnek. Szigorúan
igazságos jellem hassa át minden magaviseletünket a gyermekekkel szemben; igen
szavunk legyen igen és nem szavunk legyen nem, mégpedig szó szerint és rögtön.
Sohase ígérj a gyermekeknek valamit, amit meg nem adhatsz, legyen az egy perec
vagy egy csomó verés. Eszközölj ki magadnak engedelmességet minden
körülmények között; engedetlen gyermekek, szerencsétlen gyermekek; saját
magad miatt is követeld ki magadnak, hogy hallgassanak reád. Ha tekintélyedet
egyetlen egyszer elveszíted, akkor már bajosan nyered azt vissza, mert aki „Á”-t
mond, kell, hogy „B”-t is mondjon és így tovább.
Nem szabad gyermekeinket haragra ingerelni, hogy meg ne vaduljanak, sőt inkább
isteni félelemben kormányozzuk házunkat s ha ezt megtesszük, akkor számíthatunk
az Ő áldására.
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Jézus öröme
„Azon órában örvendeze Jézus lelkében és monda: Hálákat adok néked Atyám,
mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elöl és
a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted
Mindent nékem adott az én Atyám és senki sem tudja kicsoda a Fiú csak az Atya;
és kicsoda az Atya, Hanem csak a Fiú, és akivel a Fiú akarja megjelenteni. (Lukács
10, 21-22)
Rendkívül érdekes dolog megjegyezni, hogy ez az egyetlen eset az evangéliumban,
ahol az van mondva Jézusról, hogy öröme volt. Szinte elszigetelten áll ez a dolog és
éppen ezért még jobban kell értékelni „Azon órában örvendeze Jézus lelkében.”
Tudjuk, hogy Ő a „fájdalom embere és a szenvedés ismerője volt s éppen azért nem
kell nagyon csodálkozunk, hogy igen kevés részletet találunk életében mikor öröme
volt. Ámbár azért nem gondolom, hogy ezen esetet kivéve Jézusnak soha semmi
öröme ne lett volna, mert szüksége volt, hogy a fájdalom és a szenvedés idején,
Urunkat egy magasabb egy örömteljesebb érzés mindenkor befolyásolja. Ez az
érzés a jótékonyság volt és tudjuk róla, hogy „szertejárt, jót cselekedvén.”
A jótékonyság pedig mindenkor békés örömet lel abban hogy mások áldására
válhatik.
A bénának öröme, mikor tagjait újrahasználhatta és a vaknak öröme, mikor
szemeivel újra látott, befolyásolta Jézus szívét is és megtöltötte örömmel. Mások
örömének láttára egy érző szívet hasonló örömre gerjeszt. Sidney Fülöp mondta: „A
jótékonyság az egyetlen dolog mely állandó örömet szerez az ember életében” és
tényleg nehéz dolog belátni, hogy Jézus szeretete miként talált volna örömet, ha
azoknak áldást nem hozott volna.
Ezenkívül azonban az Úr Jézus oly tiszta volt, hogy állandó örömforrás létezett
benne, amely sohasem hiányzott nála. Ha igaz az, hogy az erény szerencsét jelent,
akkor Jézus határozottan szerencsés volta
Mit földi dolog nem adhat s el nem vehet
Nyer a lélek csendes derűt és örömet
Ez az erény jutalma.
Ilyen derű és öröm lehetett az Úr Jézus tulajdonában, amikor a fájdalmak és
szenvedések súlyos terhét hordta értünk. A tökéletesen szent Isten egyúttal
tökéletesen boldog Isten is, és e tökéletesen boldog Krisztus, ha a mi
szenvedéseinket és betegségeinket nem hordozta volna, tökéletesen szerencsés
lett volna. Ámbár a mi szenvedéseink és betegségeink hordozása mellett is volt
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benne oly mély lelki öröm, mely a legsajgóbb fájdalmak dacára is fenntartotta Őt.
Vajon nem mondta-e az Atya szeretett Fia felől: „Szereted az igazságot, gyűlölöd a
hamisságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.”
De ez még nem minden, mert a mi drága Urunk elválaszthatatlan közösségben
állott az Atyával; már pedig, ha valaki közösségben van az Atyával, akkor nem
maradhat sötétségben, - mert ha Istennel halad együtt, akkor a világossággal halad,
mivelhogy Isten a világosság. Az ilyen kedély bizonyos célok végett ugyan sötétség
és homály alá helyeztetik, de az igaz embernél a világosság mindig újra felderül. Az
imádkozásnak minden éjjele és a tökéletes szolgálatnak minden nappala meghozza
nyugalmát az Isten Fia szenvedő szíve részére.
Azonkívül Jézus Krisztus a hitnek embere volt a legtökéletesebb és a legnagyobb
mintaképe a „hitnek, Ő a hitnek elkezdője és befejezője”, kiben mi ennek életét,
működését és végül győzelmét szemlélhetjük. Az Úr Jézus megtestesülése volt a
tökéletes bizalomnak, kinek életében az összes nagy hithősök életét megtaláljuk
egybefoglalva. Olvassátok el a zsidókhoz írt levél 11. részét; ahol meglátjátok a
tanúbizonyságok nagy tömegét és azután figyeljétek meg, hogy miként mutat az
apostol a 12. részben Jézusra, mint akinek személyében az összes tanúbizonyságok
megláttatnak. Ő volt az, „ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot,
keresztet szenvedett.” Jézus öröme egy sugár volt a jövőnek azon lámpájából, mely
halála és győzelme után meggyújtatott. Néki oly eledele volt, amelyről tanítványai
mitsem tudtak; mert jövőbe látó szemei többet láttak, mint ők és mialatt ezek a
váláson szomorkodtak, Ő már látta ennek üdvösségét és azt mondta nekik, hogy ha
szeretnék őt, akkor örvendeznének, mert az Atyához megy. Nyugodtak lehettek
afelől, hogy Ő nagy örömet hagyott nékünk, mert megmondotta: „Ezeket
beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek
beteljék.” Vajon mit érezne Jézus, ha tudná, hogy semmi örömet nem hagyott
övéinek? Szólt volna-e oly sokszor biztató hangon hozzájuk és mondta volna-e oly
gyakran, hogy: „Ne szomorkodjék a ti szívetek?” ha Ő maga is lesújtott a földre? És
mégis rendkívül érdekes, hogy felvett szövegünk az egyedüli példája Jézus
örömének, az evangélisták szempontjából nézve. Világos dolog azonban az, hogy ez
az öröm nem volt oly szembeszökő vonás Urunk életében, hogy ez a szemlélőnek
feltűnjék. Derült béke és nyugalom tündökölt le homlokáról, persze nem a
túlhajtott életkedv bizonyságaként, - amit oly gyakran látunk az embereknél. Nem
tudunk esetet reá, hogy nevetett volna, dacára, hogy háromszor van megemlítve,
miszerint sírt és egyetlenegyszer, még pedig csakis egy helyen találunk említést
arról, hogy örvendett. Eme egyedülállóság miatt megkívánja ez a hely, hogy
foglalkozzunk vele, megtekintve az okot, mely ezt a szokatlan örömet előidézte.
Az itt használt szavak igen nyomatékosak: „Akkor örvendeze Jézus.” Az eredeti
görög kifejezés sokkalta kifejezőbb, mint a fordítás, mert azt, jelenti, hogy:
„örömében szökdécselt.” A szó hasonlít Mária, az áldott szűzanya dicsénekéhez:
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„Örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” Erős, örömteljes
megindultság volt látható Urunk arcán és ez kifejezésre jutott hangján és szavain át.
Bizonyos, hogy rendkívül örvendett. A bibliai vers azt is mondja: „Örvendett Jézus
lelkében”, ami annyit jelent, hogy lényének, egyéniségének mélyéből, emberi
természetének teljességéből örvendett a Megváltó. Az ember test, lélek és
szellemből van összealkotva és ebben a szellem a nemesebb, életteljesebb rész; az
az öröm, amellyel Jézus örvendett, szellemi, benső, magasztos öröm volt. A szó
igazi és teljes értelmében vett öröm volt az, amelyben a Megváltó szíve
szökdécselt. Lépjünk tehát közelebb ahhoz az örvendező Megváltóhoz, aki a
magasztalás ruháit magára vette, melyek a gyönyörtől illatoznak; azután pedig
nézzük meg, hogy tanulhatunk-e valamit öröméből, ha, - amint hiszem fájdalmaiból is egy keveset átvettünk.
Nézzünk tehát a Megváltóra és jegyezzük meg, hogy Jézus azért örvendett, mert az
Atya kijelentette magát az evangyélium által. „Hálákat adok néked Atyám,
mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és a
kisdedeknek megjelentetted.” Örvend, hogy az Atya kijelentette magát az
evangyéliumban. Nem örült a hírnévnek, amely nevét illette annyira, hogy
Keresztelő János még a börtönben is meghallotta. Nem örült annak, hogy az idők
látható jelei mutatták hatalmát, melyet a hetven tanítvány jelentett néki, mondván,
hogy „az ördögök is rettegik hatalmadat”, hanem annak örült hogy Isten
kijelentette magát az evangyélium által az embereknek.
Oda akarom fordítani figyelmeteket, hogy meglássátok, miszerint Ő mindent, amit
megtett; az Atya javára ír és örvend azon, hogy az Atya Ő általa munkálkodik.
Jönnek a tanítványok és azt mondják „Uram, még az ördögök is engednek nékünk a
Te neved által!” Nem mondtak semmi valótlanságot, mert tényleg Jézus neve volt
erősségük és Ő meg is érdemelte a dicsőséget; de szent önmegtagadással, ami
annyira természete volt, ismételte: „Hálákat adok néked Atyám, hogy Te ezeket
megjelentetted!”
Semmi magasztalást nem fogad el, hanem mindent az Atya javára ír, aki
munkálódik Benne. Foglalkozzatok ezzel ti, kik Őt Úrnak nevezitek. Legyen az Atya
műve a ti örömetek. Ha az Úr az evangyélium prédikálásában valahol valami
eredményt nyújt, akkor örüljetek azon, hogy az Atya ereje kifejezésre jutott az
igében. Ne örvendjünk a magunk munkálkodásának, hanem annak a kéznek, amely
használ bennünket és munkálkodik általunk. A legnagyobb nyomorúság az
evangyéliumot prédikálni – Isten nélkül! Ellenben öröm, kimondhatatlan üdvösség
érezni azt, hogy ha mi felemeljük kezünket, az Isten keze is felemelkedik és ha az
igét hirdetjük, az Úr - szava áthat a gyenge hangokon és megrázza az emberek
szívét! Rendkívüli nagy öröm a hívők részére az, hogy az Atya hazahozza eltévedt
gyermekeit és a megtérésre hajlandókat keblére öleli. A Megváltó öröme az volt,
hogy az Atya kegyelme által az emberek megvilágosíttattak. A hetven tanítvány
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eljárt városról városra, csodákat műveltek, az evangyéliumot prédikálták és a
Mester örvendett, mikor az eredményről beszámoltak néki. „Azon órában
örvendeze Jézus lelkében.” Jólesett látni Jézusnak, hogy az evangyélium szabad
folyást vett magának és ezáltal dicsőítik az Istent. Azután látva „övéinek
munkálkodását”, szíve megtelt megelégedéssel. Ne találjuk-e mi is ott örömünket,
ahol Jézus? Ne menjünk-e mi is be az Úrnak örömébe? Valahányszor hallunk
valamit egy faluról, ahol hirdetik az evangyéliomot, vagy egy városról, mely az
örömhírtől megrázkódott vagy valamely - az evangyélium elől elzárt - ország felől,
hogy megnyitotta kapuit az ige előtt, mindannyiszor teljék meg szívünk mély és
túláradó örömmel. Inkább örvendjünk ennek, mint üzletünk sikerének vagy
személyes előhaladásunknak. Ha semmi örömet nem találunk környezetünkben
vagy ha saját lelki állapotunk tele van nehézségekkel, még akkor is örvendezzünk
azon, hogy Isten az evangyélium fényét megjelentette az embereknek. Legyen ez
legforróbb kívánságunk, hogy: „Jöjjön el a Te országod!” és hogy ebben az
eljövendő országban, megtaláljuk legnagyobb boldogságunkat. Legyetek biztosak
afelől, hogy az az öröm, amely Jézus szívét melegítette, semmi szégyent nem
hozhat reánk, mivel a tiszta, szent és nemes öröm és ezért akarjuk magunkat ennek
átadni. Jézus öröme az volt, hogy az Atya kegyelmi ajándékai teljesen
megnyilvánultak.
Továbbá Jézus öröme azon különös alapokon nyugodott, hogy a kinyilatkoztatás
ilyen csekélyke észközök által történt Olvassuk, hogy egy alkalommal reávetve
szemeit tanítványaira, így szólt: „Boldogok vagytok ti szegények, mert tietek a
mennyeknek országa.” A tizenkettő vagy a tanítványok között nem volt egy sem, aki
rangban kiváló lett volna. Közönséges földmívelő és halászattal foglalkozó emberek
voltak. A későbbi esztendőkben lett csak elhívva Pál, aki tudományban és
műveltségben gazdag volt és akinek képességeit felhasználta az Úr, de a Krisztus
legelső prédikátorai halászok és pásztoremberek voltak, az iskolákban járatlanok,
akik csak mint „tanulatlan és értelmetlen emberek” szerepeltek a zsidók előtt. A
világtörténelem legnagyobb eseményét teljesen jelentéktelen emberek vitték
véghez, oly emberek, kiket a körükbeli népek elítéltek és kitaszítottak.
Bármelyikükhöz lehetett volna így szólni Nézzétek meg hivatásotokat kedves
testvéreim! A testileg okosak, hatalmasak és nemesek közül nem hívott el, sokakat
az Úr, hanem akik bolondok a világ előtt, azokat választotta ki magának, hogy a
bölcsek bölcsességét bolondsággá változtassa; a gyengéket választotta azért, hogy
az erősöket megszégyenítse, a lenézetteket, a megvetetteket és azokat választotta,
akik semmik, hogy valamivé tegye; egy test se fuvalkodjék fel pedig a maga
dicsőségére.”
Figyeljétek meg azonkívül, hogy ezek az emberek, akiket az Úr szolgálatba állított,
nemcsak születés szerint tudatlanok voltak, hanem a lelki értelemnek is igen
alacsony fokán állottak, úgy hogy teljesen csak kegyelemben állottak, akárcsak a
világi ismeretekben járatlan gyermek. Az az öröm, melyet éreztek, mikor visszajőve
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elmondták, hogy mit tapasztaltak, éppen oly gyermekies, mint amilyen jámbor volt.
Úgy örvendtek elért eredményeken, mint a gyermek kisded játékain; az ő Uruk
azonban hálás volt, látva nyíltszívűségeket és egyéniségük egyszerűségét, mikor
felkiáltottak: „Uram, még az ördögök is engednek a Te nevednek”, akkor Jézus
megköszönte istennek, hogy tetszett néki ily gyermekeket, ilyen őszinteszívű és
mégis tudatlan gyermekeket felhasználni országa terjesztésére. Legyetek
nyugodtak afelől, hogy az Úr még ma is szívesen felhasználja az erőtlenek és
gyengéket szolgálatába. Nem választ ki titeket, írástudók, kik az Ótestamentom
minden betűjét ismeritek, hogy megtöltsön Lélekkel. Nem benneteket, farizeusok,
kiknek oly szép külső vallástok van, választ ki, hogy a lelki fényt terjesszétek! És nem
hív el titeket, ti szadduceusok, kik szkeptikus filozófiátokba jól begyakoroltátok
magatokat és saját bölcsességteket hirdetitek, hogy az evangyéliumot a
szegényeknek prédikáljátok! A galileai-tenger mellől vett magának embereket,
akiket ti megvettetek, de akik hirdetik Urunk hatalmas dicsőségét. Oly embereket
választott magának, kik egyszerű értelemmel bírnak, de akik készek a tanulásra és
arra, hogy az üdv üzenetét hirdessék. A mi Urunk nem a nagy képzettséget és
tanultságot kedveli követőinél, mert csak a dolgok jóformán minden esetben csak a
hiúságot szolgálják, hanem Ő akkor örvend, ha semmi bölcsességgel, vagy éléstárral
sem rendelkeznek, hanem minden adandó eset alkalmával hozzájönnek tanításait
átvenni, mert hiszik, hogy Ő az Isten fia. Ezen örvendett Jézus.
Ezenkívül pedig azért volt nagy öröme Jézusnak, mert az újonnan megtértek mind
ilyen tulajdonságokkal rendelkeztek: „Hálákat adok néked, hogy ezeket elrejtetted
a bölcsek és értelmesek elől és a kisdedeknek megjelentetted.” Ámbár
kérdezhették egyesek gúnyosan: „Volt-e egyáltalán egy főpap vagy egy farizeus, ki
hitt benne?” Voltak elegen, kik csekélynek tartották Jézust, mivel azok, akiket okos
embereknek ismertek, nem állottak oldala mellé; csakhogy az Úr nem is törte
magát nagyon utánuk, mivel a farizeusokat vakoknak, az írás tudókat pedig
varázslóknak nevezte, amiként ez igaz is volt. Egy másvalaki kérdezhette: „Kik azok,
kik Jézust követik? Vajon melyik társadalmi osztályból kerülnek ki követői?” A
felelet ez lenne: „Ezek csak földmívesek, halászok, közönséges emberek. Nagy
többségük szegény ember, akiknek az evangyélium először prédikáltatik. Ezek
gyűltek Krisztus köré és hallgatják szavait.” Egyesek meg éppen azt mondták, hogy
csak egy csapat gyerek van körülte, kik folytonosan „Hozsannát” kiáltanak, ami
egymagában is jelzi, hogy milyen közönséges ember a prédikátor. Még most,
napjainkban is hallottam, hogy az Úr népéről csak mint szegény emberekről
beszéltek, oly emberekről, kiknek nincs állásuk, kiknek a nevét senki sem tudja és
oly csupasz társaságról, melynek tagjai Péter, Pál, János, Erzsi, Kati és így tovább. És
éppen ez volt az, amiért Jézus hálás volt. Mert Ő éppen annak örvendett, hogy
egyszerű, gyermekies lényegekkel volt körülvéve, nem pedig farizeusokkal és
írástudókkal, akik még ha megtérnek is, biztosan hoznak magukkal régi életükből
egy-egy rossz szokást.
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Jézus örvendett azon, hogy az Atya a világosságot és üdvösséget ezeknek jelentette
ki, akik alázatosak voltak, akik dacára világi szegénységüknek „gazdagok voltak
hitben és hálákat adtak ezért az Atyának.” Ezekből láthatjátok, hogy az, amit
bizonyos magasabb fokon álló emberek mint hátrányt emlegetnek, éppen az
gerjesztette a Megváltót örömre. Ismerek egyes balga embereket bizonyos
gyülekezetekből, kiknek az igazságért kellene munkálódni és gúnyosan nézve,
csipkedve kérdik: „Kicsodák ezek? Egy csoport közönséges ember, szatócsok,
munkások és ezekhez hasonlók. Vannak talán nemes emberek köztük? Található-e
magasabb képzettségű ember körükben?” Mit tesz az, ha ezekre a kérdésekre
nemmel felelünk? Nem fogunk emiatt szomorkodni; hanem azt mondjuk Jézussal:
„Hálákat adunk néped Atyánk, mennynek és földnek Ura, hogy Te ezeket
elrejtetted a bölcsek és értelmesek elől és megjelentetted a kisdedeknek.”
Természetesen Jézus nem mondta, hogy a nagyok ne jöjjenek hozzá, nem mondta,
hogy a tanult embereket nem szívesen látja magánál, hanem legnagyobb öröme
akkor van, ha azok jönnek hozzá, - tanultak vagy tanulatlanok - kis gyermekies
kedéllyel bírnak, kikben megvan a szándék a tanulásra és készek annak
megtartására is.
Azok, akik okos embereknek tartják magukat és megtérnek a Krisztushoz, nagy
szomorúságára vannak a gyülekezetnek. Minden emberi tudományosság, amely a
gyülekezetbe behatol, rendszerint szégyent hoz. Ha a filozófusok és a bölcselkedők
bejutnak a gyülekezetbe, ott rendesen kárt okoznak vagy a legjobb esetben azt
igyekszenek bebizonyítani, hogy ami tisztán meg van írva, azt nem úgy kell érteni.
Az emberi okoskodás és a földi gazdagság hasonlítanak egymáshoz; mily nehezen
jutnak be az Isten országába azok, kik ezekben foglalatoskodnak! Az igazi
bölcsesség teljesen távol áll ettől; ez olyan ajándék, amely felülről jön és ami
felülről jött, imádja azt, akitől eredt. Az igazi bölcsességet Isten azoknak adja, akik
belátják tudatlanságukat: Isten nem kedveli a tudatlanságot, mert gyűlöli a
sötétséget: A tudomány jó és helyes dolog, azonban ennek csupasz fitogtatása bűn.
Ah, ha több valódi bölcsességünk lenne! Vajha Isten gazdagon megáldana ezzel! És
vajha azok, akik még gyermekek, emberekké válnának a Krisztus tökéletes mértéke
szerint. De el ne felejtsétek Jézus örömét az újonnan megtértek gyermekies
tulajdonsága felett!
Jézus örömének még egy más forrása is volt és pedig az, hogy látta; milyen mód
által mentette meg az Atya az emberiséget Ez pedig a kinyilatkoztatás volt.
Mindenkinek, aki megmentetett, történt kinyilatkoztatás, nem valamely dolog felől,
mely az Isten igéjében nyújtatott nékünk, hanem személyes és erővel teljes
kinyilatkoztatás az igazság mellett. A világosság az igében van és arra
mindnyájunknak szükségünk van, hogy szemünket az Isten ujja nyissa meg, hogy
lássunk. Az az igazság, amely az Írásban van, mindaddig nem boldogíthat
bennünket, míg szívünkbe nem jut és szükséges, hogy úgy az elfogulatlannak, mint
az őszintének egyformán „kinyilatkoztassék”. Gyermekies lelkületű és őszinte
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természetű emberek sem látják meg addig az igazságot, míg ez különösképpen meg
nem nyilvánul előttük. A legkevésbé sem csodálkozunk azon, ha ujjá nem született
emberek azt mondják, hogy nem találunk semmi szépséget az evangyéliumban és
ha dicsekvő emberek szerint a régi stílusú evangyélium minden megvilágítással
egyetemben érdemetlen erre, hogy a XIX. században közkézen forogjon. A vakok
kevés örömet találnak a színben és a süketek a zenében.
Az emberi bölcsesség szerint a vak ember nem látja a világosságot. Mit tudtok ti az
evangyéliumról, ti megvakult bölcs emberek?! Miképpen lehettek ti a
kinyilatkoztatás világosságával: bírái, ha szemeiteket a saját igazságtokkal befeditek
és akkor azt mondjátok, hogy nem láttok semmit? Krisztusnak sohasem volt
szándéka, hogy ti ezt megtegyétek. Krisztus úgy nyilvánította ki magát, ahogy Neki
tetszett és úgy is fogja kinyilvánítani magát, de másfajtájú embereknek, mint ti
vagytok. Az igazi bölcsesség ajtaja be van zárva előttetek, kik a sötétségben bölcsek
vagytok! A nagy keresésben éppen az Istent nem találjátok meg és ha begyesen ki is
nyilvánítja magát néktek, akkor vonakodtok Őt meglátni és ezért helyes dolog, hogy
a sötétségben maradtok.
Megérdemlitek az ítéletet. Hogy Istennek tetszett a hatvan tanítvány által magát
sokaknak megjelenteni, nagy öröm volt Jézus részére és ezért örvendjünk mi is,
valahányszor ő kinyilvánítja magát az embereknek. Örvendjünk azon, ha egy
egyszerű ember az újjászületés által Isten gyermeke lesz. És örvendjünk azon, ha
megtérések mennek végbe oly eszközök által, akik semmiféle dicsőséget ezért el
nem fogadnak. Áldjuk és magasztaljuk Istent azért, hogy a megmentés munkája
kezdettől végig az Ő műve. Jöjjetek mindnyájan, kik szeretitek az Atyát és mondjuk
együtt az első újjászülöttel, hogy: „Hálákat adok néked Atyám, mennynek és
földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és a kisdedeknek
megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves Te előtted!”
Az eddig elmondottakban megpróbáltam ecsetelni a Megváltó örömének az okát, a
következőben pedig fel akarom hívni figyelmeteket arra a módra, ahogyan ez az
öröm kifejezésre jutott. Ismerem a megtérések feletti örömnek egy módját, mely
nem a bölcsességet, hanem a testi hiúságot jellemzi. „Csodálatos, áldásdús
napjaink vannak! Felkerestek bennünket némely kedves férfiak és nagy fáradsággal
hozzáláttunk, hogy ébredéseket hozzunk létre! És íme ébredések vannak; csoda
történt!” Így beszélni nem szabad! Figyeljétek csak meg, hogy a Megváltó hogyan
beszél! Az ő öröme a hálaadásban nyilvánul meg: „Hálákat adok néked Atyám!”
Jézus az eredményt az Atya javára írja és néki ad érte köszönetet. Az öröm egész
ékes szólása ebben fejeződik ki: „Hálákat adok néked Atyám!” Testvéreim, ha
boldogok vagytok, akkor folyton hálaéneket énekeltek. „Öröme van-e valakinek?
Dicséneket énekeljen!” Az örömhöz legjobban illő beszéd úgy a mennyben mint e
földön, Isten imádása és dicsőítése. Áldott legyen az Úr neve, aki gazdag aratást ád
népének, mert ő az, ki a magvetőnek magot ad és százféle gyümölcsöt ígérete
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szerint.
A Megváltó kifejezést adott örömének, mialatt az Atya korlátlanságát elismerte.
„Hálákat adok néked Atyám, mennynek és földnek Ura.” Vannak, akik némi
fenntartással ismerik el Isten mindenhatóságát az összes dolgok felett. Úgy vélik,
hogy az ember szabad akarata a legnagyobb tény és nehogy az emberek érdekköre
a legkisebb megcsonkítást is elszenvedje, készek az Isten hatalmát korlátozni. Hogy
azért embert felemeljék, az Istent lekicsinyítik. Jehova, aki semmi felelősséggel nem
tartozik senkinek, hanem minden dolgot a saját jótetszése szerint rendez, sohasem
lehet önkényeskedő, igazságtalan avagy zsarnok és ennek dacára mégis egyedülálló
korlátlan uralkodó, aki a forrása és az oka minden törvénynek.
Teljesen bizalmas, meghitt lehetett az egyedülálló uralkodóhoz, mert hiszen
önmagában központosítja a végtelen jóságot és szeretetet. A legnagyobb
mértékben elismerem Isten mindenhatóságát és teljesítem akaratát úgy, amint az
néki tetszik. Kegyelmes lehet avval, akivel akar és könyörül azon, akin könyörülni
akar és senki sem emelheti fel ellene kezét és kérdezheti: „Mit művelsz te?” Mikor
a Krisztus legjobban örvendett, kinyilvánítottá az Isten korlátlanságát és vajon
homályos lehet előttünk ez az igazság? Nem, hanem inkább szemléljük
csodálkozássál az Atya művét és szóljunk: „Hálákat adok néked, Atyáin és hálákat
adok neked annál inkább, mert te a menny és föld Ura vagy!”
Ha egyesekhez beszélnék, akik az Isten hálátlansága ellen szegülnek, akkor azt
tanácsolnám nékik, hogy hagyjanak fel a lázadással, mert „az Úr uralkodik”. Azt
mondanám nékik, hogy legalább azt fogadják el, amit a zsoltáríró (Zsoltár 99.):
„Reszkessenek a népek” ha egy kissé tovább nem is mennék és nem is tudják
énekelni, hogy: „Az Úr uralkodik, örüljön a föld, örvendezzenek a tömérdek
szigetek.” Hatalom és erő egyesül a nagy Jehova kezében és bölcsességben egyesíti
az Atyán a korlátlan uralkodóval. Távolodjátok el lelketekkel a tanítás eme
kigúnyolódásától és fogadjátok el a tanítást tiszta formájában: „Az Úr uralkodik
mindörökké! Halleluja!”
A Megváltó azonkívül örvendett az uralkodói hátalom ama különös ténye felett,
hogy Isten „elrejtette ezeket a bölcsek és értelmesek előtt és a kisdedeknek
megjelentette”. Jónak és helyesnek találta Isten ebbeli tervét és örvendve mondta:
„igen, Atyám, mert így volt kedves Te előtted!” Az Atya akarata egyben a Krisztus
akarata volt. Jézusnak közössége volt az Atyával korlátlan hatalmának minden
tényével és ezért magasztalta belsejében az Urát. Azt mondta: „Igen Atyám, így volt
kedves ez Te előtted!” Most tudta, hogy amit Isten jónak látott, az jó volt. A szívnek
micsoda állapota volná szükséges ahhoz, ha oly messzire jutnánk, miszerint
legnagyobb örömünk teljes átadás volna az Isten akaratának. Lépjetek erre az útra
kedveseim, mely a béketűrésre, a botdobságra és a mennyei üdvre vezet. Ha valaha
odajuttok, azt érezni, hogy ami Istennek tetszik, az néktek is tetszik, akkor a
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fájdalomban és a keserűségében boldogok lesznek. Ha szívetek annyira iskolázva
lesz, hogy azt akarja, ami az Isten akarata és valamit jónak talál csak azért, mert azt
az Isten is jónak találja, akkor énekelve és boldogan járhattok hátralévő maradék
napjaitokon, és nyugodtan várhatjátok, míg az Úr hazavisz magához, mint a
sajátjait. Nemsokára pedig odaértek, ahol az összes énekesek egybegyűlnek, és
mindörökké énekelnek az Isten és a Bárány dicsőségére, ahol minden önvélemény
és minden lázadó pártütés egyszer s mindenkorra megszűnik.
Harmadszor ki akarom fejteni előttetek, hogy Jézus miként vélekedett az Atya
cselekedete felől. Az Atyának tetszett, hogy ezeket elrejtse a bölcsek és értelmesek
elől, és hogy a kicsinyeknek megjelentse és Jézus Krisztus teljesen egyetértett a
dolgok eme rendjével, megelégedve a megtértek és a prédikátorok viselkedésével,
akiket néki az Úr adott.
Mert először is az Úr Jézus semmiféle erőszakot nem tartott szükségesnek. A 22.
versben olvassuk: „Mindent nékem adott az én Atyám”. Ha egy közönséges csaló
elkezd prófétálni, és mint egy új vallás feje szerepelni, milyen boldog, ha egy tanult
ember elfogadja és elismeri állításait. Milyen büszke lesz, ha egy gazdag és
befolyásos ember áll az oldala mellé! De Jézusnak, a lelkek megváltójának nincs
szüksége ilyen segítőkre. A világ leghíresebb írói nem tehetik igazabbá és
meggyőzőbbé szavait, mint amilyenek, mert azok ereje abban a lélekben rejlik,
amely által kinyilváníttattak. Ha nagy emberek „igent” mondanap tanításaira, úgy
nem erősíthetik azt, és éppen nem gyöngíthetik, ha mindnyájan „nem”-et
mondanak is. „Erőszak a Krisztusért?” Hiszen káromlás erre még csak gondolni is.
„Mindeneket átadott nékem az Atya.” A tanultak gúnyolódnak azon, hogy Ő a
Messiás. De mit tesz az néki? Semmit, mert az Atya mindent átadott néki. Jézus
teljesen egyedül áll és nem kér könyöradományt. Néki nincs szüksége a tanultak
imprimálására (jóváhagyására), a fejedelmek pártfogására és a szónokok
védelmére. A világ hatalma, pompája, bölcsessége, művészete nem volt vele és Ő
hálákat adott Istennek azért, hogy ilyen kétes nyereségekkel nem terhelte meg,
hanem hogy az igazságot azoknak jelentette ki, akik nem bölcsek önmaguk előtt,
nem okosak szemeik előtt, hanem olyanok, mint a gyermekek, készek mindazt
megtanulni és elhinni, amit Isten nékik kijelent.
Az Úr azonban még azt is megmutatja, hogy az emberi bölcsesség Istent sohasem
találhatja meg. „Senki sem tudja, kicsoda a Fiú, hanem az Atya és kicsoda az Atya,
hanem csak a Fiú.” Senki, még ha mester is Izráelben. A tudomány, a művelődés
emberei széttörhetik a fejüket, hogy az ismeretlenség homályába behatoljanak, de
le kell térniök az igazság útjáról, ha a kinyilatkoztatást visszautasítják. Olyan vallás,
amely az emberek értelmének megfelel, vagyis természetes vallás nem létezik. Azt
mondom néktek, hogy mindaz, ami a vallásban valódi, az csakis a
kinyilatkoztatásból ered. Fecseghettek nekem hasonló vallásokról, - ilyenek
nincsenek, mert csak egy vallás van, a többi pedig hamis. Az emberek minden
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kétség nélkül látnak Istenből sokat a természetben, míg ha nem lett volna
kinyilatkoztatás ez lehetetlen volna
A világosság a kinyilatkoztatásból eredt és azután, mikor az emberek látták, hogy a
különböző dolgok és tárgyak visszaverik a fényt, azt álmodták, hogy a világosság
eme teremtményekből ered.
Az emberek hallottak valamit a kinyilatkoztatott igazságról és mivel gondolataik
ebben az irányban haladtak, tehát az, amit hallottak, éberré tette lelküket és
feltalálóknak képzelték magukat. Istent nem lehet másként megismerni, mint csak
abban a mértékben, amelyben kinyilatkoztatta magát. Emberi éleselméjűség Őt
soha meg nem pillanthatja.
Emberi elme és gondolat nem halad ebben az irányban, hanem elhajol Istentől és a
legnagyobb homályba téved. Istent csak a Krisztus által lehet megismerni és így is
mondja a Szentírás: „Senki sem ismeri az Atyát, hanem csak a Fiú és akinek a Fiú
meg akarja jelenteni:” Amiképpen a világosság Isten parancsa folytán a napba
helyeztetett, ugyanúgy az Isten ismerete is az igazság napjába, a Krisztusba
helyeztetett. Ő az, kinek önmagában világossága van, olyan világosság, amely
minden embert megvilágosít. Vagy elfogadjuk tehát a Krisztust, vagy a sötétben
maradunk. Éreznie kell minden embernek az Atya különös és világos
kinyilatkoztatását a Krisztus által, mert máskülönben halála napjáig vakságban
tántorog.
Az a hatalom tehát, amely az emberi bölcsességben fekszik, az embereket gyakran
hátráltatja abban, hogy a kinyilatkoztatás befolyása alá kerüljenek. Csak a
kinyilatkoztatás által tudhatnak és csak a kinyilatkoztatás által fogadtatnak el.
Csakhogy az ember olyan bölcs, hogy nem akar alárendelt lenni, hanem mindent
egyedül végrehajtani. Csalhatatlan könyvnek és csalhatatlan léleknek alávetnie
magát? Ah, dehogy is teszi ezt meg! És éppen ezért, mivel oly bölcs akar lenni,
képtelen tanulásra. Megmondjam, hogy mi az emberi bölcsesség? Az úgynevezett
emberi bölcsesség - hogy röviden fejezzem ki magam - bolondság Történeteket
írnak a vallásos gondolkozásról és a különféle módokról, amelyben a keresztyénség
gyakoroltatik és ezekhez fűznek azután megjegyzéseket; én azonban őszintén
kívánom, hogy valaki az igazsághoz hűen megírná a filozófia (bölcsészettan)
történetét. Mert tudom, hogy a filozófia története jelentés az emberek lelki
betegségeiről és kimutatás a bolondságról. A filozófisták egy oly nemzedékét
látjátok most, akik buzgón működnek abban, hogy megcáfolják azt, amit elődeik
állítottak - és ez sikerül is nekik. És mit fog tenni a következő nemzedék? Hát
megcáfolja a mostaniakat! Azok a bölcsészeti állítások, amelyek 100 évvel ezelőtt
még érvénnyel bírtak, ma már a porban hevernek és ugyanilyen sorsuk lesz a
jelenlegi tanításoknak is, kivéve azokat, melyek tényeken alapulnak.
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Testvéreim, egyszerű tanulékonyság a legelső feltétele az isteni kinyilatkoztatásnak
és ha evvel birtok, ha az igazságot keresitek, ha utána áhítoztok és ha kívánjátok,
hogy az Isten az igazságot a Krisztusban megjelentse, akkor csatlakozzatok azokhoz
az emberekhez, kikre Isten a maga koriatlanságában kegyteljesen letekint és
akiknek kijelent magát. Az egyedüli szükséges dolog a gyermekies, együgyű hit;
nem a pápában, nem az emberekben, nem a dogmákban való hit, hanem hit az
Istenben. Légy kész a tantilósra, kedves hallgatóm és meglátod hogy Isten nem
bocsát el magától kiképzés nélkül.
Még egy-két tanítást mondok el, aztán zárok. Az első, amit meg kell tanulnod, ez.
Ha nagy emberek, kiváló férfiak és híres tudósok nincsenek megtérve, ez ne vágjon
téged a földre, mert nem valószínű, hogy nem lesznek-e megtérve. Azonkívül, ha az
újonnan megtértek között sok a közönséges egyéniség, személyek, kiknek nincs
hírük és nincsen nevük ne legyetek elégedetlenek. Mert kik vagytok ti, hogy
megvessetek olyanokat kikre Isten kegyesen alátekintett? Sőt inkább örvendjetek
azon a Jézussal, hogy Isten a megvetetteket kiválasztott magának veletek együtt.
Azonkívül tanuljátok meg, hogy Isten korlátlan hatalma annyira ki fog terjesztetni,
hogy azok, akik tiszta szívűek, csak örvendhetnek ezen Isten még nem vitt végbe
soha olyan cselekedetet, amelynek Krisztus nem örvendett volna. Ha valamely
dolgot nem tudtok megérteni, hagyjátok azt nyugodtan az Úr kezében; ha az Ő útja
a tengerbe visz; éppen úgy örvendjetek azon, mint ha a szentségbe vinne. Ha
lábnyomait nem látjátok, érezzétek azokat mégis oly biztosnak és szentnek, mintha
azon a látható ösvényen haladnátok, amelyen Ő járt.
Az evangyéliom végső dicsősége egyedül Istennek van fenntartva, ez legyen az
utolsó tanulni való is. Ha az idők teljessége elkövetkezik, akkor nem lesz majd
dicsőség egyikünk vagy másikunk számára, amint hogy nem is kívánjuk ezt, hanem
kiválva az összes kinyilatkoztatások közül, ezer meg ezer mennydörgés hangját
túlharsogva hangzik fel a Kosztus a nagy gyülekezetből: „Hálákat adok néked, óh
Atyám!” Ez lesz majd a menny éneke, vonatkozva az összes dolgokra, vonatkozva az
elveszettekre úgy, mint a megmentettekre. Nem lesznek ott gáncsoskodók a tiszták
között és nem lesznek kutatva kérdezők az üdvözült lelkek között, hanem az egész
nagy család, amikor visszatekint az Atya uralkodására, az elrejtettekre úgy, mint a
megjelentettekre, egy akarattal mondja - és Krisztus viszi a szót: „Hálákat adok
néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy Te ezeket elrejtetted a bölcsek és az
értelmesek előtt és megjelentetted a kisdedeknek. Igen, Atyám, mert így volt
kedves Te előtted.” Ámen.
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A hívő ember a testben és a testen kívül
„Aki pedig minket erre elkészített, az Isten az, aki a Léleknek zálogát is adta
minékünk. Azért, mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván,
távol vagyunk az Úrtól (mert hit által járunk, nem látásban); bizodalmunk pedig
van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből és elköltözni az Úrhoz. Azért
igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, Néki kedvesek legyünk.
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy
ki-ki megjutalmaztassék a szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy
gonoszt.” Pál II. 1, a korinth. 5, 5-10.
Az teljesen világos, hogy az apostol a saját testét nem tekintette magáénak. Úgy
beszél róla mint gyenge, ingadozó alapú sátorról, majd pedig mint valamely
ruháról, öltözetről, mellyel bizonyos ideig felöltöztetett. Várta azt, hogy meg fogja
látni, amint ez a sátor szétesik, szétomlik, vagy pedig hogy ezt a ruhát leveti. Igen
erős különbséget tesz a külső emberről, kit érdemesnek tart az eldobásra, valamint
a belső valódi emberről, kit tulajdonképpeni lényének, szellemének tart és aki amiként szól róla - „napról-napra megújíttatott”. Az apostol úgy rendezte be életét,
hogy itt e földön az isteni akaratnak megfelelő életet éljen, mindaddig, míg a
reábízott munkát elvégzi, azután pedig, ha e porrá való testet leteszi, ruha nélküli
és test nélküli szellemmé legyen. Ez a jelenlegi állapota az összes elválasztott,
elkülönített szenteknek is, kik beszámíttatnak „az eljövendő igazak szellemei közé”.
Énokh és Illés kivételével kik testüket magukkal vitték a mennyeknek országába - az
összes elkülönített hivők szellemek, testtel felöltöztetve, kik olyan ruhát hordanak,
amilyenek a szellemi lényeknek illik. Nehéz ezeknek ilyen állapotban magukat
feltüntetni? Nem hiszem; hogy úgy lenne.
Szellemek test nélkül nem olyan csodálatosak mint szellemek testben. Mindennap
találkoztok az utcákon, útalton szellemekkel, kik testben vannak, szellemekkel, kik
hússal, csontokkal és izmokkal bírnak és kik ebben a testi ábrázatban helyről-helyre
járnak. Ha még sohasem láttuk volna, hogy egy élő, erővel teljes test egy
láthatatlan, egy megfoghatatlan szellemi anyag által megtöltetett, úgy ezt vajmi
nehezen lehetne felfogni. Azt senkisein tudja, hogy ez a mi belső szellemünk
hogyan és miképpen van a testtel összeköttetésben. Hol van a kapocs, az összekötő
pont? Melyik rész az a testünkben, amely az összeköttetést szolgálja a szellem és az
inak, izmok között? Hol kezdődik a szellem és hol végződik az anyag? Azt tudjuk,
hogyha karunkat fel akarjuk emelni, akkor tényleg fel is emeljük; de miképpen
eszközli a szellem azt, hogy akaratának végrehajtására az anyag úgy megfeleljen? És
legfőképp hogyan képes a szellem arra, hogy az anyag fölött működjön? Hogyan
van az, hogy a szellem a húsnak ily tömegében lakni tudjon, e szemekkel lásson, e
fülekkel halljon, eme ajkakkal beszéljen és akaratának e kezekkel érvényt
szerezzen? A szemek, a fülek és a kezek elvégre csak porból valók, ugyanabból az
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anyagból állíttattak elő, mely anyagot a test bármely részében feltalálhatunk,
csupasz porból, bölcsen összeállított, de mégis csak porrá váló anyagból és hogy
ennek dacára a szellem mégis itt lakik ez anyagból készült házban, - szerfölött
csodálatos dolognak tűnik fel nékem az is, hogy szellem, test nélkül is létezik.
Könnyebben tudunk egy szellemet előállítani, aki az anyagtól mentes abban a
viszonyban, amelyben tanultuk, mintsem szellemi dolgokon elmélkedni és az
elkövetkezendő világerejét megérezni. Az emberek nagy sokasága nem ismer mást,
mint ami az érzékére hat; de az, akit az isteni szellem megújított, az maga is
szellemileg érez és ez előtt a test nélküli szellem nem is valami idegen dolog.
Hagyjatok tehát bennünket most - az Írás szerint előre nézni egy oly állapotba,
amelyben a mi tökéletessé vált szellemünk a Krisztus mellett időzzön, „várván a
fiúságot, a mi testünknek megváltását”. (Róm. 8, 23.)
Azért azonban nem hitte Pál, hogy ez a testnélküli állapot örökké így fog tartani,
mert a test feltámadásában határozottan biztos volt. Nem gyűlölte a testet annyira,
hogy azt sohasem kívánta volna viszont látni, hanem számított arra, hogy
minekutána őt is eltemetik, vagyis kiköltözik e porsátorból a szelleme, majd akkor,
az Úr Jézus eljövetele napján új testet kap és így a szelleme újólag felruháztatik.
Abban bízott, hogy ami a testben por, az elnyelettetik az élettől, valaminthogy mi is
hisszük ezt. Vagyis azt, hogy ami a földbe tétetik, mikor egy hivő embert
eltemetnek, akkor az, ami a rothadandóságnak átadatott ugyanaz fog a
feltámadáskor megjelenni, de a rothadandóság állapota nélkül.
Az, amit mi a sírba teszünk, az nem más, mint egy szegény hulla, minden tisztesség,
azaz tiszteletadás nélkül, amelyen a rothadás félelmetes munkáját végzi; hanem
meg fogjuk ezt látni, amint dicsőségben feltámad, sugározva attól a fénytől, amely
fénytől Mózes arca tündökölt. Az, amit mi az anyaföldnek átadtunk, azt a maga
gyengeségében, erőtlenségében sülvesztettük le; ámde ez éppen így fog feltámadni
a sírból, még pedig erővel teljesen. Az, ami eltemettetett, az szellemi (lelki) test (I.
korintusb. 15, 44.), csak a természetes szellem számára alkalmas, de nem megfelelő
az újjászületett léleknek; de tudjuk, hogy ami fel fog támadni, az szellemi test lesz,
ami magasabb természetünknek alkalmas, megfelelő lakhelye minden
kegyelemteljes életnek, amely bennünket Isten gyermekeivé tett. Az apostol
gyönyörű, nagy reménysége befejezője lőn az ő egész emberiességének. Szellem,
lélek és test egyesüljön mind a Jézus Krisztusban. Vigaszt talált a várakozásban,
hogy - dacára, hogy egy kevés ideig, földi sátorának felbomlása után, hajlék nélkül is
marad, nemsokára egy olyan házba, mely nem kézzel építtetett, hanem amelyet
maga Isten épít, vonulhat be és ott a test és a szellem teljességében örökké Isten
trónja előtt állhat. Ez volt az ő biztos várakozásának alapja.
Az alapul vett szövegből világos, hogy e hit hatalmas befolyást gyakorolt az
apostolra. Különösen két erős hatást gyakorolt reá; az egyik volt, hogy „mivelhogy
mindenkor bízunk”, a másik pedig, hogy erős becsvágyat idézett fel benne; „azért
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mondta tovább igyekezzünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, Néki
kedvesek legyünk”. Érezte, hogy ott, ahol kíván lenni és amely állapotba akarja
magát helyezni, az egyetlen amit tehet az, hogy Annak kedves legyen, aki drága
vérével őt megváltotta; így tehát igen keveset határozott nála az, hogy a testben
vagy pedig a testen kívül van addig, míg az Úr Jézus Krisztusnak kedves lehet.
Az apostolnak e bizalmáról és becsvágyáról akarunk mi ez alkalommal beszélni ha
az Isten Szelleme kegyes lesz nékünk ebben segíteni.
Legelőször is kedves barátaim, a hívő embernek van alapja a biztos bizalomra Az
apostol azt mondja: „Mivelhogy mindenkor bízunk”, azután pedig, hogy az
összefüggést a hetedik versben levő közbevetett mondat miatt el ne veszítsük,
ismét folytatja, hogy:
„Bizodalmunk pedig van.” A keresztyén ember állapota tehát, ha a feltámadás és
örök élet hitében él, a biztos bizalom egy állapota, olyan bizalom amelyben tekintettel a jelenlegi életre és rendre - mi reménykedünk mielőtt a megígért
dicsőség teljességét elnyernők; olyan bizalom, amelyben, ha a testben lakunk is,
mégis mindenkor bízunk; és vég olyan bizalomé, amely hasonlóképpen és még
sokkal inkább a bekövetkezendő renden alapszik, úgy, hogy „bizodalmunk pedig
van, azé inkább szeretnénk elköltözni e testből és elköltözni az Úrhoz.”
Hagyjatok legelőször is beszélni arról a bizalomról melynek része a hivő ember a
jelenlegi állapotában vagyis ami e testben él .Sokkal több szépséget és
gyönyörűséget élvezném: e helyen, ha a fordítás, szavak és mondatok szépségét és
fontosságát teljes értékében visszaadná. Engedjétek, hogy felolvassam ismét e
részt: „Azért, mivelhogy mindenkor bízunk és tudjak, hogy e testben lakván, távol
vagyunk Úrtól, bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből
és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk akár elköltözünk,
Neki kedvesek legyünk.” Amint látjátok, a súlypont azon fekszik, hogy „akár itt
lakunk” és „akár elköltözünk”. E szavak az eredeti kifejezéshez oly közel állanak,
Amennyire csak lehet, ugyan a görög kifejezést nem fedik is teljesen. Így tehát a
jelen állapotban vagyunk most, vagyis amint mondja az Írás „itt fakun testben;
hanem mi itt igen korlátolt értelműek vagyunk, mert itt lak anélkül, hogy a lakásunk
is itt lenne, holott ez csak egy könny széjjelbomló porhajlék, egy ideiglenes
lakóhely, amelyben mi elkel tettünk, amíg az igazi, valódi otthonunkat az ÚjJeruzsálemben elfog hatjuk. Oly lakás ez, amilyen lakása van a katonának a
harcmező, vagy amily lakása van az utasnak az Óceánon, míg egyik parttól a másik
parthoz ér. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak volt lakásuk, idegen országban és ők
napról-napra várták, hogy elmehessenek abba városba, melynek alapítója, építője
és alkotója az Isten. Addig, amíg jelenlegi állapotban vagyunk, mindig kárunk,
hátrányunk van, olyan otthonban lakunk, amely nincs a mi hazánkban és így ezáltal
igazi, valódi édes hazánktól távoltartatunk. Az elméletben él az a tudat, hogy a test
valamely részében lakozik az az élő, gondolkodó és működő szellem, amely a test
összes tagjait működteti és így minden érzékunt; kihat. Tudjuk, hogy annak a
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szellemnek, amely bennünk működik, van szabva, hogy egy bizonyos ideig földi
hajlékunk falai között kell tartózkodnia és ez hasonlít ahhoz, amikor egy lámpának a
korsóban kell égnie vagy pedig mikor egy gyönyörű, szép drágakövet agyagból
készült gyűrűbe foglalnak.
Egy olyan házban kell laknia, amelyhez semmi ragaszkodása nincs és amelyet mégis
nem szívesen hagy el. Ki az, ki vágyva, fájón nem tekint a sír szájánál vissza e
világra? Ha elhagyja is mind e testi kínt, Vajon vágyik-e a búcsúzásra?
Panaszkodunk folyton testünk törékenysége fölött, de mégsem szeretnők azt
rögtön elhagyni; házunk emelkedik a vihar miatt fel és alá és mi mégis óhajtunk
abban maradni, mindaddig, míg csak a halál ki nem zavar onnan bennünket és a
házat teljesen szétrombolja. annak, akik e testben 40 évig laknak, némelyek pedig
60-70 évig és így, csak természetes, hogy ebből a házból hajlékot alkottak
maguknak és nem is csodálatos, ha semmi kedvük nincs hamarosan ebből
kivándorolni, valamint hogy a gyönyörű otthonra és a „számos hajlékra” való kilátás
nem elegendő, hogy az igazi otthonba való igyekvésre izgassa őket.
Ez a test azonban mégis nem alkalmas otthon nékünk és hogy mennyire
kényelmetlen, azt sokszor tapasztalásból ismerjük meg. Nem más, mint egy
szegényes, öreg sátor, könnyen feldönthető, könnyen szétbomló és minél öregebb
lesz, annál nagyobb fáradságba kerül mindig helyrehozni és lakható állapotban
tartani. Az évek folyamán piszkos, elhasznált és elkopott lesz, mint Kádár sátora; a
sokévi használat után mindig jobban és jobban bebizonyul, hogy ez nem valódi
otthon Isten gyermekei részére és nem illő tartózkodási hely egy halhatatlan,
felülről újjászült szellete számára. Sok viszontagságot szenvedtünk e széteshető,
széttörhető sátor miatt, különösen a szellemi dolgok miatt; arra lettünk kötelezve,
hogy éberek legyünk, de míg a szellem mindig kész erre, addig a test mindig álmos
és a vigyázásra szerfölött gyenge. Fáradtságtól, fájdalomtól és lelki éhségtől
elgyötörve, kívánjuk sokszor, hogy mennyei dolgokkal töltessünk meg. Ha néha
győzünk, akkor sóhajtozunk és erős fejfájásról panaszkodunk; ha kimondhatatlan
örömmel akarunk örvendezni, akkor erős szívdobogás akaszt meg ebben; ha
Mesterünk művét akarjuk folytatni, akkor egy béna láb vagy gyenge erőnk emel
gátat e törekvésünk ellen, úgyhogy mi egy olyan házban lakunk, mely telve van
nyomorúsággal és nyavalyával. Húst és vért kell magunkkal hordanunk, de hogy
ebből mégis csak kiemelkedünk, azt érezzük. Van valami bennünk ami lakni enged,
hogy mint némely tengeri állatok, akik növekedésük arányával régi hüvelyüket
széttörik e helyette újat nyernek, így mi is mindig újabb és jobb hajlékot nyerjünk.
Hasonlítunk a tojáshéjba zárt kis csibéhez, amely hajlék egy eddig megfelelő volt,
hanem ezután szűk lett és elkezdtük csipkedni mindaddig, míg teljesen széttörtük,
hogy teljes szabadságot nyerjünk „Mindaddig, míg a sátorban lakunk,
panaszkodunk és vágyódunk innen” és vágyódni fogunk mindama napig, amelyen
teljesen megszabadulunk a test és a rothadás kötelékéből.
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Ti szép napok, ti szép órák, mikor jöttök majd végre én elébem el, hogy szabadulva
e sok földi jajtól békében Atyám oda vezérel? A görög kifejezés szerint a mi
otthonunk idegen országban vár vagyis nem lakunk a mi népünk között, mert
hazánkból száműztet. Nem vagyunk azonban egyedül, mert a testvérek és
testvérnők nagy serege van velünk, miként a zsidófoglyok Babilonban törzsük sok
tagját találták, akikkel, aztán együttesen énekeltek és sóhajtoztak. N itt száműzve
vagyunk, a mi örökségünk nincsen itt. A sírgödör birtok az összes, amivel
rendelkezünk és az egész, amit rövid idő mulya elnyerünk, mert e világ nékünk nem
maradandó városunk. Az Úr nem lőtt jónak, hogy a mi részünket már ez életben
kiadja számunkra; a mi örökségcink a Jordán túlsó partján fekszik. Itt e földön a
testben lakunk de - miként már említettem, - ez csak ideiglenes tartózkodási kel az
idegen hazában, ahol vándorok és idegenek vagyunk, miként már atyáink is azok
voltak. Vándorok vagyunk, kik idegen országban járunk oly nép között, mely nem a
mi nyelvünkön beszél, nem használja a mi szokásainkat, nem ért meg semmit arról
a helyről, amely helyre mi igyekszünk és éppen ezért őrülteknek tart, ha ama másik
hazáról beszélünk nekik, amelyről semmi fogalma és amely után semmi vágyódása
nincsen. Mi csak korlátolt elmék vagyunk előttük itt, mint ahogy ezt mondanák
arról, aki száműzetésben van s száműzetésében egy idegen városban lakik; s azt
állítaná, hogy e város az otthona.
Van tehát otthonunk, amely a mi valódi, az igazi otthonunktól távol tart bennünket.
Még nem vagyunk ott, hol a mi Urunkat láthatjuk és szavát hallhatjuk; nem vagyunk
még abban a nyugalomban, amely megígértetett az Isten gyermekei számára. Most
még csak az iskolában vagyunk mint gyermekek, kik örülnek, ha hazamehetnek.
Most még munkások vagyunk és e föld a műhely; ha napi munkánkat elvégeztük,
haza mehetünk; de ne felejtsük el: ez műhely és nem otthon. Amily kedves amily
édes érzés az, ha egy heti erős munka után végre hazamehetünk a poros piszkos
ruhát a sarokba tehetjük és érezhetjük, hogy mily édes „munka után a nyugalom”. E
világon nem találunk sehol tökéletes nyughelyet, úgy, hogy várva-várjuk azt az időt,
hogy ez idegen világból kimenve, szabadnak, teljesen szabadnak érezzük magunkat.
Semmiféle érzés nem hat oly édesen a lélekre, amíg itt a földön vagyunk, mint a
honvágy. Van tehát nyugalma az Isten népének, de ebben a testben és e földön
nem érheti azt el.
Az otthon az a hely, ahol biztosan érezzük magunkat. „Az én házam az én váram”.
Künn a világban megfigyelhetik az emberek egymás szavait és állíthatnak
hamisságot és igazságtalanságot is, ha tudnak. Nektek odakünn harcot kell
megvívnotok, de jól teszitek, hogyha vége van a harcnak, a házatok küszöbe elé
álltok, hogy saját tűzhelyeteket megvédjétek. A mi saját házunkban valószínűleg
nincsen senki, aki ellenünk gáncsoskodjon, vagy reánk leselkedjen, mert akik egy
házban vagyunk, mindnyájan örülünk egymásnak. Valóban kedves testvéreim, nem
találunk sehol e világon ily otthont magunknak, mert itt a versengés és vetélkedés
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hona van. Itt csak ellenségek között járunk és őszintén mondhatjuk, hogy:
„Lefekszem az oroszlánok közepette az én lelkemmel; mert az emberek fiai tüzes
lángokként vesznek körül”.
A mennyekben nem lesz majd ellenfelünk, aki miatt vigyáznunk kell és nem lesznek
majd vendégeink, kik voltaképpen ellenségek. Otthont, édes otthont fogunk majd
ott fenn találni és eme otthontól tart vissza a mi jelenlegi állapotunk.
Az otthon az a hely, ahol mindenkiben őszintén és feltétlenül megbízunk. Ott
mindenki minden feszesség nélkül viselkedik. A bíró leveszi otthon hivatalos
öltönyét, a katona leteszi fegyverét és mindketten leülnek játszania gyermekeikkel.
Aki künn kemény gallért visel, leveti, ha családja körébe lép. Itt a szeretet
legédesebb csókjai és legörömteljesebb szavai hangzanak el. Vágyódunk egymást
látni a szeretet miatt, holott a valódi szeretet nincs is itt, hanem csak odafenn; mily
élvezet van biztosítva nékünk ebben! Mennyire meg kell becsülnünk az Isten
szeretetét mely a Jézus Krisztus által nyújtatik nékünk! Akkor hangzik majd a
menyasszony szava az énekben és hangzik majd örökké: „Csókoljon meg engem az
ő szájának csókjaival, mert a te szerelmed jobb a bornál.” Akkor megtanuljuk majd
ismerni Jézusnak szeretettel teljes szívét és a legteljesebb közösségben leszünk vele
örökkön-örökké. A mi testünk, azaz a mi jelenlegi otthonunk tart vissza most
bennünket az Isten társaságától, amelyet az üdvözültek szakadatlanul élveznek.
Nem mondtam tehát igazat, hogy a mi jelenlegi állapotban annyira hátrányunkra
van, hogy sóhajtani és könyörögni késztet a hazamenetelre?
De, kedves barátaim, a főpont, amiben a jelenlegi állapot a jövőre nézve
hátrányunkra lehet az, hogy mi itt teljesen a hitben járjunk. „Mert hitben járunk,
nem látásban.” Te hiszel Istenben, de még soha sem láttad az Ő dicsőségét, amit az
üdvözültek már láttak. Hisztek a mi Urunk Jézus Krisztusban, de van Egy, „kit
sohasem láttatok és mégis szerettek”. Hisztek a Szentlélekben és jelenlétét
éreztétek is már, de van mindezeknél valami jobb: a tiszta, világos látás, amit nem
élvezhetünk, amíg itt e földön időzünk. Hitünk alapja most az Isten Igéjén és Isten
szellemén nyugszik; a mennyei várost mi még nem láttuk; a hárfajátszókat, akik
hangolják hárfájukat, még nem hallottuk; a megdicsőültek nagy ünnepi vacsoráján
még nem vettünk részt. Hitünk által megízleltünk minden örömök élvét, de a valódi
élvezet nem e világ számára készül. Amit az ember látott, vajon reményli-e még?
Szükségtelen, ment már látta. És mivelhogy a reménység országát mi látni akarjuk,
azért nem tudok várni, hanem nagy igyekezettel akarunk menni arra a helyre, ahol
nem annyira hiszünk, mint inkább látunk és ahol nem biztattatunk, mint inkább
élvezünk. Igyekszünk tehát abba az országba, ahol
Szemünk majd ottan tisztán látja
Mi a szíveket vágyra bírta.
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És a hit eltűnik majd és helyébe majd a legtisztább, a legtündöklőbb látás lép. E
földről a mennyei dolgokat csak távcső által láthatjuk, de nem léphetünk velük úgy
érintkezésbe, amint óhajtanók; de ha téged, téged, óh test ledobhatunk magunkról,
akkor a valódi látást és a valódi élvezetet elnyerjük és látni fogjuk a Megváltót
színről-színre.
Ezek tehát a jelenlegi állapot bajai, kellemetlenségei. Pál azonban mindezek dacára
bizalommal volt vele. „Mivelhogy azonban mindenkor bízunk” - felel.
Megelégedett, boldog, bátor és állhatatos maradt mindezek dacára; és miért?
Miért? Azért testvéreim, mert hitt a hallhatatlanság reményében, ami
megjelentetett néki. Tudta, hogy a lelke, testének halála után egyesülni fog
Krisztussal. Tudta, hogy egy elkövetkezendő napon, a Krisztus eljövetele napján,
teste szellemével ismét egyesülni fog és ezért ítélte semminek az élet összes
kellemetlenségeit, „szomorúságait, melyek csal: rövidek, és könnyűek”. Megvetett
mindent, amit el kellett tűrnie, azért a minden fogalmat felülmúló dicsőségért,
amiről hite oldta, hogy nemsokára megjelenik.
Figyeljétek meg, hogy az apostol bizalma Isten lelkében keletkezett. „Aki pedig
minket erre elkészített, volt benne, hogy egy napon tökéletes és halhatatlan lesz,
mert Isten elkezdte őt erre elkészíteni. Ha a szobrász egy kő elkezdi a vésővel azt
szoborrá idomítani, akkor megkapjuk az ígéretet, hogy mi lesz ebből a kőtömbből.
Így, ha látom, hogy a mester az első vonást művén megtette, akkor biztos vagyok
egy remekmű létesülésében, mert látom, hogy a kezdet megtétetett. A szobrász
abbahagyhatja a munkát vagy pedig meghalhat és így nem lehetek egész bizonyos
afelől, hogy a kiválasztott kőből előáll-e a kívánt mű. De Isten semmit se kezd, amit
be ne végezne, sohasem akadályozza Őt az erőhiány, hiszen az Ő a forrása minden
erőnek; és ha én vagyok a kifejtett márványtömb, Ő pedig elkezdett engem igaz
bűnbánattal, és az Istenben vetett egyszerű hittel durvaságomból csiszolni, úgy
jóslatot: elhatározta rajtam munkálódni, amíg csak képmását ki nem domborítja
rajtam; amíg csak halhatatlanná, szeplőnélkülivé nem leszek, mint az én Uram. Pál
hitből tudta, hogy isteni tanács folytán a világ kezdetétől fogva választatott, hogy
egy tökéletes és halhatatlan lénnyé tétessék. Látta, hogy Isten őt tulajdonképpen
erre a célra teremtette és ezen szándékában alkotó újra; érezte bensejében az Isten
működését, - érezte magában Isten szellemének munkáját, aki új életet ad néki és
hajtja a bűn gyűlölésére: aki serkenti őt Mesteréhez, a Krisztushoz mindinkább
hasonlóbbá lenni. „Aki pedig minket erre elkészített, az az Isten, „mondja az
apostol, éppen ezért bizonyosnak érzi magát abban, hogy erre a célra el is fog
vezettetni.
Ismét, ez más alapja a bizalomnak - „aki (zálogát) is adta minékünk.” (Angol
fordítás.) Tudják hogy mi az a „foglal?.” Ez nem zálog csupán, mert a zálogot vissza
szokták adni,
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ha a hitelezett összeget vagy tárgyat visszaadják, illetve visszafizetik: a foglaló
ellenben a megígért dolognak egy része.
Ha valaki, aki a bérét a hét végén szokta megkapni, abból egy összeget előre
felvesz, ez összeg, amit felvett, több mint a fennmaradó összeg záloga: az az
egésznek foglalója? Azért tehát az magasabb és bizonyosabb a zálognál.
Az, aki lelkében Isten szellemét vette, a halhatatlanság magvát vette, az ki fog
terjeszkedni a tökéletességig, megbocsáttatott néki és felvétetett, most Isten
Szelleme segíti imábani gyengeségét, betölti hittel, áthatja szeretettel, szentséggel
ékesíti és Istennel való közösségbe helyezi - mindez az ő leendő tökéletes
állapotának foglalója és a jövendő örömeinek kezdete: hibátlan biztosítéka az
üdvnek, amely az Úr az Őtet szeretőknek készítetett.
„Azért mindenkor bízunk”, mondja Pál apostol. Oly reménységünk van, mely
bemegy a kárpit belsejébe, tudjuk, kinek képét formálja ki bennünk az Úr és
elnyertük a Lelket, mint az örökboldogság foglalóját; azért, jöjjön, ami csak jönni
akar, telve vagyunk szent bátorsággal és magasztos békeséggel; ez teszi azt, hogy a
jövőt a legnyugodtabb bizalommal várjuk.
De menjünk át a következő pontra, az ez: Pál éppen ilyen bizakodással tekintett a
következő állapotra, amelyre remélte, hogy nemsokára eljut, ugyanis a szellem
testnélküli állapotára Természetünk, ha nem munkálódik benne a kegyelete,
elborzad a halál gondolatára; de nem lehet részünkre borzalmas a halál, mert a
bennünk munkálódó kegyelem a halál utánra jobb állapotot helyez kilátásba.
Alapigénkből úgy látjuk, hogy Pál többre becsüli azt az állapotot, amelybe őt majd a
halál helyezi. „Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből
és elköltözni az Úrhoz”, ez annyit jelent: fölébe helyezzük e testünk hajlékából való
kiköltözésünket a földi életnek, mert: azzal az Úrhoz megyünk lakni. Tehát Pál
kívánatosabbnak tartó azt az állapotot, amelyre közel sejtett halálának
bekövetkezése révén remélt eljutni mint e földi, reménységben várakozó életét.
Mégis figyeljük meg, nem szól így, bár jobbnak tartja, test nélkül, mint testben
lenni. Már mondotta: „mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni”; ő magára nézve
nem kívánja, hogy testnélküli szellemmé legyen. Vannak bizonyos misztikusok, kik a
testet nyomorúságos hátránynak tekintik; a feltámadásra való gondolat nem nyújt
nekik gyönyört és így szellemileg értelmezi ezt a tant, úgy, hogy szerintük nincs
feltámadás. Az apostol nem volt a véleményükön, Isten templomának neveié a
testet és annak tökéletesbülését kívánta; nem pedig elrontását. Az Úr úgy alkotá az
embert, hogy ez a lét némely formáinak csodás egyesülési képét mutatja, összekötő
kapocs ő az angyal és az állat között, isteni és testi keveréke egy széles körben
elterjedt lény, kit a fölötte levő menny és az alatta levő föld fogad be. Nagy
Alkotónk nem akarja, hogy mindenborra megcsonkított teremtmények legyünk
hanem akarja hogy mi teljes hatalmunkkal örökké nála időzzünk. Amikor Urunk
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Jézus meghalt, nemcsak felét az embernek, hanem az egészet váltotta meg és nincs
szándékában megszerzett tulajdonának valami részét az ellenség kezében hagyni.
Ne gondoljuk, hogy kívánatosabb volna fél embernek lenni, mint egész embernek,
mert Jézus Urunk nem így gondolkozik. Várakozzunk a mi Urunk másodszori
eljövetelére, aki szentelt ki fogja hívni koporsóikból és őket teljesen megszabadítja
a sír hatalmából. Most már azon örvendjünk, hogy a rothadandó testünk fel fogja
ölteni a rothadandóságot és a halandóság a halhatatlanságot.
Kedves barátaim, immár mindnyájatok előtt világos lehet, hogyha Pái e jelenlegi
testi állapot fölé helyezi a testnélküli állapotot - amint azt alapigénk mondja a
szentek szellemei, akik testeiket a sírokban hagyták, nem semmisültek meg, hanem
tovább élnek. Pál nem tarthatta volna jobbnak megsemmisülve lenni, mint egy
szent reménységgel teljes életet élni. A szentek nem halottak; e téves vélekedésre
válaszol Urunk, mikor ezt mondja: „Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is
megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák
Istenének és Jákób Istenének mondja. Az Isten pedig nem a halottaknak, hanem az
élőknek Istene: mert mindenek élnek Ő néki”. Azok, akik eltávoztak e földi létből,
élnek még mi bizonyosak vagyunk e felől, mert különben ezt az állapotot Pál nem
értékelte volna feljebb a testinél. Épp oly kevéssé vannak ők öntudatlanul, mint
ahogy egyesek mondják, mert ki becsülné többre a kábultságot, a tevékeny
reménységben várakozó életnél. Bárminő fájdalmak legyenek is itt alant a
keresztény életében, a hivő valósággal élvezi az életet és nem helyezi a fölé az
öntudatlanságot. Épp oly kevéssé vannak a szentek a tisztító vízben, mint azt a
babiloni parázna mondja, - mert senki se fogja kívánni, hogy gyötörtessék és
bizonyosak lehetünk, az apostol sem szeretett volna „inkább” a tisztító tűzbe lenni,
mint itt élni és szolgálni az ő Urának. Testvéreb, a szentek élnek, öntudatosan és
boldogságban élnek. A megdicsőülés hegyére eljött Mózes Jézussal beszélni, ha
nem is volt teste; épp olyan serényen, mint Illés, bár ez a hatalmas próféta magával
vitte testét, amikor tüzes szekéren mennybe ragadtatott. A test szükséges az
öntudathoz vagy a boldogsághoz. Mindebből az a legjobb, hogy az elhunytak
szelleme Krisztussal van. „Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb”, mondja az
apostol. „Mindenkor az Úrnál”, részük meg van szabva. Maga az Úr imádkozott:
„Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem
legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet”. Ez az ima rajtok beteljesült.
„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt
mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradozásuktól, és az ő cselekedeteik
követik őket”.
Ez tette az apostolt a halál arcával szembe bátorrá és a vigasztalásnál is nagyobb
megnyugvást szerzett neki; kedve volt a testnélküli állapotba átköltözni, mert
tudta, hogy abban az Úrnál lesz otthon.
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Óhajtom, hogy egy pillanatig időzzetek „az Úrnál lenni” gondolatban.
Örvendünk, hogy Krisztus szellemileg itt van közöttünk, mert az Ő jelenléte igen
magas fokú szellemi áldásokat hoz nékünk és olyan örömöket, amelyek előre
hirdetik a mennyei boldogságot. Mi most, hogy úgy mondjam, a mi Urunkat úgy,
mint egy teleszkópon át látjuk, de nem látjuk Őt közel. Úgy halljuk Őt, mint a
tengeren átfektetett telefonkábelen szólítani, de nem beszélünk vele szemtől
szembe. Ah, mi is lesz az, Krisztusnál otthon lenni! Ha elérjük palotája előcsarnokát
és leülünk asztalához, akkor sokkal jobban fogjuk őt ismerni, mint most, és
szemeink előtt még nedvesebbnek fog látszani, mert egykoron világosan meglátjuk
Őt. Szavaival: hangzása sokkal édesebb lesz, mint amit valaha hallhattunk itt az
evangyéliomból mert Őt valósággal fogjuk beszélni hallani. Nem fogunk vele
betelni, ha egyszer meglátjuk Őt. Én úgy gondolom, sohasem fogom hívárai
szemeimet levenni róla, hanem a gyönyörnek mennyét, örökkévalóságát, végtelen
áradatát fogom abban találni, hogy Őt szemeimmel és egész szívemmel láthatom.
Nála lenni otthon, ez annyit jelent, mint végtelenül többet érteni róla, mint
Ámennyit csak mind ezideig álmodhattunk. Ah, ti nem tudjátok az Ő dicsőségét,
most még nem hordozhatjátok el, Őt nézni; halottként hullanátok lábaihoz az
elragadtatás egy pillanatától, ha csak rá tekintenétek, amíg e gyenge testben
vagytok Ha testnélküliekké váltok, nem fog többé a test ködöt vonni szemeitek elé,
hanem a maga szépségében fogjátok látni a Királyt és képesek lesztek elhordozni a
nagy örömet.
Ezen állapotban, amelyben életünk vége felé siet, megszabadulunk majd minden
kételytől, amelyek még most oly gyakran ostromolják szent hitünk igazságait. Ott
nem fogunk az Úrral és ígéreteivel szemben bizalmatlankodni; nem fogunk többé
vérének erejében vagy engesztelő áldozatában való részünkben kételkedni.
„Mindez nem álom csupán.” Jön olykor ez a sötét ateista gondolat. Ott többé nem
fogtok ilyesmit gondolni, mert Jézusnál lesztek otthon. Most felötlik néha e gyötrő
kérdés: tényleg hívő vagy te? Jézus valóban megmosott téged vérében? Minden
ilynemű kérdéstől megszabadulsz, ha többé nem a testben, hanem az Úrban leszel
otthon. Haladj tehát a hitben és ne próbálj belőle hitérai, mert ez a szellemi élet
módja a jelen állapotban; majd a halál után nem jártok többé a hitben, hanem csak
látni és élvezni fogtok; akkor el fog tűnni a kétely, amely most megragadja
hiteteket, míg e testben vagytok. Mily kellemessé és kívánatossá teszi a mennyet a
valóságos élvezetre való kilátás, bár tudjuk, hogy egy ideig el leszünk válva
testünktől.
A jövő életben érezhetőbb társaságunk lesz Krisztussal, mint most. Beszélünk ugyan
itt is vele, de a hitben a Szentlélek által történik; a dicsőség országában azonban
közvetlen közelből beszélünk vele és úgy is halljuk hangját, mialatt személyesen
szól velünk. Ó, mi minden lesz Neki mondanivalónk! És mi lesz az Ő mondanivalója
minékünk! Valóban, a várakozás eme mélységébe nem szabad belemerülnöm,
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nehogy a reménység gyönyörébe fúljak. Ó, mily öröm vár mireánk! Már majdnem
túl sok arra gondolnom.
Ha egykor Ő nála otthon fogunk lenni testnélküliségben és amint azt előre teszem,
ha otthon leszünk feltámadott testünkben, nagyobb képességünk lesz Urunk
dicsőségét felvenni, mint jelenleg. Olykor betölt minket szeretetével, amely minden
ismeretet felülmúl és akkor azt gondoljuk, hogy igen sokat tudunk róla; de óh
testvérem, a mi mostanig fejlett ismeretünk csak olyan, mint a kicsiny gyermeké.
Mi olyan kicsiny és lapos hordócskák vagyunk csupán, amelyet Krisztus
szeretetének már néhány cseppje megtölt, annyira, hogy máris kezd túláradni rajta:
de Ő megbővít majd minket amíg szeretetének nagyobb mértékét bírjuk magunkba
befogadni és akkor aztán egészen betölt minket Isten érzetével. Ezideig
megkísérelték elképzelni, hogy mi legyen a menny. Jó, sok ilyen mennyetek legyen;
nem, tízezerszer annyi gyönyörötök Istenben, mint Ámennyiről álmodoztatok. Ha
még itt is túlnyomóan többet tehet értünk, mint Ámennyit kérünk és megértünk,
mit fog majd értünk ott tenni? Ami pedig az Ő személyét illet?, kedvességének
tökéletessége és dicsőségének itt csak ruhája szegélyét érinthettétek. Ti csak, mint
Jonathán, vesszőtök hegyét érintettétek e mézfolyásba és az világította meg
szemeiteket; de oh, ha csak Őnála otthon lesztek, szívetek kívánsága szerint fogtok
ehetni. Itt csak egy cseppnyit hörpintünk, de ott majd teli serleggel ihatunk; itt
mindennapi kenyerünket esszük, de ott a mennyei ünnepély nem fog véget érni.
Nos, ha e két dolgot, a jelenlegi állapotot és a jövendőt egybevetjük, nagy okunk
van, mint az apostoloknak is, napról-napra tovább haladni szent bátorsággal és
bizakodással. Bár göröngyös az út, de egy kibeszél hetetlen örömökkel teljes célhoz
vezet, azért tehát vidáman vándoroljunk rajta; és ha az út még érdesebbé válna,
még több bizodalmat mutassunk, mert Istenünkkel töltött egy óra mindennel felér,
sőt végtelenül többet ér.
Az utolsó pont, amelynél nagyon keveset időzhetek, ez: a hivő okokkal bír arra
nézve, hogy valami, mindent magához ragadó becsvágya legyen Szövegünk szerint
egyedül Jézusnak éljünk. „Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár
elköltözünk, néki kedvesek legyünk.
Mostantól fogva tehát testvérem, csak e nagy dologról gondoskodjunk, hogy Urunk
tetszését bírjuk, Meg vagy mentve és osztályrészed a menny; nos ez időtől fogva
minden gondolatod, képességed és erőd erre az egy célra irányuljon, - úgy élj, hogy
Jézus Krisztus tetszését megnyerjed. Élj néki, mint ahogy Ő érted halt; élj egyedül
Néki!
Hívő, minden dolgaidban Krisztus tetszésére lenni ez legyen becsvágyad; ne azt
mondd: „Hogy fog ez nékem vagy a szomszédomnak tetszeni?” És gondold meg,
nem a cselekedet az egyedüli, amellyel tetszel néki, cselekvésed indító okának, az
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igazinak kell lenni, különben rosszul sikerül néked. Oh kiálts hozzá, hogy
cselekvéseid indító okát tartsa tisztán, élénken, dúsan, mennyeien; mert alantos
célok, mint valami kovász-áldozat képtelenné teszik az egész országot. Azért nem
csupán az indító ok a fő, hanem a szellem, amelyben az végrehajtatik. Isteni
becsvággyal szorgoskodjatok testvérek azon, hogy Jézusnak tetszését bírjátok
gondolataitokban, kívánságaitokban, kéréstekben, mindenben ami rajtatok van.
Tudom, hogy némely nyomorúság és tévelygés miatt panaszotok van; sok lehet
rajtatok, ami nem tetszik néki; hordozzatok gondokat, amelyek néktek sem
tetszenek és ne tetszék néktek soha az, amit ő el nem tűrne. Éber ésszel őrködjetek
lelketek minden mozdulatán, hogy azt semmi hatalom vagy szenvedés ne érintse
úgy, hogy az Szentlelkét megszomorítsa. Igyekezzetek minden pillanatban néki
tetszeni, mert ti a földön éltek. Tudjátok, hogy Jézus mit tett és hogy mit akar, hogy
cselekedjetek; kövessétek minden lépését, kövessétek minden szavát.
Megparancsolta néktek, hogy szentségben járjatok, mint ahogyan ő tette azt; oh,
ne vétkezzetek ellene. A mezíteleneket ruházni, az éhezőket táplálni, a
tudatlanokat tanítani, a betegeket látogatni, özvegyek és árvákról gondot viselni,
ilyen dolgokról beszél Ő, amelyek néki különösen tetszenek és amelyek
megjelenésének napján szemei tisztessége gyanánt említtetnek; Legyenek
mindezek nálatok is gazdagon fellelhetők. Legyetek gyümölcsözők az erényben, ami
Őnála lépett fel legdúsabban. Ne múljék el fölöttetek egy nap se anélkül, hogy
valamit az Ő tetszésére ne mívelnétek. Igen sokat teszünk, mert nagyon szükséges
vagy mivel a gyülekezeti végzés azt úgy követeli, de egyenesen Krisztusért,
egyszerűen és kizárólag magáért a Jézusért tenni szent cselekményeket, ez legyen
állandó szokásunk. Nincsen nékünk balzsamos alabástrom szelencénk, hogy azt
összetörjük és megkenjük fejét? Nincs könnyünk lábait mosogatni?
Szükséges, hogy serkentselek benneteket, hogy gyakran, ha még oly csekélynek
látszót is, kedvére cselekedjetek még akkor is, ha az önmegtagadástokba kerül:
Igen, minden úgy vihessék végbe, mintha Ő érte történne.
Mert akkor fogunk a jövő életben néki tetszeni, jegyezzétek még meg ezt utoljára:
„Mert nékünk mindnyájúnknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt.” A
gyermek örül ennek. Most nem értenek minket az emberek, de ama napon majd
meg fognak érteni.
Egyért jót állok néktek: ha ti a lehető legönzetlenebbül és legönfeláldozóbbal is
éltek, úgy oly emberekre fogtok találni, kik gúnytárggyá tesznek titeket s
eljárástoknak önzést, haszonlesést fognak indító okul tulajdonítani és mindannak,
amit szóltok vagy tesztek, gonosz, ördögies magyarázatot adnak. Alapjában véve, ez
nem határoz semmit, mert Krisztus ítélőszéke előtt mi mindannyian nyilvánvalókká
leszünk Isten, ember s az angyalok előtt. Tehát éljünk úgy, hogy kedvében járjunk,
mert indító okaink valódisága, végezetre mégis csak elismertetik és minden
kétségből kivonatik. A világ azt mondta egy emberről, hogy önző okokból prédikál,
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pedig voltaképpen az egész idő alatt csak Isten dicsőítésére gondolt. Az Úr
napvilágra fogja hozni, mily hamis volt az emberek ítélete. Egy másikról azt
mondták, hogy azért oly buzgó és igyekvő, hogy népszerűséget szerezzen magának,
holott az egész idő alatt egy szalmaszálnyival sem adott többet az emberek
dicséretéért. Egy ilyennek nem kell gyötrődni, a füst el fog húzódni ama nagy napig,
mikor Ő eredeti őszinteségében megláttatik. Ha te csak azért éltél, hogy Krisztus
kedvében járj, úgy eljövetelétől mit sem kell félned, mert Ő ama napon minden
rágalmazásokat és félremagyarázásokat félre fog vetni, míg te megigazulva
maradtan és tisztán fogsz a világegyetem előtt állni. Azon napon, mikor Isten az Ő
szentelt nyilvánosan igazolni fogja, akkor az emberek, angyalok és ördögöknek
tudtára adja, hogy szentel valóban megigazultak, igazságosak és őszinték voltak,
Istennek ezen; ünnepélyesen kihirdetett ítélete olyan lesz, melyhez az értelmes
lények óriási sokasága egyetértését nyilvánítja. Ők az Úr Jézus által mondott igére
„igen”-nel fognak felelni és ők maguk is a hivőkre nézve kedvező ítéletet hoznának
ama nagy napon, ha ez tőlük függne. Ami a hitetleneket illeti, rájuk nézve a
kárhoztatási ítélet nemcsak igazságos lesz, hanem olyan is, melyhez az egész
világegyetem szintén hozzájáruland. A büntetést, mit Isten a bűnösökre szab
gonosz cselekedeteikért, melyeket testi életöleben vittek véghez, akkor nem fogják
túl szigorúnak venni és fitymálva beszélni róla. Ez olyan ítéletkihirdetés lesz, melyet
jóváhagyni minden élőlénynek kötelessége. De testvéreim, éljünk úgy, hogy mialatt
életünk semmilyen ítéletet nem követel valamely saját érdem alapján (mert ezen
gondolatot teljesen megvetjük), mégis életünkben bizonyítékot: találtassanak, hogy
mi Istentől kegyelmet nyertünk; bizonyítékok, hogy mi Krisztusnak kedvesek
vagyunk, mert ha nem így élünk, akkor elcseveghetünk a hitről s dicsekedhetünk
tapasztalatokkal, ahogy s Ámennyi jól esik, mert „szentség nélkül senki sem látja
meg az Urat.” Ha életünkben semmi sem volt mi Krisztusnak tetsző, úgy az a
bizonyság lesz ellenünk téve, hogy nem járhatunk az Ő tetszésében, nem bírtunk
lelki élettel, szívünkben nem volt kegyelem és hogy nem voltunk megmentettek.
Akkor más egyéb nem marad részünkre, mint az istentelenekkel és gonoszokkal
együtt elkárhozni. Jöjjetek tehát, testvérek és testvérnők, ne tudakozódjunk afelől,
hogy élünk-e vagy halunk, ne ijesztgessük magunkat az ezen világból a következő
állapotba való átmenet felől, hanem legyünk „erősek, állhatatosak és növekedjünk
az Úr művében.”
E héten két ízben voltam egy sírnál, hol egy idősebb testvér és testvérnő teteme
fekszik, kik már bevonultak a dicsőségbe és azon tanítás, melyet épülésünkre
hagytak, ez: ne gondoskodjunk arról, hogy mi a testben vagy Krisztusnál vagyunk-e
otthon, hanem viseljünk gondot arról, hogy élve és halva Jézusnak kedvesek
legyünk. Vajha be tudnám elmétekbe vésni és minden egyes hívőnek szívére kötni
ezen tanítást, de inkább kérem a Szentlelket, vállalja és tegye meg Ő rajtunk ezen
munkát. Bárcsak írná a Szentlélek az én és a ti szívetekbe és „cselekednénk
hasonlóképpen” eszerint, mostantól fogva mindörökké! Ámen.
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Kis bűnök
„Lám kicsiny az”. (Móz. 1. 19,20.)
Nem mint szöveget akarom én e szavakat a szó rendes értelmében fölfogni, hanem
mint annak mottóját feltenni. Az összefüggést sem akarom ma megmagyarázni. A
fenti szavak Lóté voltak abból az alkalomból, mikor az Urat Zóár megmentéséért
kérte. Ezeket azonban most teljesen kiveszem az összefüggésből és más módon
fogok belőlük alkalmazást csinálni. A hazugság atyjának ezerféle terve van
készletben, melyek által az emberi lelket elveszíteni törekszik. Szüksége van hamis
mérlegre és mértékre, hogy őket megcsalja. Néha hamis időmértéket használ,
Ámennyiben egyik órában azt mondja, még korán van az Urat keresni, a másik
órában, hogy már késő. Aztán használ hamis nagyságmérőt, mellyel a nagy bűnt
kicsinyre magyarázza, a kicsinyt pedig nagyon kicsinynek, mely már kicsiségére
nézve is bocsánatot érdemel. Meg vagyok győződve, hogy ebbe a hínárba már sok
lélek belekerült és ettől összekötözve alá is merült. Nekimentek bűnöknek, melyek
felől azt hitték, nem mély, de a szerencsétlenek megcsalattattak annak
mélységétől, elragadta őket az ár hatalma azon rettenetes vízeséshez, ahol ezer
meg ezer emberi lélek ment tönkre.
Ma reggeli feladatom eme kísértés ellen föllépni és kardot adni kezeitekbe, mellyel
ellene állhattok az ellenségnek, ha hadijel szavával reátok tör, hogy: „Hát nem
kicsinység ez?” - és titeket bűnre csábít, Ámennyiben elámít, hogy arra mit sem kell
adni. „Lám kicsiny az!”
A sátán eme kísértésére nézve, mely kicsiny bűneinkre vonatkozik, megjegyzem
először, hogy a legjobb emberek minden időben éppen a kis bűnöktől féltek.
Az Isten szent vértanúi készek voltak a legnagyobb kínzás alá adni magukat,
mintsem az igazság ösvényétől csak egy ujjnyi szélességre is eltérni. Bizonyságunk
ebben Dániel; mert mikor a királyi rendelet kiment, hogy egy bizonyos ideig senkit
sem szabad imádni, mégis mint az előtt, háromszor imádkozott napjában
Jeruzsálem felé nyitott ablakánál és nem félt a király parancsolatától. De hát nem
vonulhatott volna ő vissza belső ájtatosságra? Nem hagyhatta volna-e el a
fennszóval való imát és nem zárhatta volna-e el az ő szívében és gondolatában?
Nem talált volna-e épp úgy meghallgatást, minden oly ima nélkül is, hogy mind az
egész világ hallja? Így beszél a kísértő. De, ha még oly kicsinynek tűnik is föl ezen
hiba, Dániel mégis inkább bement, az oroszlánok vermébe, mintsem Istenét ily
csekélységgel fölharagítsa és az emberek előtt azt mutassa, hogy az Úr szent
szolgája emberektől fél. Gondoljatok továbbá ama három szent gyermekre.
Nabukodonozor király nem parancsolt nékik egyebet minthogy az arany álló kép

97

előtt térdeljenek le és imádják. Mily csekély hódolat! Egy térdhajtás: és megvan.
Egy lábesés és békében mehetnek tovább. De nem. Ők a király arany állóképét nem
imádják. Istenért megégni képesek de őt megtagadni nem. Tűrni tudnak, de
vétkezni nem; és habár az egész világ helyeselte volna is ily körülmények között ily
pogány vallás ceremóniáit végezni, mégsem teszik, inkább kiteszik magukat egy
hétszem befűtött kemence bosszújának mintsem a Magasságos ellen vétsenek, Így
volt ez az első keresztyének között is. Talán olvastátok ama nemes Arethusa
Márton püspökről, aki városában a bálvány templomot lerontatta, mely a
gyülekezet ellenében állt? Mikor aztán Juliánus császár a trónra lépett,
megparancsolta néki bírság ellenében hogy a templomot újból fölépítse. De a
püspök ez időtől fogva hatalmasan ellene állt eme bűnnek, miből az következett,
hogy a császár megharagudott reá. Élete azonban oly föltétellel hagyatik meg, ha az
építkezéshez körülbelül annyival is hozzá járul, mint egy fél fillér, vagy ha csak egy
füstölő magot vet is a füstölőbe, mellyel a bálványnak áldoztak. De ő még csak azt
sem akarta megtenni. Félte az Istent és a legkisebb bűn elkövetése mellett sem
akarta életét megmenteni. Kifeszítették tehát az ő meztelen testét, pénzt adtak a
gyermekeknek, hogy késekkel metéljék össze, aztán bekenték mézzel, s így átadták
a darazsaknak melyek őt halálra szurkálták. De az egész idő alatt nem bírta magát
oda határozni, hogy a füstölőbe vessen. Testét oda tudta adni a darazsaknak és
meg tudott halni rettenetes kínok közön, de nem tudott, nem akart, nem mert
Isten ellen vétkezni. Nemes példa!
Tehát, kedves testvéreim, ha voltak emberek, kik képesek voltak kicsiny
kihágásokban annyi sok bűnt észrevenni, hogy inkább hihetetlen szenvedéseket
eltűrtek, mintsem elkövették volna, nem kell-e valami rettenetesnek lenni a
dologban, melyről a sátán azt mondja:” Hiszen az csak csekélység?” Akiknek a
mennyei kegyelem megnyitotta szemeit a legcsekélyebb bűnben is egy egész poklot
láttak pislogni. Egy gonosz testben a gonosz cselekedetek egész világát látták és
azért kerülték el utálattal.
De ha a mennybe vezető egyenes út tűzőn, vízen vagy a halálon vezetett volna
keresztül, még ezeket is inkább elszenvedték volna, mintsem a kényelmes, de
tévelyre vezető útra léptek volna csak egy arasznyira is. Azt vélem, ha bennünket a
sátán kisén kis bűnök ellövetésére, ez segíthet bennünket eme feleletre: „Ó nem,
sátán, ha Isten gyermekei ezt nagynak tartják, hát ők jobban tudják, mint te. Te
csaló vagy, ők pedig igazak. Nekem minden bűnt kerülnöm kell, még ha te
kicsinynek mondod is”. Továbbá így is felelhetünk a sátán eme kísértésére a kicsiny
bűnt illetőleg: „Kicsiny bűnök vezetnek a nagyokhoz. Sátán! Te kicsiny bűnt
követtetsz el velem; de tudom ki légy, te tisztátalan. Az az óhajod, hogy engem
tönkre tégy. De lépj vissza! Ha még oly kicsiny legyen is amivel kísértesz, mégis
rettegek tőled, mert kicsiny kísértésed nagyhoz vezet, kicsiny bűn utat tör a
nagyobbhoz”.
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Mi könnyen bebizonyul, hogy kicsiny dolog nagyhoz vezet, látni fogjuk a
természetben. Ha például egy árkot akarunk áthidalni, először átdobunk a túlsó
partra egy nyilat, melyre vékony fonál van erősítve, Ez a nyíl átrepül, fonálhoz egy
vastagabb zsinór, a zsinórhoz egy erősebb kötél van kötve, a zsinórral áthúzzák a
kötelet, e kötelet követi a horgony-kötél s ezután a függőhíd, mely ezreknek készít
utat. A sátán is így teszen. Gyakran csak egy gondolatot Jövel a lelken keresztül; ez
a gondolat kívánságot szül, ez a kívánság egy tekintetet, ez a tekintet érintést, ez az
érintés tettet, ez a tett szokást és ez a szokás még rosszabbat, úgy hogy az az
ember, aki kicsinyen kezdi meg, a gonosz cselekedetek mélyébe süllyed alá. Kicsiny
dolgok, mondom - vezetnek rossz dolgokhoz és az mindig így volt. Egy vigyázatlan
vándor elejt egy szikrát a száraz pázsitra és az egész pázsit fölég, pedig lám mi
kicsinységből. Egy kicsi gyermek eltaposhatná, egy csepp víz a felhőből elolthatná
és mégis lángba hozza az egész mezőséget. Mi az azután, amely parancsol a mezei
vadaknak tova távozni? Mi az, amely tüzes karjaival átöleli a cserjést? Mi az, ami az
ember lakását leégeti vagy az arató aratását elrabolja? Ez azon egyetlen szikra,
mely lángot szült. Maradj vele távol tőlem, ó sátán! Habár szikrácskák is ezek, de
szikrácskákból képződik a pokol tüze is. A tűzvész szülője a szikrácska, azért nem
avatkozom bele. A sátán mindig úgy tesz, mint Akhánnal először megmutatta neki a
babilóniai köntöst és egy aranyvesszőt. Akhán rátekintett. Nem csekélység volt az,
hogy csupán rátekintett?
Olyan könnyű bűn tiltott tárgyat megérinteni! Akhán fölvette, elvitte sátorába és most jön a rosszabb elrejtette azt. Neki végül meg kellett halnia eme rettenetes
kihágásért.
Ó őrizkedjél a bűnnek eme kicsiny kezdetétől. A bűnnel kicsinyben kezdeni annyit
tesz, mint a vízgátat megnyitni: először kevés víz jön keresztül, abból cseppek
képződnek, aztán kezd vékonyan folyni, majd ömleni, s végül egész vízáram lesz
belőle és egy egész vidéket elönthet. Még nem került ember a bitófára, ki be nem
vallotta volna, hogy a bűnt kis lopással kezdte meg, - egy könyv ellopásával az
iskolában, később hozzászegődött még egy másik kis lopás, urának ládájából, míg
végre a rablóbandához csatlakozott, ez a rablóbandához való csatlakozó, még
gonoszabbhoz, a gyilkossághoz, mely őt átszolgáltatta a gyalázatos halálnak.
Úgy tesznek a kicsi bűnök, mint a lopók, mikor valamely házba betörni akarnak;
gyakran visznek magukkal egy kis gyermeket és bebujtatják az ablakon, melyen ők
maguk be nem juthatnának az ablak kicsinysége miatt és kinyittatják vele az ajtót,
hogy bejuthassanak. Így tesznek a kicsi bűnök is. Ők csak kicsinyek, de bekúsznak,
hogy megnyissák az ajtót a nagyobbaknak. Az árulónak nem szükséges nagyobbnak
lenni egy törpénél és mégis megnyithatja a város kapuját és beeresztheti az
ellenség seregét. Rettegj a bűntől, ha még olyan kicsiny is az. Nem láthatod mind,
ami abban rejlik. A bűn ezerféle vésznek szülője. Azt mondják, hogy a vész anyja oly
kicsiny, mint egy szúnyog-tojás; és valóban, a legkisebb ezerféle vészt rejteget
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gyomrában.
Szent Ágoston ad egy képet arról, hogy mennyire mehet az ember, ha vétkezni
kezd. Volt egyszer egy ember, ki azt állította, hogy a legyet az ördög teremtette.
,,Jó” - mondó az, akivel disputált - „ha a legyeket az ördög teremtette, akkor talán
állítani is lehet, hogy a férgeket is ő teremtette”. „Jó” mondó amaz - „én elhiszem”.
„Jó” - mondó az ember, - „ha a férgeket az ördög teremtette, miért nem hiszitek el,
hogy a kis madarakat is ő teremtette?” „Jó” - mondá amaz - „hihető, hogy azokat is
ő teremtette!” „Jól van” - mondá a másik - „ha már a kis madárkákat ő teremtette,
miért nem teremtette a nagyokat is? És ha a nagyokat ő teremtette, miért nem
teremtette volna ő az embert is? És ha az embert ő teremtette, miért nem
teremtette volna az egész világot?” „Lássátok,” mondó Ágoston, azáltal, hogy az
ember a légy teremtését az ördögnek tulajdonította, még annyira is ment, hogy az
ördögöt a mindenek teremtőjének tartó.” Csak egyetlen egy tévelygésnek adj
helyet lelkedben és kedvezz neki, nem is: képzeled, mennyire fog menni.
Gyermekkorukban kicsinyek azok, de óriások lesznek, ha kifejlődnek. Nem is
gondolod, mily közel van lelked megsemmisítése, ha a legkisebb bűnös
cselekedeteknek is hódolsz.
Egy másik okot is találunk, hogy a sátán eme kísértésére feleletet; adjunk. Ő azt
mondja: „Lám kicsiny az „Igen, de kicsiny bűnök hamar megszaporodnak”. Mint
kicsiny dolgoknál, úgy a kicsiny bűnöknél is bámulatos hatalma van a
szaporodásnak. Ami az ölést illeti, ez a bűnnek igazi műdarabja: de mi mégsem
hallunk ölésről oly gyakran mint egyéb bűnökről. Minél csekélyebb az adósság,
annál gyakoribb lesz Az elefántnak kevés utódja van és nagyon lassan szaporodik.
De a levélésznek ezerre menő utódja van, melyek egy óra alatt kikelnek. Így van a
kicsiny bűnnel is: kigondolhatatlan gyorsasággal megszaporodik. Egy szül ezret és figyeld meg jól - kicsiny bűnök tömegesen éppen oly sok vészt hoznak, mintha
nagyok volnának. Olvastatok már a sáskák történetéről, mikor égy országot
meglepnek? Éppen tegnap olvastam, hogy egy hittérítő, mikor hallotta volna, hogy
közelednek a sáskák, felhívta a népét égy óriási nagy tűz rakására, mért azáltal
remélte az élő áram elűzhetését. A sáskák kicsinyek voltak, mégis úgy látszott, hogy
izzó tüzét is eloltják, - elszálltak égő társaik felett és tovább mént élő áram. Előttük
mindén zöld volt, mint az Éden kertje, s utánuk puszta és sivár.
A szőlőtőkék lemetszettek, a fák levelei oda lettek, a meztelen gallyak csak úgy
nyúlnak ég félé, mintha a tél fosztotta volna meg őket zöld ékességüktől. Nem
maradt égy szál fű sem, sem sarj, mely a kecskének eledelt nyújtott volna. Ezt mind
a sáskák tették és a nagy pusztításnak látható volt a nyoma. De miért ez? Hiszen a
sáska kicsiny állat. De seregestül, tömegesen mily hatalmasak lehetnek! Rettegj
tehát kis bűntől, mért biztosan megszaporodhatik. Nemcsak egyetlen egy bűn van,
hanem égész tömege eme kicsiny bűnöknek. Talán a tetvek vagy darazsak csapása
volt az Egyiptomiakra a legrettenetesebb, amit aha tűrhettek. Óvakodjál eme
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kicsiny férgektől, ezek téged elveszthetnek. Ah, ha meglátogattatol általuk,
sóhajtasz terhük alatt és imádkozol, hogy a jó Isten szabadítson még tőlük,
elfogadható, hogy Isten lelke működik szívedben.
Néhány év előtt nem volt Ausztráliában egyetlen tövis sem. Ezt látván egy
Skótországi ember, igen csodálkozott felette és azt gondolta, kár volna ily nagy
szigetnek, mint Ausztrália, nagy nemzetének e jelképe nélkül lennie. Összegyűjtött
hát egy csomag tövismagot átküldte ezt egyik barátjának Ausztráliába. Mikor
megérkezett a tövis talán mondhatták a tisztviselők: „Ah, hagyjátok, valami virág
magvak ezek és mindössze is csak égy maroknyi. Talán a skótok be akarják vele
vetni kertjeiket; - ők a tövismagvakat virágmagvarnak vélték - hadd
gyönyörködjenek bennük.” Persze, hogy kevés volt az egész; de most egész
kerületeket ellepett és a földmívelőnek valóságos járványa lett. Pedig csak
csekélység volt kezdetben. De annál rosszabb, mert megszaporodott gyorsan. Ha
valami nagy veszély lett volna, akkor minden ember munkához látott volna, hogy
eltávolítsa. Ezt a csekélységet azonban nem, s ím erről a vidékről is el lehet
mondani az utolsó napig: „Tövist és bogáncskórót teremjen néked.” Szerencse lett
volna, ha az a hajó, mely ezen tövis magvakat vitte, a kikötőben széjjel szakadt
volna. Vigyázz tehát, hogy be ne ereszd a szívedbe a kicsiny bűnöket.
Még egy: a kicsi bűnök más tekintetben mégis csak nagyoknak mondhatók, mivel
ezek igen fontos alapelv ellen törekednek. Vegyük, hogy az osztrákok küldenének
Szardíniába egy hadtestet; de ha csak szakasz katonát küldenének is, hadüzenet
lenne az. Azt mondhatnák ugyan: „Hiszen kevés katona az, akiket küldöttünk!” Mire
azt felélnék; Igen ám, de nagy jelentőségük van. Nektek nem engedtetett még,
hogy a határon át katonaságot küldjetek, azért büntetés nélkül nem marad: Ennek
hadüzenetnek kell lennie, mert átléptétek a határt és országunkba törtetek”. Nem
szükséges százezer katonát küldeni valamely országba, hogy a békés viszonyt
feltörjék. Igaz, hogy ezen békés viszony feltörése jelentéktelennek látszhatik; de ha
a leggyengébb törés is meg volna engedve, a béke lelke sértetnék meg azáltal.
Sokkal több függ az ember szellemétől és indulatától; mellyel cselekszik, mint
Ámennyit az ember gondol. A bűnnél nemcsak egyes tettek azok, melyekre Isten
tekint, hanem sokkal inkább az emberi indulat, melyből az jő, t.i. az Ő szava iránti
engedetlenség; és az Isten iránti engedetlenség a kis bűnben épp úgy kitűnik, mint
a nagyban. Óh ember! A Teremtő téged teremtett, hogy neki engedelmeskedjél.
Feltöröd törvényét és azt mondod, hogy az csak kicsiny kihágás. De az mégis csak
kihágás. A törvény föl van törve; te engedetlen vagy; haragja rajtad van. A legkisebb
kihágással is felmondod az iránta való engedelmességet és éppen azért nagy az.
Ezenkívül nagyon kérdéses, hogy dolgok, melyeket keresztyének kicsinyeknek
tartanak bizonyos értelemben, nem nagyobbak-e azoknál, amelyeket ők nagyoknak
tartanak? Nézzétek, ti nagyon ellene beszéltek egy csalónak, ha fölfedezitek. Mely
sok embert megfosztott! Én tudom és távol is legyen tőlem, hogy valami módon őt
mentegessem; de ennek az embernek tekintélye volt és ő ezt fenn akarta tartani!

101

Ezerféle kísértés állt előtte, melyek neki tömérdek kincset kínáltak. Sohasem
gondolt arra, hogy valamikor cselekedetei fölfedeztetnek. Családját kellett neki
fenntartania. Pazar életmódhoz volt szokva és még talán többet is lehetne
mondani, hogy gonosz tettét szépítsük. De ha ti valamely bűnt elkövettek, mely
nektek nagyon kevés hasznot vagy gyönyört hoz, akkor art mondom, hogy
pajkosságból vétkeztek. Oly dolgot követtek el, mely magában hordja a szándékos
engedetlenséget és amit szépíteni nem lehet, mivel nincs benne semmi hasznotok.
Kicsiny bűnök hát mégis, az Isten törvényénél megtekintve, csak nagy bűnök.
Így hát több érvet adtam előtökbe, melyet a kísértő eme kérdésére: „Nem
csekélység-e ez?” felelhettek.
Most pedig csupán az Isten gyermekeihez szólok és azt mondom nékik: Testvéreim,
ha titeket a sátán kísért és ezt mondja: „Nem csekélység-e ez?” feleld neki: „Ó
sátán, ha még oly kicsiny legyen is az a bűn, Krisztussal való társaságomat mégis
megronthatja. A bűn nem ronthat, de nyugtalaníthat; lelkem nem semmisítheti
meg, de békémet mielőbb eláshatja. Te azt mondod sátán, hogy az csak csekélység,
és Megváltómnak a miatt kellett meghalnia, s ha Ő ezt nem teszi, ki vagyok
rekesztve a mennyből. Ez a „kicsinység” tövis lehet az én testemben, átszúrhatja
szívemet és megsebezheti lelkemet. Nem lehetek és nem merek ellenemre
lágymeleg lenni ez iránt, a kicsiny bűn iránt, mert nekem sok bocsáttatott meg,
azért nagyon kell szeretnem. Ami másnál is bűn; az nálam nagy lenne. „Mi módon
tennék ilyen nagy gonoszságot, vétkezvén az én Istenem ellen.” Hát kicsinység ez, ó
Sátán? Egy kis kövecske a cipőben sántává teheti a vándort. Egy kis tüske is okozhat
daganatot. Egy kis felhő eltakarhatja a napot. Egy embertenyérnyi nagyságú felhő
özönvizet bocsáthat. Csak dicsekedtél, ó sátán, nekem nem lesz veled semmi
közöm.
Mert mióta tudom, hogy Jézus a kicsiny bűnökért vérzett, nem tudok nekik hódolni,
hogy szívét szomorítsam. Egy kis bűn? Sátán! Avagy nem mondotta-e Mesterünk:
„Fogjátok meg a rókákat, a kis rókákat, melyek az én szőlőmet rongálják, mert a mi
tőkéinknek gyenge fürtjei vannak.” Bizony, ilyen kicsiny dolgok nagy kárt tesznek
gyönge szívemben. Nagy bűn tönkre tehet egy keresztyént, de kicsiny
boldogtalanná teheti. Jézus nem megy népével, ha minden tudvalevő bűnt ki nem
irt közüle. Azt mondja Ő: „Ha az én parancsolataimat megtartjátok, az én
szeretetemben maradtok meg, miképpen én is az én Atyámnak parancsolatait
megtartottam és maradok az ő szerelmében.” Sok keresztyén van e világon, ki az ő
Megváltója arcát egész hónapon át nem szemléli és egész nyugodtan érzi magát
társasága nélkül is. Nem értlek titeket, nem is óhajtom tudni honnan van az, hogy
lelketeket Uratok távollétével is ki tudjátok békíteni. Egy szeretett nő, kinek évekig
férje nélkül kell lennie, szerintem nagy próbára van kitéve. Bizony nagy
nyomorúság, ha egy gyenge gyermeknek el kell válnia atyjától. De te Istennek
gyermeke vagy, és máris boldog lehetsz Atyád orcájának látása nélkül? Mi! Te
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Krisztus menyasszonya vagy és mégis nyugodt vagy társasága nélkül? Bizony,
bizony, bizony, nyomorult állapotba jutottál. El kellett tévedned, ha ama
tapasztalatot észre vetted önmagadon; mert a vőlegény szomorkodik, mint a
galamb, mikor a hím elhagyja őtet. Kérdezd meg hát mégis magadtól, mi űzhette el
Krisztust? Elrejté orcáját bűneid fala mögött. Ez a fal épp úgy felépülhet kicsiny,
mint nagy kövekből. A tenger vize cseppekből áll és a sziklák szemecsetiből; így a te
bűneid tengere is bűnök cseppjeiből telhetett meg; az a kőszikla is, mely a
hajósokat szétvágással fenyegeti, a te mindennap szaporodó hibáid korallférgeiből
képződhetett. Azért vigyázz ezektől; mert ha Krisztussal akarsz élni, járni és akarod
őt látni, vele társaságba lenni, akkor kérlek, vigyázz e kis rókákra, melyek a szőlőtőt
megrongálják, mert a mi szőlőtőkénknek gyenge fürtjei vannak.
Most eltérek Isten gyermekeitől azokhoz közöttetek, kik néha gondolnak lelkeikre,
de még nem lehet őket azok közé számítani, kik az Istent teljes szívből félik. Tudom,
hogy a sátán gyakran előlép nálatok eme kérdéssel: Hát nem kicsinység ez?” Fiatal
ember, a sátán ezzel a kérdéssel vezetett az első lopásra. Ezzel a kérdéssel töltette
el veled a sátán esztelen gyönyörökben a szent vasárnapot. Az nem oly nagy bűn,
mondotta a sátán, s te őt szavánál fogtad és elkövetted a bűnt. Hiszen csekélység
volt az és azért hazudtál. Hiszen az csak csekélység volt, azért mentél a
könnyelműek társaságába és vegyültél a csúfolók közé. Hiszen az csak csekélység
volt, az csak nem árthat a léleknek. Ó várj csak egy kicsit! Tudod, hogy egy kicsiny
bűn üdvödet megakadályozhatja? „De az Istennek erős fundamentuma megáll,
melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és „Távozzék el a gonosztól mindaz, ki
nevezi a Krisztusnak nevét.”
Krisztus meggyógyítja azt, aki a bűnt gyűlöli; de ki kedveli azt, nem könyörül rajta.
Ha minden utaidnak ellent mondasz és teljes szívből megtérsz Istenhez, akkor az
elkövetett legnagyobb bűneid sem árthatnak lelkednek; de ha csak egy bűnt is
rejtegetsz még magadnál, imáid nem hallgattatnak meg, sóhajid áldás nélkül térnek
meg kebledbe. Csak nem régen imádkoztál, hogy Isten tegyen tulajdonává. Már
hónapok múltak el és még nem vagy megmentve, bűneid bocsátásának vígaszteljes
ígéretét még mind idáig nem kaptad meg. Nem valószínű-e, hogy még valami
tudatos bűn van elrejtőzve szívedben? Ha igen, gondold meg, hogy Isten sohsem
lehet veled egy, míg te és bűnöd ketté nem váltok. Igyekezzél hát bűneidtől
megszabadulni. Jöjj hozzá azonnal amint vagy, de megvetve bűneidet. Esedezzél ő
hozzá, hogy téged minden szenvedélytől és rossz úttól megszabadítson, különben
sohsem fogsz kegyelmet nyerni atyai kezéből. Megbocsátattatik a világon létező
legnagyobb bűn is, ha megbánatik; míg a legkisebb, megbánatlan bűn is
meghozhatja lelked alásüllyedését, rettentőbben, mint a pokol izzó bosszúja.
Figyeld meg ezt, ó te kis bűnökben élő bűnös! Ezek a kicsiny bűnök mutatják, hogy
még mindig a keserűséges méregben és a gonoszságnak kötelékében vagy.
Hill Rowland elbeszélt egykor egy ritka történetet egy barátjáról, ki el szokott
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látogatni a színházba. Hill tagja volt a gyülekezetnek és meglátogatta barátját, kihez
így szólt: „Uram, tudom, hogy ön szereti a színházat. „Ó nem, uram felelt amaz - az
nem úgy van, hanem nagy ritkán, ünnepi alkalmakkor megyek el; de akkor sem
azért, mert szeretem. Ez nem állandó szokás nálam.” „Jó”, mondá Hill - „de
gondolja csak, ezt mondaná nekem valaki: „Hill úr, én tudom, hogy ön megeszi a
dögöt, az elesett állat húsát és én ezt mondanám neki.
Ó nem, én nem eszem dögöt. Igaz ugyan, hogy néha eszem szagos dögöt, de csak
különös ünnepi alkalmatosságnál”. Ejnye, hiszen ön ellenkezik önnönmagával mondhatná az illető - mert azzal, hogy ön azt különös ünnepi ebéddé takargatta,
azt bizonyítja, hogy jobban szereti, mint a legtöbb ember. Mások eszik azt, mint
mindennapi táplálékot, ön pedig mint különös nyalánkságot, vendégség alkalommal
használja. Ez azt mutatja, hogy az ön szíve meg van csalva és jelenti, hogy ön a
bűnnek útját és zsoldját még mindig szereti.”
Ó, barátaim, azon emberek, kik azt mondják, hogy kicsiny bűnökben nincs
gonoszság, bizonyságot tesznek saját jellemükről. Megmutatják, mely irányba folyik
a víz. Egy szalmarakás, vagy egy szálló toll is megmondhatja neked, mely irányból fú
a szél; épp így megmutathatja a kicsiny bűn, mely a te szíved uralkodó iránya?
Hallgatóm, ha szereted a bűnt, még ha a legkisebbet is, nem tarthatja szíved szeme
előtt az Istent. Te még mindég idegenje vagy az isteni hegyelemnek. Az Istennek
haragja rajtad van. Elveszett lélek vagy, ha meg nem változtatja Isten a szívedet.
Még egy megfigyelni való van itt. Bűnös, te azt mondod, hogy az csak kicsinység. De
tudod, hogy Isten a te kicsiny bűnöd miatt is elkárhoztat? Ha ma egy ártatlan ember
tespednék a börtönben és nem látogatnád meg őtet, nagy bűnnek tartanád ezt?
Természetes, hogy nem, - mondod, - rá se gondolok olyasmire. Ha egy éhezőt látnál
és meg nem elégítenéd, nagy bűnnek tartanád azt? Nem tartanám nagy bűnnek mondod. És mégis oly dolgok ezek, melyek miatt az ember elkárhozik. Mit mondott
a Bíró? „Éheztem és ennem nem adtatok, Szomjaztam és innom nem adtatok.
Beteg voltam és meg nem látogattatok. Bizony mondom néktek, valamelyest nem
cselekedtetek az én kicsinyeimmel, én velem nem cselekedtétek.” Így hát dolgok,
melyeket mi csekélységnek tartunk, milliókat pokolba küldenek; nem kellene-e
megállapodnunk és rettegnünk, mintsem könnyelműen megtegyük, holott a
legkisebb bűn is gyilkosa lehet lelkünk üdvének? Ó ember, a pokol megvan ásva a
kis bűnök számára. Nemcsak a gyilkosok, részegesek és paráznák mennek a
pokolba, hanem a kis bűnben élők is részt vesznek abban. Azért rettegjetek a ti
kicsiny bűneitektől.
Mikor még kis fiú voltam, egy napon családi ima alkalmával; János mennyei
jelenésének azon fejezetét olvastam, amelyben a pokolnak örvényéről van szó. Egy
helynél megálltam és kérdeztem nagyatyámat, hogy mit jelentsen ez „örvény”?
Nagyatyám azt felelte: olvasd tovább fiam, olvasd. Másnap ugyanazt a fejezetet
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olvastam újból és a helynél ismét megálltam és kérdeztem, hogy mit jelent az; de
nagyatyám csak mondá, hogy folytassam az olvasást tovább. Így ment ez mind 14
napig, hogy mindég ugyanazt a fejezetet kellett olvasnom, végre is egy hónap
múlva nyertem magyarázatot. És még jól emlékszem lelkem borzalmára, amelyet e
hely magyarázatánál nyertem. Van egy mélység - mondá - melybe a lélek esik, esik és mily gyorsan! Most az utolsó fénysugár is elenyészett, ő pedig esik mindég
mélyebben, mélyebben és ez az esés megy tovább mindég mélyebbre és
mélyebbre, ezer esztendeig!
„És még mindég nem érte a fenekét? Nem lesz vége valamikor esésének?” Nem,
nem; a mélységből fölhangzik egy kiáltás: „Mélyebbre, mélyebbre!” „De ha már egy
millió évig estem, csak elérem a fenekét?”
Nem, a fenekét még meg sem közelítetted; mert az egy feneketlen örvény; mindég
mélyebben és mélyebben, így folytatja a lélek esését szakadatlanul tovább a
mélységek mélyébe, örökkön-örökké esik ebbe a feneketlen örvénybe, mindig
mélyebben és mélyebben, le a mélységbe, melynek feneke nincs! Ez a rettenetes
gondolat van eme szóban is „következendő harag”. Figyeld meg, a pokol mindenkor
„következendő harag”. Ha valaki ezer évig lett volna is a pokolban, még mindég
„következendő harag” az. Ha e világ megavul nagy évei miatt és a nap
meghomályosodik, azért még mindég „következendő harag” lesz az. Ó mily
rettenetes gondolat, ki sem tudom fejezni magamat és mégis, jól gondold meg,
hogy csupa kicsi bűn miatt beleesel. Uh, ha már el kell kárhoznom, kárhozzam el
valami jelentőségteljes ok miatt, de ne valami jelentéktelen kicsiség miatt.
Meneküljetek a jövendő harag elől; mondjatok le a kicsiny bűnökről és fussatok
Krisztus nagy keresztfájához, melyen kicsiny bűnökért vérét ontotta, hogy azáltal a
legkisebb bűntől is megmosson titeket. Mert ah mégegyszer óvlak titeket ha
meghaltok a ti kicsiny bűneitek megbocsátása nélkül, anélkül, hogy kicsiny
bűneiteket megbántátok, nem lesz számotokra kicsiny a pokol a nagy király nagy
haragja még mindég „bekövetkező”, a feneketlen mélység pokol, melynek tüze meg
nem oltatik, férge meg nem hal soha. Ó jövendő harag! Jövendő harag! Már csak
rágondolni is majd meg olvad a szív. A jó Isten segítsen meg titeket, hogy
megmeneküljetek tőle. Fussatok most előle a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Feltámadunk!
„Mit keresitek a holtak között az élőt?” (Lukács ev. 24, r. 5. v.)
Ezt mondták a szomorkodó nőknek az angyalok, midőn azok Jézus sírboltjához
közeledének, hogy a szeretve tisztelt halott iránt a végtiszteletüket megtegyék. Mi
nem örvendhetünk isteni Megváltónk megdicsőülésén azon tudat nélkül, hogy az ő
győzelme, melyet a halálon, és poklon nyert, egyszersmind a mi diadalunk is. Mit
keresitek a holtak között az élőt? E néhány szoba foglaltatik be a húsvét ünnepének
szent evangyéliuma. Egy becses oklevél ez, mely mellett biztosítva vagyunk a halál

105

irgalmatlan angyalának pusztító dühe és a sír bűzhödt üregének megemésztő
hatalma ellen. E vigaszfaló igék minket, midőn fedve őseink sírját felkeressük, hogy
annak - hantjain szívfájdalmainkat kisírjuk, az örök igazság tanítójára utasítanak,
azon tanítóra, ki ezt mondá: „Én élek, nektek is élnetek kell”. Óh halljátok meg ezt
ti, kik kisírt szemekkel keresitek föl a néma halmokat nincsen az élő a holtak között!
Az üdvözült lelkek, kik előttünk mentek el, mosolyogva tekintenek, alá a tökéletes
lét szent honából ez előkészült pálya terére, örvendezvén Isten trónjánál, hogy földi
életük útját Jézus utasítása szerint becsülettel futották meg. Egy keresztyén, ha
bemegyen a temetőbe, megáll a sírhalmokon, ezt prédikálja: „Mi mindnyájan
feltámadunk!” Legyen szent az óra, valamikor lelkünk e magasztos hitre
felemelkedik. És ha eljönne a kételkedés irigy angyala, hogy feldúlja kebled
paradicsomi nyugalmát és bűnös kézzel megszentségtelenítse azon szent kertet,
mit Isten számunkra saját ujjaival plántáit és meglopja az egyedüli jónak tudása
fáját: akkor, oh te paradicsomból száműzött ember, tekintsd meg e földet, melynek
véres verejtékeiddel hizlalt barázdáiban, évenként keresed a kenyeredet és midőn
látod, hogy Isten mindenható keze elmozdítván a meghalt természet téli sírjáról a
hideg követ, mely annak éltető erejét elzárta, s azt a tavasz melege által halottaiból
életre támasztotta: akkor még egyszer fölindulva, szemléld abban jövendő sorsodat
és új erőt nyervén, foglald vissza szent birtokodat, melyet Isten neked örökségül
szánt, űzd ki abból a kételkedés és irigység angyalát.
Az öröklét felől való hit ugyan a teremtés első reggele óta öntudatunk titkos redői
közé volt téve, de Jézus volt első, ki azt onnan teljes tisztaságában napfényre hozta,
megtörvén a halál hatalmát. Ez igazságból merítünk annakokáért vigaszt és
bátorságot, midőn a halál elszólítja kedveseinket, midőn körültünk minden éltünk
mulandóságát hirdeti midőn érezni fogjuk, hogy a földi vándoréltünk végéhez
közeleg. De gondoljuk meg azt is, hogy csak úgy válhatunk meg e földtől egy jobb
élet s egy kedves viszontlátás édes reményével, ha mi is, mint Jézus betöltjük
kötelességeinket, s az leend főgondunk, hogy a bűn álmából fölkelvén, éljünk s
munkálkodjunk buzgón Isten országa építésében.
A delejtű.
Egy tudományos emberekből álló társaság építtetett egy hajót, elhatározta, hogy
egy utat tesz a delejtű csodálatos természetének tulajdonságainak
kitanulmányozására. Mikor a hajó készen állott, felmentek s nagymennyiségű
könyvet és szerszámot vittek magukkal erre azután a delejtűt a központra állították
s figyelemmel kisérték. Így vitorláztak ide s tova, szemlélve a tűt, s mindegyiknek
megvolt maga véleménye a titkos erő felett, mely a tűt mozgatja.
Egynéhány áramnak nevezte e titkos erőt, más pedig lehetetlennek még más
szellemnek: némely azt állította, hogy déltől észak felé mozog más meg azt mondta,
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hogy északtól délfelé.
Így nagy vita támadt a tudósok között s veszekedve vitorláztak ide s tova a nagy
tengeren. Hirtelen kemény ütést éreztek s nagy recsegés hallatszott. A hajó egy
szirtre verődött, repedést kapott, s a hullámok feltartóztathatatlanul betódultak.
Ekkor ijedtség és zavar fogta el a tudósokat elhagyták a tűt, a tengerbe vetették
magukat és menekültek a sziklára. A hajót eltemették a hullámok.
Most, midőn ott ültek a terméketlen sziklán, a sósvíztől átázva egymásnak azt
kiáltották, hogy a delejtűben bízni nem lehet. Vegyük most tű helyett a vallást s
látjuk az embereket, miké veszekednek felette, isteni vezetésének nem engednek s
nem adják át magukat s azután, ha dolguk rosszul megy, fölkiáltanak az emberek:
„Oh ez a ti vallástok!” Nem, ezek a tudósok nem helyesen használták a delejtűt.
Hogyha annak mutatására figyeltek s azután megtudták milyen úton hajóztak és
egy tengeri térképet vettek volna elő, akkor minden jól ment volna. Az ő
oktalanságuk volt az, amely őket veszedelembe vitte.
Az apostol megerősíti ezt a véleményt, miután idézi azt és éten helybenhagyás el
ellen természetesen nem harcolhatunk; de az a szó, ami itten nemzetnek mondatik,
nem fejezi ki az atyaság eszméjét a szónak felséges érte` méhen; ez olyan szó,
amely az állatok vagy valami más teremtmény fiaira vonatkozólag is alkalmazható,
semmi sincs ama emberi érzetből benne, ami egy atya és fiú között létezik.
Ezenkívül mást nem tudok, ami ezt az új elméletet támogatná. Lehetséges, hogy
beképzelik maguknak azt, hogy a teremtés atyai cselekedet, s minden teremtett
dolog gyermek. Ez nagyon ízléstelen valami, mert ha ez az eset állam fenn, akkor a
lovak és tehenek, a patkányok és egerek, kígyók és legye Istennek gyermekei; mert
ők bizonyára teremtmények éppen úgy, mint mi. Ha mi ezt a szegeletkövet
elvesszük, akkor ez képzelgős teológia a földre esik és tana, mely magát oly
magasnak tartotta, mint Báb és éppen annyi zavarral fenyegetőzött is, hamar
lerántható, ha Isten igéjének lövegét reá irányítani akarjátok. A tényállás az,
testvérek, hogy csak azoké az istenifiúság: „kik fiaivá vannak fogadva a Jézus
Krisztus által ő magában, az ő akaratjának jó kedve szerint.” (Efézusb. 1. 5. v.)
Mentől többet kutattok a bibliában, annál bizonyosabbak lesztek, hogy a fiúság az
Isten népének különös kiváltsága és csak is azé.

Istennek gyermekei
„E Szentlélek tészen bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy mi Istennek fiai
vagyunk. Hogyha fiak, tehát örökösök is; Istennek örökösei, a Krisztusnak pedig
örökös társai; ha ővele együtt szenvedünk, hogy Ő vele együtt dicsőüljünk.”
(Pál apost. levele a Rómabeliekhez. 8. rész, 16-17. vers.)
Milyen nagy a különbség, testvéreim, az Isten gyermekeinek jelen és jövő helyzete
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között! Idelent a hívő ember a féregnek testvére; a mennyországban pedig az
angyalok legközelebbi rokona lesz. Itt be van födve verejtékkel és porral melyet
Ádám bukásával örökölt; ottan ragyogni fog homloka a halhatatlanságtól, melynek
Krisztus feltámadása által lett részese. Itt ismeretién a mennyországnak örököse
van burkolva, gyakran a szegénység ruhájába öltöztetve; de amott tudomásul
veszik és elismerik az ő fejedelmi rangját, az angyalok fognak neki szolgálni és része
lesz ama csodálatban, mellyel a világegyetem adózni fog a megdicsőíttetett
Megváltónak. Jól mondotta a mi költőnk:
„Még nincsen megjelentve, Mily naggyá válunk mi.”
Azt gondolom, nem szükséges, hogy arra emlékeztesselek Titeket, milyen idelent a
ti állapototok, hiszen ismeritek azt, mert a szükségektől nyugtalanítva,
gyengeségeitektől, a sátán kísértéseitől és a világ csábításaitól pedig folyton
haragítva vagytok. Teljesen tudatában vagytok annak, ez nem a ti nyugalmatok. Túl
sok tövis van a ti fészkeitekben arra nézve, hogy reményiem lehetne állandó várost
az ég alatt. Azt mondom, hogy egészen szükségtelen emlékezetetekben megújítani
azt, hogy milyen a ti mostani helyzetetek; érzem azonban, hogy jó és hasznos dolog
lesz az, ha arra emlékeztetlek, hogy vannak magas kiváltságosok, melyeknek már
mostan birtokában vagytok; vannak isteni örömök amelyeket már mai napon
ízlelnetek lehet. Megvan a pusztának a maga mannája; a sivatag vidámmá tétetik a
kősziklának vizével. Nem hagyott el minket Isten; az Ő jóságának jelei nálunk
vannak és örvendhetünk némely kegyelmi adomány felett, mely már ma a miénk.
Felhívom örvendetes figyelmeteket a ti birtokotokban lévő drágalátos kincsre;
tudni illik arra, hogy fel vagytok véve. Istennek gyermekei közé. Négy dolog az,
amelyről én ma reggel beszélni akarok, Először különös kiváltság; másodszor ennek
a kiváltságnak különös bebizonyítása azután harmadszor egy nemes kiváltság; az
örökségi jog és negyedszer a prédikáció gyakorlati része és vége, az a különös
életmód, mely ilyenektől megkívántatik.
Tehát testvéreim, először a különös kiváltság, ami a szövegbe említtetik: „Mi
Istennek gyermekei vagyunk.” És itten már mindjárt; küszöbnél találkozom azon
bizonyos újabbi teológusok ellenállásával, akik azt állítják, hogy a gyermekségi
viszony nem a hívők különös sajátságos kiváltsága. A nem régen felfedezett tagadó
teológia, mely - attól tartok, - hogy a mi vallásfelekezetünknek is ártott és nagy kár
tett a független vallási társulatoknak, az új eretnekség, mely elvét Istennel általános
atyai voltára alapítja. A régi hittudósok, a puritánok (jámborok a reformátorok ezen
utolsó napokban olyan férfiakkal helyettesíttetnek) kiknek tanítása teljesen
ellentmond mindannak, amit mi apáinktól nyertünk. A mi régi prédikátoraink mind
úgy említették Istent, mi az ő népének atyját; a többi világnak pedig bíráját. A
Szentírás mindenütt úgy állítja elő az Úr választott népét, a hívőket és bűnbánókat
és lelki érzületűeket, mint „Istennek gyermekei”-t, senki másnak pedig ne adja ezt a
címet. Az újjászülöttekről, mint az emberek különös osztályáról beszél, kiknek joguk
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van ahhoz, hogy Isten gyermekeivé legyenek. S mert a Szentírással semmi egyenlő
nem lehet, tehát néhány verset fogok felolvasni belőle.
Rómabeliek 8. r. 14. vers: „Mert valakik Isten lelkétől vezéreltetnek, azok Isten fiai.”
Bizonyára senki sincsen oly merész, aki azt mondaná, hogy minden ember Isten
lelkétől vezéreltetik, de elég könnyen lehet ebből a mondatokból következtetni,
hogy azok, akik nem vezéreltetnek Isten lelkétől, nem gyermekei Istennek; hanem
csak azok egyedül Istennek gyermekei, akik Istennek lelkét vezéreltetnek,
vezettetnek és lelkesíttetnek. A Galatákhoz írott levél 3. 26. verse:” Mert
mindnyájan Istennek fiai vagytok a Jézus Krisztusba való hit által,” úgy látszik
nekem, hogy ez egészen világosan meg magyarázza, miszerint minden hívő,
minden, aki Krisztusban kis Istennek gyermeke és hogy tényleg s nyilván a Krisztus
Jézusban való hit által lesz azzá; úgy látszik pedig nekem, hogy azok, akik nem
hisznek Krisztus Jézusban, nem gyermekei Istennek és hogy mindegy igényük
melyet ehhez formálnak, csak eltulajdonítás és bitódás. És halljátok ezt: „Valakik
pedig őt bevevék, ada azoknak ily méltóságot hogy Istennek fiaivá lennének.”
(János evang. 1. r. 12. v.) Hogyan lehettek volna addig Isten fiai, mert „ada azoknak
méltóságot, kik a Ő nevében hisznek, kik nem a vértől,” - tehát nem tisztán a
teremtés által lettek Isten gyermekei, - „sem a testnek akaratából”, azaz nem
valami megerőltetésből, „hanem Istentől születtek.” Határozottan állítom, hogy
ismerek mondatot; mely az általános isteni fiúság ellen oly határozottan szólna
mint ez; miután pedig ezek a szavak éppenséggel nem értelem nélküliek ennélfogva
éppen azt kell jelenteniök, hogy csupán a hivők Istennek gyermekei és senki más.
De halljátok az Úrnak egy másik szavát: „Ezen ismertetnek meg Istennek fiai és az
ördögnek fiai. Valaki igazságot nem cselekszik, nincsen Istentől és aki nem szereti az
ő atyafiát” (János Lev. 3. r. v.) Itt a fiaknak két osztálya említtetik, ezért tehát nem
mindenek gyermekei. El lehetne-é azt tagadni, hogy azok; akik az ördög fiai,
nemkülönben az Istennek fiai is? Be kell vallanom, hogy az ilynemű feltevés ellen
fellázad az én elmém, s bár azt gondolom, hogy mi képzelő erővel rendelkeznem
szabad, még sem vagyok arra képes, hogy képzelődésemet ilyen kötéltáncoltatóvá
tegyem, amely beképzeli magának azt, hogy egy ember ugyanazon időben lehet az
ördög gyereke és Istennek is valóságos gyermeke. Halljatok egy, más szöveget.
„Annakokáért menjetek ki közölök és szakasszátok el magatokat azoktól, ezt
mondja az Úr és tisztátalant ne illessetek és én titeket hozzám fogadlak. És lészek
néktek atyátok és ti lésztek nékem fiaim és leányaim ezt mondja a mindenható Úr.”
(II. Korinth. 6. r. 17. v.) Nem szükséges-e a fiúsághoz a „kimenés”, voltak-e pedig
addig fiai, voltak-e addig leányai, míg ki nem jöttek a gonosz világból és míg el nem
különítették magokat? Ha voltak, akkor hát mit igét nékik Isten olyat, amivel már
bírtak? De ismét: „Boldogok a békességre igyekezők, mert azok Isten fiainak
mondatnak.” (Máté evang. 5. r. 9. v.) Valóban szép cím ez, ha minden embernek
adatik! Hol van ezen címnek üdvössége, mert hiszen ők a háborúság követői
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lehetnek, az új teológusok állítása szerint azonban mégis Istennek gyermekei. No de
hozzunk csak elő még alaposabb helyet: „Nem kik a testnek fiai, azok Istennek fiai.”
(Rómabeliek 9. r. 8. v.) Mit kell erre mondani: „Azok nem Istennek fiai.” Ha valaki
ennek ellene akar mondani, hát legyen úgy, tegye. Nincs más bizonyító érvem,
amellyel egy embert meggyőződtetni tudnék, ha ilyen erős és világos bizonyságot
tagad. Halljátok csak az istenies apostolt: Jánost, aki egyik levelében jámbor
csodálattól elragadtatik: „Lássátok minémű szeretetet adott nékünk az Atya, hogy
Isten fiainak hivattassunk.” (János I. lev. 3. r. 1, v.) Azután tovább megy és leírását
adja annak, hogy kicsodák Istennek fiai, amely szerint senki másokat azalatt érteni
nem lehet, mint azokat, akik az Úr Jézusban való hit által egyszer s mindenkorra Ő
reá helyezték lelkeiket. Amint én tudom, a poém, amelyre ezek az emberek az
általános atyaságra vonatkozó tanaikat alapítják, amaz idézés, melyet Pál apostol
egy pogány költőtől vesz
„Amint a ti poétáitok közül is mondották némelyek: Mert az Istennek nemzeti is
vagyunk.” (Apostolok csel 17. r. 28. v.) Az apostol megerősíti ezt a véleményt,
miután idézi azt és ezen helybenhagyás ellen természetesen nem harcolhatunk; de
az a szó, ami itten nemzetnek mondatik, nem fejezi ki az atyaság eszméjét a szónak
felséges értelmében; ez olyan szó, amely az állatok vagy valami más teremtmény
fiaira vonatkozólag is alkalmazható, semmi sincs ama emberi érzetből benne, ami
egy atya és fiú között létezik.
Ezenkívül mást nem tudok; ami ezt az új elméletet támogatná. Lehetséges, hogy
beképzelik maguknak azt, hogy a teremtés atyai cselekedet, s minden teremtett
dolog; gyermek. Ez nagyon ízléstelen valami, mert ha ez az eset állam fenn; akkor a
lovak és tehenek, a patkányok és egerek, kígyók és legyek Istennek gyermekei; mert
ők bizonyára teremtmények éppen úgy, mini mi. Ha mi ezt a szegeletkövet
elvesszük, akkor ez képzelgős teológia, a földre esik és tana, mely magát oly
magasnak tartotta, mint Bábel és éppen annyi zavarral fenyegetőzött is, hamar
lerántható, ha Isten igéjének lövegét reá irányítani akarjátok. A tényállás az
testvérek, hogy csak azoké az istenifiúság: „kik fiaivá vannak fogadva a Jézus
Krisztus által ő magában, az ő akaratjának jó kedve szerint.” (Efézusb. 1. r., 5. v.)
Mentől többet kutattok a bibliában, annál bizonyosabbak lesztek; hogy a fiúság az
Isten népének különös kiváltsága és csak is azé.
Miután én, amennyire arra képes vagyok, ezt a pontot megállapítottam, hogy a mi
szövegünknek kiváltsága egy különös dolog, engedjétek meg nekem, hogy néhány
pillanatig amellett időzzem és meg jegyezzem, miszerint ez egy tiszta,
félreismerhetetlen kegyelemnek különös ténye. Senkinek nincs joga arra, hogy
másképpen legyen Istennek gyermeke. Ha beleszülettünk Istennek családjába,
akkor ez az irgalmasságnak csodája. Ez Isten végtelen szeretetének egyik áldott
bizonysága, mely bennünk lévő minden különös ok nélkül, reánk áramlott. Ha te ma
menny örököse vagy, gondold meg akkor ember, hogy te egykor a pokol
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rabszolgája voltál. Egykor a sár piszkában henteregtél és ha egy disznó
gyermekeddé kellene fogadnod, úgy nem tehetnél nagyobb irgalmasság
cselekedetet, mint az volt, hogy Isten téged fiává elfogadott. És ha egy angyal
magához hasonló méltóságra tudna emelni egy szúnyogot, az a jó dolog még sem
volna olyan nagy, mint az, amiben Isten tégedet részesített. Ő kivett téged a
szemétrakásból és a fejedelmek közé ültetett. A törmelék között feküdtél, de
olyanná tett tégedet, mint egy galambot melynek szárnyai ezüst- és aranyként
csillognak. Gondolj arra, hogy ez kegyelem és semmi más, mint kegyelem. Ha a te
fiúságodra gondolsz akkor a te természetes leszármazásodnak házára gondolj;
tekints vissza a kút mélységére, amelyből kiásattál és ama szörnyű gödörre,
amelyből kihúzattál. Te dicsekedjél, ha benne vagy a jó olajfában. Nem a te
származásodért vagy abban, hanem csak beleoltattál; te egy rossz fának ága vagy és
az isteni Szellem megváltoztatta természetedet, mert egykoron nem valál más,
mint Gomora szőlőtövének egy venyigéje. Hajlítson meg a földig téged mindig az
alázatosság mialatt a te fiúságod téged felemel egészen a harmadik égig.
Továbbá arra kérlek, hogy gondold meg, milyen méltóságnak részesévé tett téged
Isten, igen, téged azáltal, hogy gyermekévé tett. A trón előtt lévő nagy főangyal
nem neveztetik Istenfiának; ő egyike az ő legkiválóbb szolgáinak, de nem gyermeke.
Mondom néked te szegény testvérem Krisztusban, olyan méltóság ez a te
számodra, amelyet még az angyalok is megirigyelhetnének. Olyan vagy te
szegénységedben, mint a bánya sötétjében tündöklő drágakő. A te betegséged és
gyengeségednek közepette fel vagy övezve a dicsőségnek öltönyeivel, melyek azt
mívelik, hogy a mennyben lévő szellemnek áhítatos tisztelettel tekintenek a földre.
Úgy jársz ebben a világban a tömeg között, mint egy fejedelem. Mennyei vér folyik
ereidben, egyike vagy az örökkévalóság királyi véréből valónak, - Isten gyermeke, a
királyok királyának leszármazottja….
De íme tovább sietek, hogy megjegyezzem, miszerint szövegünk különös
bizonysággal lát el minket, amelyből kitűnik és tudomásunkra adatik, hogy egy
magas rokonságnak lettünk részesei és gyermeki viszonyba léptünk Isten iránt.
„Ugyanazon lélek tesz tanúságot a mi lelkünknek, hogy Isten gyermekei vagyunk”.
Meg fogjátok figyelni kedveseim, hogy két tanú van itt, aki kész az örök Isten iránt
való gyermeki viszonyról bizonyságot tenni. Az első tanú a mi lelkünk (szellemünk),
a másik tanú a Lélek, Istennek örökkévaló szelleme, aki a mi lelkünknek tesz
bizonyságot. Úgy van, mintha egy szegény embert a törvény elé idéznék, hogy
bizonyítsa be jogát egy kétséges darab mezőre nézve. Ő előáll és leteszi saját maga
részéről a bizonyságot, de az országnak egy nagyja, egy nemes ember, aki közelben
lakik, előlép és megerősíti bizonyságát. Így van ez szövegünkkel. Az alázatos
keresztyénnek szerény, egyszerű szelleme kiált: „Istennek gyermeke vagyok!” A
dicsőséggel teljes Szellem, aki egy az Istennel, tanúsítja a bizonyság valódiságát és
tanúbizonyságot ád a mi szellemünknek, hogy Istennek gyermekei vagyunk.
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Elmélkedjünk először afelett, miképpen van ez, hogy a mi szellemünk képes arra,
hogy tanúbizonyságot tegyen, s miután ez a tapasztalat dolga, azért tehát csak azok
felé fordulhatok, akik igazán Istennek gyermekei, mert senki más nem képes
bizonyságot tenni. A mi szellemünk bizonyítja, hogy Istennek gyermekei vagyunk
akkor, ha gyermeki szeretetet érez Isten iránt. Ha meghajolhatunk az Ő trónja előtt
és bátran mondhatjuk: „Abba, Atya!” - „Te az én atyám vagy” ebből azután azt
következteti lelkünk hogy mi gyermekek vagyunk, mert így következtető: Az az
érzetem van irántad aminő érzete van egy gyermeknek az ő atyja iránt; nem
lehetne pedig, hogy a fiúságnak érzetét bírjam, ha nem volna meg gyermekségi
jogom, - ha nem volnék gyermeked, soha sem adtad volna nékem azt a gyermeki
szeretetet, mely téged Atyának mer szólítani.
Ez alatt érzi is a lélek, hogy Isten az ő atyja, nemcsak a szeretetnél fogva, hanem a
bizalomból kifolyólag. A vessző hátunkra esett és nagyon fájt ez nékünk, de a
legsötétebb órában is képesek voltunk mondani: „Az én atyám kezeiben van az idő,
nem tudok zúgolódni, nem tudok elégedetlen lenni, érzem, hogy helyesen történt
velem, hogy szenvedek vadak, mert különben nem hagyna engem szenvedni az én
atyám.”
Nincs-e azonban olyan időpont nálatok kedves barátaim, amikor érzik szívünk, hogy
üresek és puszták volnának, ha nem volna benn Isten. Talán megnövekedett
gazdagságtok és az első mulatságba való kirándulás után, mely egészen
természetes volt, ezt mondtátok: „Hiába valóságok hiábavalósága, minden csak
hiábavalóság, nem az én öröm ez!” Sok örömötök volt a családotokban, de
éreztétek, hogy mindezekben valami hiányzott ami a ti szíveteket kielégíteni tudta
volna éreztétek pedig, hogy ez a valami „Isten” volt. Én Istenem, te mindenem vagy
mindenekben - az a hely, amely felé vágyaim lebegne az én lelkemnek központja.
Ima, ez a vágy, ez a kívánság valami több után, mint Ámennyit a világ adhat,
bizonysága a lélek hiúságának. Érzed, hogy bírnod kell atyádat, mert különben az ő
gondoskodásának adományai semmit sem érnek néked. Ez az, hogy a te lelked
bizonyság tesz arról, hogy te Istennek gyermeke vagy. Semmi sem vonhatja e
kétségbe. A gonosz ugyan súghatja ezt: „Ha te Istennek fia vagy de ő ezt mondja:
„Távozzál sátán mert én tudom, hogy Istennek vagyok.” Éppen úgy
megpróbálhatják az ő létezését elvitatni, mint a bizonyos tényt, hogy újjászületett
és hogy kegyelmes elfogadás útján Istennek gyermekei közé vétetett fel. Ez a mi
bizonyságunk, hogy Istent születtünk.
De a szöveg, - amint én látom, - még magasabb bizonyságot a nékünk annál. Isten,
aki hazudni nem tud, a Szentléleknek személyébe kegyelmesen leereszkedik, hogy a
mi lelkiismeretünknek tanúsítványára „Áment” mondjon. És mialatt a mi
tapasztalatunk lelkünknek azt a következtetést engedi levonni, hogy mi Istentől
születtünk, azalatt boldog időpontok is vannak, amikor az örök Szellem leszáll
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trónjáról és a mi szívünket betölti, amely esetben azután két tanúval bírunk, akik
bizonyítják, hogy Istennek gyermekei vagyunk. Azt kérditek talán, hogy miképpen
történik ez? Vannak bizonyos tapasztalataim és érzetei és ha Istennek igéjéhez (a
bibliához) fordulok, akkor abban azokhoz hasonló tapasztalatokról és érzetekről
találok közleményeket, s így bizonyságom van arra nézve, hogy igazam van és a
Szellem tesz bizonyságot az én lelkemnek, hogy Istentől születtem. Feltéve, hogy te
alkalmassá tétettél arra, hogy Jézus Krisztusban higgy; ez a hit szeretetet nemzett;
ez a szeretet Krisztushoz hajtott téged, hogy Krisztusnak munkálkodjál te a
bibliához jössz és azt találod, hogy ez éppenséggel ugyanaz, amit az első hívők
éreztek és azután azt mondod: „Jó Uram, a te gyermeked vagyok, mert amit én
érzek, hát ez az, amit Te szolgáidnak szája által mondottál, hogy be kell annak
teljesíttetnie a te gyermekeidtől,” Így erősíti meg a Szellem az én szellememnek:
bizonyságát, hogy Istentől születtem.
De ismét, íme ti tudjátok azt, hogy a keresztyén emberben minden jó a
Szentléleknek műve. Ha valamely időben vígasztal titeket a Szentlélek, s a ti
megnyugtalanított lelketekre édes csendet áraszt; ha oktat titeket, titkot fedez fel
néktek, melyet előbb nem értettetek, ha néha rendkívüli szeretetet, a Krisztusban
való szokatlan hitet ömleszt belétek; ha a bűn iránt gyűlöletet, Jézusban hitet, e
világra nézve halált és Isten számára életet éreztek, akkor ezek a Léleknek a
munkái. A Szentlélek pedig sohasem működik erősebben másokban, mint isten
gyermekeiben; s miután a Lélek tibennetek működik, tehát éppen ezen
működésével az ő saját, csalhatatlan tanúbizonyságát adja, hogy ti Istennek
gyermekei vagytok. Ha nem váltál volna Istennek gyermekévé, akkor ott maradtál
volna, ahol voltál, a te természetes állapotodban, de miután az összes altaratót és
teljesítését te benned az tetszése szerint véghezvitte, ennélfogva reád nyomta az ő
bélyegét annak jeléül, hogy te a legmagasabbnak családjához tartozol. Azt
gondolom lom azonban, hogy kissé tovább kell mennem. Én hiszem, hogy van hogy
természetfeletti út, amelyen az eszközöktől eltekintve, a Szent érintkezik, az
emberek szellemével. Az én saját csekély tapasztalatom hozza meg nekem azt a
hitet, hogy - eltekintve Isten igéjétől – a Szentlélek közvetlenül közlekedik az
emberek lelkiismeretével és lelkével, mindennemű más eszközök nélkül. Azt
hiszem, hogy Istennek szelleme néha bizonyos titokteljes és csodálatos
érintkezésbe lép az ember szelemével és hogy némely időben a Szellem az ember
szívében olyan hangon beszél, amely a fülre nézve nem hallható, de teljesen
hallható ez a Szellemnek, akihez szavát intézi. Közvetlenül vigasztal és bátorít
minket azáltal, hogy az emberi szívvel közvetlen érintkezésbe jön. A mi dolgunk
tehát az, hogy a Szellem bizonyságát szava és művei által elfogadjuk, de én
közvetlen, valóságos megszakítás nélküli közösséget akarnék keresni a
Szentszellemmel, hogy működjék leptemben és győződtessen meg, miszerint én
Istennek gyermeke vagyok.
Engedjetek hallgatózni, hogy megkérdezzelek, vajon tudja-e közületek némelyik azt,
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hogy ti Istennek gyermekei vagytok? Ne mondjátok ezt: Az én keresztségemben,
amelyben én Krisztusnak tagjává és Istennek gyermekévé tétettem.” (*Az angol
államegyház egyik imakönyvében foglaltatik ez a kifejezés)
Azt hiszem, hogy nincsenek sokan Angliában, akik elhiszik ezeket a szavakat. Lehet
néhány kevés ember aki ezt hiszi, de én soha sem voltam ilyen szerencsétlen, hogy
velők találkozzam. Mindenki tudja, hogy gyalázat ez a hasonlíthatatlan imakönyvre
vonatkozólag, hogy ilyen szavak meghagyatnak benne szavak, melyek olyan
szégyenteljesen valótlanok, hogy az ő durva valótlanságukkal nem képesek ama
romboló hatással bírni, amelyet e ravasz nyelv nemzett; mert az ember
lelkiismerete fellázad ama feltevés ellen, hogy a gyermek homlokának néhány
csepp vízzel való meghintés által, az Krisztusnak tagjává és Istennek gyermekévé
készíthető volna. Kérdelek azonban, mondja-e a ti szellemetek ma: „Én Istennek
gyermeke vagyok.” Érzitek-e a gyermek vágyát, szeretetét, bizodalmát? Ha nem
akkor reszkessetek, mert csak két nagy család van ezen a világon Istennek családja
és a sátán családja, az ő jellemük mily különbözőképpen és az ő végük milyen ritka
módon van egymástól elszakítva.
Kényszerítlek téged, hogy ne engedj addig szemeidnek álmot és te szemhéjaidnak
szunnyadást, míg ezen isteni, titokteljes működés által újjá nem tétetel, újjá nem
születél és újjá nem nemzettetel és így ne csupán névleg, hanem valóságosan az élő
Isten élő családjába felvéve vagy.

De átmegyek a harmadik ponthoz. Ha a mi lelkünkben megállapíttatott az igazi
tanúbizonyság által, - a mi szellemünk és Isten szelleme lenre által, - hogy Isten
gyermekei vagyunk, akkor szemléljük meg, milyen nemes kiváltság tűnik fel a mi
szemünk előtt. „Istennek örökös és Krisztusnak örökös társai. Istennek minden
gyermeke örökös, akármilyen nagyszámú tagokból álló család is az, s azért annak,
aki utoljára született, Istentől éppen annyi joggal kell bírnia, mint annak, aki először
született. Ábelnek, az első vértanúnak, aki egyedül ment a mennybe, nem lehet
biztosabb joga az örökséghez, mint az asszony utolsó szülöttjének, aki bízik
Krisztusba és azután az Ő dicsőségébe megy.
A mennyország logikájában (következtetési tanában) igaz ez, hogy: „Ha fiak, tehát
örökösök.”
Nézzétek pedig meg, hogy mi az, amit mi örökölünk. Az apostol az örökség
legfenségesebb részének nevezi először: Isten örököseinek nem az Isten
adományainak és Isten műveinek, hanem Istennek magának Círus királyról beszélik,
hogy olyan szeretetreméltó kedélyű fejedelem volt, hogy amikor étkezés mellett ült
és olyasvalamit talált, ami ízlésének nagyon tetszett, megparancsolta, hogy ezt
vigyék és barátomolt adják át eme üzenettel: „Círus király úgy találta, hogy ez az

114

étel megfelel ínyének és gondoló, hogy barátja szintén élvezze azt, aminek ő
örvendhetett.” Ezt az ő udvaroncai irányában tanúsított túlnyájassága és barátsága
különös példájának tartották. De a mi Istenünk többet tesz ennél nemcsak a
kenyeret küldi asztaláról, mint ama napokon, amikor a emberek angyalok étkét
ették; s nemcsak a tiszta bort adja nékünk amelynek nincsen sepreje, az ég gazdag
borait, hanem önönmagát adja önnönmagát adja nékünk. A hívő pedig örökős lesz,
azt mondom, nemcsak
Isten műveinek örököse, nemcsak Isten adományainak örököse, hanem magának,
Istennek. Az ő hatalmáról beszélünk? Az ő hatalma a miénk. Az ő mindentudásáról
beszélünk? Az Ő minden bölcsessége a mi javunkra fog fordíttatni. Azt mondjuk,
hogy Ő a szeretet? Ez a szeretet minket illet. Dicsérhetjük-e Őt, hogy
mozdíthatatlan és meg nem változható? Ez az örök változhatatlanság az ő népének
védelmére szolgál. Istennek minden sajátságai az Isten gyermekeinek tulajdonai, a
nékik rendelt örökség. Igen, Ő maga a miénk. Oh, minő gazdagság! Ha ma reggel azt
mondhatnók, hogy minden csillag a miénk; ha a távcsövet a legtávolabb lévő
állócsillagra irányítjuk és azután a tulajdonos kevélységével, ami az embereknél oly
természetes, - mondhatnók: „Ama csillag, mely ezerszer nagyobb a napnál, az
enyém. Emez örökségnek én vagyok királya és nélkülem egy kutya sem mozdítja
meg nyelvét.” Ha azután a távcsövön a tejúton végighúzódunk és a csillagok
millióinak millióit látjuk, melyek egymás mellé szorítva fekszenek, s majd felkiáltani
tudnánk „Mindez az enyém!” Akkor mind ez a vagyon csak egy foltocska volna
ahhoz képest, amit a mi szövegünk magába foglal. Istennek örökösei! Ő, aki előtt
minden olyan, mint semmi, maga magát adja, hogy az Ő népének öröksége legyen.
Továbbá az örökség különös kiváltságánál jegyezzétek meg, hogy Krisztusnak
örökös társai vagyunk. Ez annyit jelent, hogy bármi, amit Krisztus, mint az összes
meglévő dolgoknak örököse birtokol, az a miénk. Jézus Krisztus örökségének
dicsőnek kell lennie! Nem ő-e az igaz Isten, az igaz Istentől, Jehova egyszülött fia,
fenséges és dicsőségteljes, habár egész a sírig megalázta magát és szolgák
szolgájává lett, mégis mindenekfelett örökké állandó Isten. Ámen.
Óh milyen angyalnyelv énekelje meg az Ő dicsőségét? Milyen tüzes nyelvek
kellenek, hogy birtokairól, gazdagságáról szóljanak; Jézus Krisztusnak
kideríthetetlen gazdagságáról?... De, szeretteim, minden ami Jézusé, az egyúttal a
Jézus népéé is. Saját ruháit adja nékünk, hogy azokba öltöztessünk fel. Az Ő
igazsága lesz a mi szépségünk. Egész személyiségét, saját testét adta nékünk s így
vált Ő a mi ételünkké és a mi italunkká, mert esszük testét és isszuk vérét. Szívét,
art a melegen, forrón szerető szívet adta nékünk, mely mindhalálig szeretett
bennünket. Nékünk adta koronáját, nékünk adta trónját, mert úgymond: „aki győz,
megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem és
ültem az én Atyámmal királyi székébe.” Nékünk adta a mennyet, mert: „ahol én
vagyok, akarom, Hogy az én szolgáim is ott legyenek.” Nékünk adta örömének
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teljességét, hogy, mint mondja „megmaradjon bennetek az én örömem és a ti
örömötök beteljék.” Újra kijelenthetem azt, hogy nincsen semmi a legmagasabb
mennyekben sem, amit Krisztus magának visszatartott volna, mert: minden a
tiétek, ti a Krisztuséi, a Krisztus pedig az Istené.”
Nem időzhetem tovább e pontnál, kivéve, hogy meg ne említsem, hogy ez Isteni
renddel nékünk sohasem szabad ellentétekbe kerülnünk: „Ezt sohasem fogjuk
megtenni”, feleltek ti rögtön. De várj csak egy kissé testvérem, várj, mert tudom,
hogy ezt már megtetted; mivel, h minden, aki Jézusé, egyúttal a tiéd is, mégis
elfelejted, hogy Jézusnak egykor nehéz keresztje is volt és hogy ez is a tiéd. Jézus
töviskoronát is hordott egykor és ha te mindent hinni akarsz, ami az Övé, akkor
néked is hordanod kell a töviskoronát. Vagy elfeledted-e, hogy Jézus szégyent,
gyalázatot, gúnyt és megvettetést tűrt el az emberek részére, és hogy mindezt
nagyobb gazdagságnak tartotta, mint összes kincse e világnak. Jöjj csak és én
tudom, hogy ha te a felsoroltak jegyzék megpillantod, valamivel ferdébben fogsz a
keresztre nézni és azt gondolod dobd, hogy „habár a korona igen dicső, de én nem
szeretem, ha megvetnek vetnek és nem örülök, ha kigúnyolnak és kidobnak maguk
közül az emberek.” Óh te ellentétben vagy ez isteni renddel és harcot kezdesz eme
magasztos isteni fenség ellen. Azt kellene gondolnunk, hogy örülsz hogy
Mestereddel úgy a jóban, mint a nem jóban egy lehetsz és hogy vele együtt részt
vehetsz nemcsak a dicsőségben, hanem a keserűségben is. Így kellene lenni, mert
így is hangzik: „Tűrjetek, hogy uralkodhassatok.” Van talán itt egy kicsike hely
„amelyen Uratok jár és ti szégyenlitek, hogy azon tapos? Ha igen, akkor úgy vélem,
szívetek még nincs a helyes állapotban. Vonakodtok talán, hogy Vele együtt abba a
kertbe menjetek, hol haláltusáját vívta? Óh te hívő ember, szégyellni fogod magad,
ha panaszt hallasz ellened, ha hamis bizonyságok tesznek te reád? És vajon el fogsze pirulni, ha oldala mellett ülve, téged is úgy megvetnek, mint Őt megvetették? Óh
ha te megrettensz egy gúnyos megjegyzés hallatára, akkor hagyjad megmozdulni
lelkiismereted: „Nem vagyok-e örökös társa a Krisztusnak és talán utolsó
rendelkezésének támadjak-e ellene?” Nem mondta-e Jézus: „E világon
nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem e világot.” És ó te talán
szégyellnéd magad a Krisztusért meghalni?
Jöjj, óh hívő, részt akarsz-e venni Krisztussal együtt a harcban, hogy azután vele
együtt a zsákmányon osztozzál? Kész vagy-e arra hogy most az emberektől lenézve
és megvetve légy, hogy végül felmenve a mennyekbe; fogva vigyed oda a fogságot?
Az örökséget nem lehet megosztani; ha te a dicsőséget bírni akarod, kell, hogy a
megvettetésbe is részed legyen. Azért mindenki, ki hűen akar élni a Jézus
Krisztusnál kell, hogy üldöztetéseket szenvedjen e földön.

És most elérkeztem beszédem utolsó részéhez, melyről még röviden szólni akarok,
azaz ahhoz a különös magaviselethez, melyet természetszerűleg elvárnak azoktól,
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kiknek személyes előjoguk van, hogy Istengyermekeinek neveztessenek.
Abban az időben, mikor Róma aranykorát élte; ha egy férfiút megvádoltak
hazugsággal, az felállt, vádlójának arcába nézett és azt mondta: „Római polgár
vagyok.” Ezt azután elegendő feleletnek tartotta, ha csalással vagy hazugsággal
vádolták. Adhat azonban valaki tízszer is kielégítő feleletet, ha abban az állapotban
van, hogy ezt mondhatja: „Én Isten gyermeke vagyok, vajon, mint ilyen
követhetem-e a bűnt?” Elámultam, mikor a régi római történeteket hallottam, a
becsületesség és a vitézség csodáit, melyet a bálványimádás, azaz sokkal inkább a
hazafiság hozott létre és az az alapelv, melyre a rómaiak építettek, még pedig a
szeretet és a dicsőség. És én azt mondom néktek a mai reggelen, hogy szégyellni
való dolog, hogy a bálványtiszteletek idején jobb emberek kerültek elő, Ionit ma,
vannak némelyek, kik pedig keresztényeknek vallják magukat. És azt gondolom,
hogy feltétlenül megállapíthatom, hogyha egy római, ki Jupiter és Saturnus imádója
volt, nagy és dicső tudott lenni, altkór az Isten gyermeke csak sokkal nemesebb
lehet. Nézzetek Brutusra; ő volt az, ki megmentette a köztársaságot, ki a
zsarnokságot elpusztította, nézzétek, amint ott ül a bírói székben és eléje hozzák
két fiát, kik ellen az a vád, hogy az államot elárulták. Vajon mit fog most az Atya
tenni?
Hiszen ő is csak oly ember, kiben szerető szív dobog, ki szereti fiait, azokat kik most
előtte állanak. Vajon szabad folyást enged-e az igazság sújtó kezének, vagy pedig
családját elébe helyezi hazájának? De ím, nézzetek, eltakarja kezeivel arcát, azután
letekint fiaira és minekutána teljes bizonyítékokat talál az árulásra nézve, szól:
„Liktorok, tegyétek meg kötelességteket.” Ezek megrémülve, megrettenve
tántorodtak hátra. Brutus azonban ismét szólt: „Hajtsátok végre az ítéletet,
liktorok” és a fiúknak fejükét vették atyjuk jelenlétében. Hajthatatlan igazságosság
töltötte meg lelkét és semmi más érzelem nem bírta megtántorítani még csak egy
pillanatra sem. Keresztyén férfiak, érzitek-e magatokat ilyen erőseknek saját
bűneitekkel szemben?
Mikor a bírói székben ültök és valamely kedvenc bűnötöket vezetik elétek, és ti
szégyenletemben elpirulok, ha kimondom - ti kívánjátok, hogy kíméljék meg őt,
kívánjátok, hogy hagyják meg életben, hiszen olyan kedves volt szíveteknek,
ahelyett, hogy - mint Isten gyermekeihez illene - azt mondarátolt. Ha szemem
megbotránkoztat engem, úgy kivájom és elvetem magamtól; ha pedig kezem
botránkoztat meg, úgy inkább levágom és elvetem magamtól, mintsem hogy vele
Isten ellen vétkezzek. Brutus megölette saját fiait, de varnap keresztyének, kik
nagyon óvják és kímélik bűneiket. Vessetek csak egy pillantást egy igen nemes
ifjúra, Mutius Scaevolára. Belopódzik Róma ellenségének, Pyrrhus királynak sátrába
azzal a szándékkal, hogy megöli őt, Inert hazája ellen támadt. A király helyett
azonban egy főembert ölt meg és mielőtt még a királyra támadhatott volna,
megfogták. A. sátorban izzó parázzsal telt serpenyő állt; Scaevola kinyújtotta jobb
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kezét, és a tűz fölé tartva, meg nem mozdult onnan, míg Mezét egészen e1 nem
égette.
„Négyszáz ilyen ifjú van Rómában - felelt - akik ha elvéti a szúrást, épp úgy képesek
kezüket a tűz fölé tartani, mint én és ezért te zsarnok, biztosan meg fogsz halni.” És
mégis vannak keresztyén férfiak, kiket ha egy kevéssé kikacagnak, ha megvetnek
vagy ha véleményükért hidegen elítélnek, akkor szégyellik magukat és képesek
volnának egész vallomásukat visszavonni. És ha ezek a megkísértésben ne is
tesznek úgy, mint Péter, - hogy esküdöznek és átkozódnak az elő megmondott
panasz dacára - akkor a beszélgetésnek egészen más fordulatot adnak, csakhogy
fájdalmat vagy bántódást ne szenvedjen a Jézus nevéért. Óh, ha volna négyszáz
Scaevolánk, négyszáz oly férfi kik képesek volnának a Krisztusért elégetni nem a
jobb kezüket, kan egész testüket, ha ezáltal a Jézus neve megdicsőíttetnék és a
bűnnek halálos döfést adnának!.. Pillantsatok most Camillusra. Hamis vád miatt
kiűzték Rómából. Megbántották, megrágalmazták, megsértett úgy hogy teljesen
visszavonult. Mihelyst ezt a gótok, Róma régi ellenségei megtudták, rögtön a város
ellen vonultak és körülfogták, hogy kirabolják és azután felégessék. Nem volt senki,
akitől féltek volna csupán Camillustól. Jöttek hozzá némelyek és mondták néki:
„Hagyj most megsemmisülni ezt az alávaló, cudar népséget. Kikergettek mag közül,
engedd, hogy megkeserüljék azt a napot, melyen ezt tették veled De nem, Camillus
nem hagyja magát elkeseríteni. Összegyűjti híve meglepi a gótokat, megveri őket és
diadalmasan bevonul Rómába, dacára, hogy száműzött. Oh te keresztyén férfi, ez a
példa álljon előtted, még nagyobb mértékben. Ha a gyülekezet elvet téged, kidob,
megbánt, -elkeserít, légy még mindig kész azt megvédeni és ha neved megvet is az
Isten népe előtt, kelj fel mindig, ha Sion ügyéért szükség van rád, a mi magasztos
Istentiszteleteink városáért.
Úgy érzem, hogy szükséges volt reámutatnom e példákra, azt hiszem, hogy újak és
biztos vagyok benne, hogy erősek. Azt kisze nem vagytok képesek feltételezni, hogy
Isten a pogányokat azért rendelte, hogy általuk Isten gyermekeit elhomályosítsa.
Ne engedjétek, hogy valaha megtörténjen! Úgy éljetek, úgy járjatok, hogy e világ
azt mondhassa rólatok: „Ezek az emberek Isten áldását láthatóan maguk hordják;
mindnyájan egyenlő elv Istenben és együtt dicsőítik az Ő nevét. Minden
cselekedetükben Isten kegyelme mutatkozik, minden szavuk egy-egy eskü, minden
tetteikben őszinték; szívük örömmel telt, lelkű egyéniségük kedves, szilárdak,
amellett mégis nagylelkűek, szigorúak tisztaságban, szeretetteljesek a kedélyben,
férfiak mind, kik - mint Isten telve vannak szeretettel, de hozzá hasonlóan szigorúak
az igazságosságban. Mindnyájan szentek és mindnyájan készek Istennek mindenkor
tisztességet adni, de nem képesek eltűrni a bűnt és hallani, hogy még ma is
uralkodik.” Áldjon meg titeket a Mindenható és adja, hogy azok, kik közöttetek még
idegenek, e prédikáció által meggyőzettessenek és megtérjenek.
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Isteni felhívás a munkásokhoz
„És kapám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek e1 és ki menjen el
nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!” (Ézsaiás pr. k. G.
r. S. v.)
Testvéreim, a pogányok halnak, egyre halnak még ma is, anélkül, hogy az üdvhöz
vezető egyetlen utat és egyetlen nevet ismernék, amely adatott az ég alatt az
embereknek, hogy Benne örök életet nyerjenek. Az Úr az ő isteni természetének
dicső egyedüliségében keres küldötteket, kik az embereknek az Élet útját hirdessék.
Sűrű, tömött homályból hallom e titokzatos és isteni szavakat:” Kit küldjek el?” Ha
hitfüleitekkel akartok hallgatni, akkor hallhatjátok ma e házban hangzani: „Kit
küldjek el?” Mivel az egész világ a bűn hatalma alatt van, ezért az élő, erős Isten, ki
nem akarja senkinek sem a Halálát, hanem hogy megtérjen és életet nyerjen - keres
olyan hírnököket, kik hirdessék az ő kegyelmét; ezért szól kélő hangon azokhoz, kik
készek elmenni a halni készülő milliókhoz, hogy szeretetének csodálatos történetét
el beszéljél: „Kit küldjek el?” Mint mikor a hang hatalmasabban szól, ha
háromszorosan hangzik, halljuk a Szentháromság szavát: „Ki menjen el nékünk?”
Az Atya szól: „Ki megyen el, hogy az én messzire eltávozott gyermekeimet
figyelmeztesse a visszatérésre?” A Fiú kérdi: „Ki megyen el, hogy az én megváltott,
de eltévelyedett juhaimat megkeresse? A Szentlélek kérdi: „Kiben lakozzam és ki
által szóljak, hogy a sokaságba, amely a romlásra rohan, életet hozzak?” Isten
személyiségének egyedüliségében így szól: „Kit küldjek el?” és a Szentháromságban
pedig egyénisége ezt kérdi: „Ki megyen el nékünk?” Boldogok és szerencsések
leszünk, ha valódi és őszinte feleletet hallunk ma e házban. „Ímhol vagyok én, küldj
e1 engemet!” Feladatunk mindenesetre az, hogy a dolgot legnagyobb valóságában
előtökbe tárjuk, testvéreim a Krisztusban és míg megpróbáljuk, hogy a Jehova
cselekedetéit nézzük, bízzunk abban, hogy a Szentlélek jelen lesz és egyiktől a
másikhoz - előttünk teljesen ismeretlenekhez - szólani fog: „Válasszátok el nékem
Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre, én őket elhívtam.” Bár a különös
kegyelmi meghívás kényszerítő hangja eljutna néhány jelenlévő füléhez, akik azután
mint a fiatal Sámuel, szólnának. „Itt vagyok Uram, mert hívtál engemet!”
Ma tehát elsősorban is szemlélni akarjuk a Dicsőségesnek arcát, egyúttal ajánlkozva
a szolgálatra, amit a próféta is tett, mikor az arcot látta; másodszor a Kirendelőnek
Arcát, amelyet a próféta nemcsak látott, hanem akkor illették az ajakát is;
harmadszor az isteni hangokról akarunk szólani, amely titán az első felelettel zárni
is fogunk.
Félelemmel és szívünk teljes, odaadó figyelmével nézzünk fel a Dicsőségesnek
Arcára, melyet Ézsaiás is látott. Szükséges volt, hogy lássa az Arcot, mert ezáltal
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érte el szíve azt az állapotot, mely azután képessé tette e kijelentésre, hogy: „Ímhol
vagyok én, küldj el engemet!” Figyeljétek csak meg, hogy mit látott. Legelőször is
látta Isten fenséges dicsőségének magasztosságát. „Látom - úgymond - az Urat ülni
magas és felemeltetett székben és palástja betölté a templomot.” Nem Jézus volt-e
az, akit látott? Nem előképe volt-e ez leendő emberré válásának? Valószínűleg úgy
volt, mert János apostol így ír (12, 41.) „Ezeket mondó Ézsaiás, amikor látó az Ő
dicsőségét és beszéle Ő felőle,” és amit ír, az illik is az Úr Jézusra. De mégis, ha nem
akarunk ez értelmezésnél megmaradni, - mert a Jehova szava alatt néha kétség
nélkül az egész istenség értendő - tekintettel kell lennünk arra, hogy a
Dicsőségesnek Arca néha látható alakban megjelenik. Saját lényét szem nem
láthatja, de azért leereszkedik az Úr néha és megjelenik az embereknek olyan
alakban, mely értelmük előtt elfogadható. És testvérek, mi nem ismerünk jobb és
biztosabb alapot a misszióra és a Krisztusért való munkára, mint az isteni
dicsőségnek egy pillanatra való megtekintését. Ez a legerősebb és legjobb
buzgóságok egyike, mely a lelkeket megtölteni képes.
Látjátok a végtelen hatalmú Felségnek a tűrését? Nyugodta? ül dicsőségben teljes
örök trónusán.
A népek tombolnak és dühöngenek, kitalálnak és elrontanak egyes dolgokat, de
„aki a mennyekben lakozd:, neveti és az Úr kicsúfolja őket.” Céljai még mindig
beteljesedtek és be is fognak teljesedni; Lelke pedig marad boldog nyugalomban. Ő
még ma is az, aki volt és évei számának nincsen vége. Mint király ül és figyel arra az
egy trónra uralmát és hatalmát soha senkinek fel nem adja. Az összes alkotások és
lények érzik Isten uralmának a mindenhatóságát. „Az Úr az Ő székét a mennyekben
helyezte és országa mindeneknek felette áll.” Vajon az emberek pártütése, lázadása
megrendítheti-e uralmát? Nem! Sőt a legvadabb zendülésekből rendet teremt és
heves, indulatos ellenállások dacára, nyugodtan munkálódik célján. Mindezek
dacára uralkodik az Úr; „örüljön a föld és örvendezzenek a szigetek”, valamennyien
csak vannak. És az emberek mindezen háborúskodása, zavargása és
rosszindulatossága, valamint a pogányok utálatos káromkodása a hegfelségesebb
ellen, dacára mindezeknek, uralkodik az Úr egy oly trónon, amely soha, örökké meg
nem rendülhet.
Azonkívül a trón a legkevésbé sincs méltóság híján, „mert magas és felemeltetett.”
Nemcsak a hatalma miatt áll felette az összes trónusoknak, hanem mivel uralkodik
mindazok felett, mert ott van az Uraknak Ura és Királyoknak Királya. Nagyon
szeretném, kedves testvéreim, ha egy pillantást vethetnénk abba a hatalomba,
nagyságba és méltóságba, amely mind a Legfelségesebb tulajdona, mert ha
mindezt látnók - ha mindjárt a porba aláznók is le magunkat – akkor megtelnénk
mindnyájan szent haraggal azok ellen, kik más isteneket állítanak fel.
Leküzdhetetlen utálattal telnénk meg mindazon vak, süket és néma istenek ellen,
kikre még az is nagy tisztesség lenne, ha megvetésünket ellenük kifejeznék és erős
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bizalmat adna belénk az Isten országáért való utolsó küzdelemre és győzelemre.
Amiképpen ül Ő most, - mikor kezét visszatartja - magas és felemeltetett trónon és
amiképpen Ő a népek és nemzetek egyedüli uralkodója most, aképpen el fog jönni
az nap, mikor az emberek meglátják Őt trónján ülve és arcra borulnak Az előtt, ki
ítél elevenek és holtak felett. Az az Isten, kinek mi szolgálunk képes arra, hogy saját
művének győzelmet adhasson. Ez a tudat sarkallhat bennünket arra, hogy küzdjünk
ügyéért és a koronáért.
Micsoda gyönyört, kéjt okozhat az a gondolat, - ha a szöveget Jézus Krisztusra
akarjuk vonatkoztatni, - hagy sem töviskorona, „sem kegyetlen korbács, sem
megvető nyál nem érheti Jézust, hanem Ő, ki fejét a halálba hajtotta, felkelt
halottaiból, hogy soha többé meg ne haljon hanem felmenjen Istennek, az Atyának
jobbjára és hogy az Atya felemelte Őt annyira, hogy „magas és felemeltetett”
trónba ültette a tőle kapott megbízásunkban benne van ez a cselekedet: „Elmenvén
ért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” Mivelhogy úgy a mennyekben, mint a földön
minden hatalom Néki adatott, azért menjünk és hozzuk az embereket lábai elé. Óh
mikor fogja népe elhinni Ura csőségének teljességét, hogy hatalma betöltse őket,
miként „palástja betölté a templomot.”
Ha azonban nem is látjuk dicsőségének nagygát, kérjük, engedje meg éreznünk
jelenlétét Szentlelke által, hogy mint a tömjén és mint a tündöklő palást, betöltötte
a templomot, - szívünk teljesen beteljék Hozzá való imádattal. Megrendülnek az
ajtók cölöpjei jelenlétének érzésétől? Hagyjátok tehát, hogy szíveim: is
megrendüljenek, mikor alázatos imában Előtte leborulunk, ki a mi Urunk
Krisztusunk!
Ézsaiás látta azután a Nagy Királynak udvarát: látta a dicső szolgákat kik állandóan
mély hódolatot tanúsítva, közvetlenül a trón mellett voltak
Azt mondja: „szeráfok állanak vala felette”; azt azonban nem magyarázza meg,
hogy lábukkal a földön, vagy valamely más biztos anyagon állottak volna, hanem
hogy állandó tartózkodás helylak a nagy király mellett és felett volt, állandó pört
járva a levegőben, mint egy szivárvány? A trón körül, vagy mint testőrgárda, körül
véve a Magasztosnak székét. Itt voltak ők, várakozva minden intésére készen
minden üzenetének átvételére és imádva Őt. Vajha ezek szeráfok minták lennének
nemünk a Krisztusi szolgálatban, hogy amiké az Isten trónja készteti őket a
szolgálatra, úgy „szolgálnának nékünk példaképül. Ott tartózkodnak az Úr
közelében; Ő a központjuk, Ó üdvösségük és hasonlóul lenne mindkettő nékünk is.
Megjegyzem azonban azt, hogy a héber kifejezés szerint „Szeráfim” annyiit tesz,
hogy „láng”, amiként a pusztában bolyongó zsidók a tüzes, repülő kígyókat
nevezték. Az örök király udvarának alkalmazottai tüzes lények voltak, izzva a
forróságtól és melegtől; lángolva és világítva magasztalták Az; kinek „angyalai lelki
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hatalmasságok és szolgái tüzes lángok”, Jehovát - mivel Ő kiapadhatatlan örökké
égő tűz - csak azok szolgálhatják megfelelően, kik maguk is telve vannak tűzzel,
legyenek bár angyalok vagy emberek. Ebből ered ez ünnepélyes kérdés: „Kicsoda
maradhatna mi közülünk a megemésztő tűzzel? Kicsoda lakhatnék mi közülünk az
örökkévaló lánggal?” (Ézsaiás 34, l 4.) Senki sem teheti ezt, kivé azt, ki önmaga is
lángol az isteni szeretettől. Ott, ahol örökké izzó lángok vannak jelen, ott a
közönyösség és a langymelegség meg ne maradhat, mert nyomtalanul elég. Az
olthatatlan lánggal égő teho trónjánál udvari alkalmazottak csak a szeráfokhoz
hasonló égő lelkek lehetnek ha tehát álmosak és léleknélküliek vagyunk, úgy nem
lehetünk alkalmasak az isteni üzenetek átvételére.
Vajha tenne bennünk az Úr méltóvá arra - mint keresztelő Jánost - hogy égő és
világít szövétnekei legyünk. Az örök trónnak e szolgái égő szövétnekek voltak és
mint ilyenek, lettek elénk állítva, mert -emlékezzetek csak vissza ők csak a
láthatatlan dolgoknak mintegy végmásai, felruházva arccal és hat szárnnyal, telve
élettel, erővel. Jehova e szolgái folytonos mozgásban voltak. Ismerek egyeseket, kik
beképzelik maguknak, hogy szolgálna az Úrnak, de semmiféle szárnymozgás nem
volt észrevehető rajtuk hanem kényelmesek és tétlenek voltak, inkább a lajhárhoz
hasonlítva, mint szeráfhoz, és inkább lustasággal, mint gyorsasággal rendelkezve.
Azoknak, kik közelébe kerülnek, teljes, eleven mozgásúaknak kell lenniök: gyorsak,
tevékenyek, éberek, tetterősek, készek az Úr munkájára, lehető legnagyobb
sietséggel menni az Úr egy üzenetével, hat szárnnyal bírva, nehogy unottak vagy
fáradtak legyenek, habozva vagy késve az úton. Készek vagyunk-e erre? Ezek a
dicső lelkek életükben és mozgásukban nagy körültekintéssel és bölcsességgel
használják erejüket. Nem használják mind a hat szárnyukat repülésre, hanem
kehűvel arcukat fedték be, mert ők maguk sem tudtak a vakítóan tündöklő trónba
tekinteni és éppen ezért alázatosan mély tisztelettel és befedett arccal imádták a
székben ülőt. „Kettővel lábaikat fedéli be”, vagyis testüket, alsó részüket, mert a
Szeráfok arat gondoltak, hogy ők is - bár bűn- és szennynélküliek mégis csak
teremtmények és éppen ezért hajtják még oly mélyén magukat, mintegy mutatva
semmiségüket és érdemtelenségüket a háromszorosan Szent jelenlétében. A két
középső szárny a repülésre használtatott mért csupán csak a szemérmetesség és
alázat nem igazi szolgálat, ehhez tevékeny engedelmesség és a szívek őszinte
odaadása szükséges. Négy szárnyuk volt tehát a tiszteletadásra és kettő a folytonos
tevékenykedésre; megtanulhatjuk tőlük azt, hogy Istent legjobban akkor szolgáljuk,
ha a legnagyobb tisztelettel, hódolattal és a legmélyebb alázatossággal jelenünk
meg Előtte. Erősebb mértékben kell jelen lenni a magasztalásnak, mint az erőnek,
nagyobbnak a hálaadásnak, mint a szorgalomnak. Mint Máriának nagyobb előnye
volt Jézus lábainál - Márta felett, dacára ez utóbbi nagyobb szolgálatának, úgy kell,
hogy nálunk is a hódolat az első helyet foglalja el és csak azután, a maga ideaében,
jöjjön el a tetterős szolgálát. Kérjük azért az Urat, hogy bennünket minden jó
munkára készségessé tegyen, hogy alázatos engedelmességgel menjünk oda, ahova
küld és hat szárnnyal tegyen alkalmassá a szolgálatra.
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Egy másik rész, ami Ézsaiásnak feltűnt a templomban, az az állandó ének volt, ami e
szent lényék ajkairól folytonosan, megszakítás nélkül hangzott: „Szent, szent, szent
a seregeknek Ura, teltes mind a széles föld az ő dicsőségével!” Fivéreim és
nővéreim engedjétek hogy felhívás bennetek egész életeteken át hangozzék.
Imádhatok a magasztos a szent Urat, ki maga a tökéletesség. Áldjátok őt mindazért
amit, veletek tett és nevezzétek Szentnek. Ne ócsároljátok végzéséit, rendeléseit;
sohasem szóljatok vakmerően útai ellen!
Szent, szent, szent Ő minden dolgaiban minden cselekedeteiben. Szent a
teremtésben, szent a gondviselésében a megszabadításban, szent, szent, szent!
Magasztaljátok Őt nagy lelkesedéssel; ne legyetek elégedetlenek egyszer szentnek
nevezni, hanem maradjatok még állandóan e tárgynál.
Emeljétek fel azt minden ti erőtökkel; zengjétek ismét és ismét és újra a szent
éneket. Imádjátok ne csak az Atyát azt egyedül, hanem a Fiút is és a felmagasztalt
Szent Szellemet; hagyjátok, hogy e Szentháromság mint összetartozó egység
szerepeljen megszakíthatatlan imáitokban.
Áldjad az Urat, a dicsőség magas Királyát,
Az égi karokkal óh lelkem mondj halleluját!
Jöjjetek el.
Zsoltár és hárfára fel!
Halljuk az ének hangzását!
Ha magasztaljátok dicsőségét, úgy ne feledjétek él nagy hatalmát, hanem imádjátok
mint: „Jehova Zebaóth”. Ő épp oly nagy, mint, amily szelíd. Parancsol a mennynek,
a földnek és ennek összes seregeznek. Az angyalok légiói hajtják végre parancsait;
szellemek hadseregei várják hívását; a természet összes erői, élők és élettelenek utasításai szerint alkalmazkodnak; a mennydörgéstől kezdve, a legkisebb rovar
repüléséig minden akarata szerint történik. A madarak nagy seregei az Ő rendelései
szerint vándorolnak; a halak óriási tömegei megtöltik hívására a tengert; és a sáskák
és hernyók fellegei pusztítják el parancsára a termést. Az Úr hadserege
megszámlálhatatlan, mert minden élőlény részét képezi egy-egy hadtestének, ami
bizonyítja, hogy mily végtelenül nagy. Az emberek - akarják vagy nem - szintén alá
vannak vetve felsőbbségének; hadseregük és flottájuk végrehajtják végzéseit akkor
is, mikor nem is gondolnak Reá. Uralkodik az Út mindenekfelett. Teljék meg
szívetek bátorsággal és örvendjetek ezen!
Tekintsetek azután az ének utolsó szavaira: „Teljes mind a széles föld az Ő
dicsőségével!” Isten dicsőséggel van övezve az egész világon; a menny és a föld
megtelt magasztos fenségével, minden teremtmény imádja Őt, kivéve az önfejű, a
makacs, az eltévelyedett teremtmény; az ember ez írás körül, mely így is
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hangozhat: „Hagyjátok, hogy, mind e széles föld megteljék dicsőségével!”
Ha akarjátok, úgy is olvashatjátok, mint jövendölést: „Teljék meg az egész föld az Ő
dicsőségével!” Azután menjetek ti a Magasztosnak szolgái azzal az elhatározással,
hogy eszközök akartok lenni kezeiben, hogy e jövendölés beteljesedjék,
Amennyiben Nevét elhirdetitek az emberek között. Vagy talán alávetitek magatokat
azon tanításnak, hogy e világ sohasem térhet meg Istenhez?
Vagy talán azt gondoljátok, hogy az Úr a jónak gonosznak harcát - ahol gyenge
embereket használ eszközül feladja? Vagy a Szentlélek hagyja fel a munkáját
mindaddig, míg e földi ország nem alapíttatik a Krisztus Jézus számára? Vagy az
evangyéliom ne terjesztessék a pogányok között? Ezeket gondolhatjátok, akarjátok
és lefeküdhettek a restség, a tétlenség szégyenletes ágyába, de én azt hiszem, hogy
az Úr a teljes vonalon győzelemteljes lesz, úgy a jelenlegi, mint a következendő
ütközetekben. Kivívja, kierőszakolja Úr a győzelmet gyülekezete, szava és
Szentlelke, valamint gyenge, törékeny emberek által, kiket kegyelmével
megajándékoz úgy, hogy leküzdik a sötétség hatalmát. Tehát éppen ezért
imáinknak soha vége ne lesz, míg be nem teljesedik a zsoltárírónak szava: „Áldott
legyen Ő dicsőséges neve mindörökké és teljék be dicsőségével az egész föld.
Ámen! Ámen!”
Fordítsuk most gondolatainkat a Kirendelőnek arcára. Ézsaiásnak mielőtt ki kellett
menni az Úr nevével, - minekelőtte ezt a mag megbízást kapta, egy sajátságos, de
igen szükséges eljárásnak kell magát alávetnie. Olyan állapotba helyeztetett, amely
- emberi ítélet szerint - leendő tevékenykedésre teljesen alkalmatlanná teszi.
Minden erejét elvette az a fenséges Arc, melyet látott; olyan mélyre levettetett,
Amennyire csak lehetett és kevesebbnek érezte magát a semminél. És megszólalt
az Úr előtt: „Jaj nékem, el kell vesznem, mivel tisztátalan ajkú vagyok!” Igen,
testvéreim, mielőtt meg nem semmisítjük magunkat, az Úr nem tesz velünk
semmit. Le kell mennünk az összetörés, összezúzás, összetaposás és porrá válás
érzetébe, mert csak ez az út vezet oda, hogy az Úr erejében, hatalmában erősek
legyünk. Az „én”-nek halála jelenti a kegyelem életét. Ha gyengéknek érezzük
magunkat, éppen akkor vagyunk erősek. A legfontosabb feladatokra képesek
lehetünk, ha önigazságunktól megszabadulunk és a megelégedés szellemével
töltetünk meg.
Figyeljétek meg azután, hogy mialatt ennyire megalázta magát, bűnbeismerést tett.
Ezt mondta: „Tisztátalan ajkú vagyok!” Miért vádolta ajkainak tisztátlanságát és
miért nem inkább szívének gonoszságát? Valószínűleg azért, mert énekelni akart a
Szeráfokkal és érezte ajkainak ügyetlenségét; de még valószínűbb az, hogy próféta
létére ajkai lényegesen hozzátartoztak hivatásának betöltéséhez és ennek dacára a
legtöbb bűnt ott tudta, ahol a legnagyobb kegyelmet kellett volna éreznie. Vajon
tudtok-e esetet, hogy Ézsaiás az igazságot valahol elhallgatta vagy illetlen hangot

124

használt volna avagy prófétai munkássága alatt hűtlen lett volna? Semmi sem volt,
ami vádolhatta volna, hanem azt érezte és látta - és melyik prédikátor az, kit
valóban Isten küldött, mikor hivatalát áttekinti, nem érzi ugyanazt - hogy
„tisztátalan „ajkú vagyok!” Sokszor és sokszor megszólal lelkünk: „Oh, ha ez ajkak
beszélni tudnának; mert szegényes, néma ajkak, kik nem szólnak helyesen. Ha
lángok volnának hús helyett, úgy, hogy a rábeszélésnek, kérésnek, könyörgésnek
égő folyamát zúdítanák alá a tömegre, hogy lángra kapnának, mint a száraz
polyva.” De sajnos, nincs úgy; sokszor érezzük, hogy hidegek és élettelenek
vagyunk, és ezáltal érezzük ajkaink tisztátlanságát.
Ez a férfiú rendkívül mélyen évezte annak a népnek a bűnét, amely között lakott.
Azt mondja: „Tisztátalan ajkú nép között lakom.” Nem vagyok képes elhinni, hogy
egy férfiúból Istennek hű munkása legyen, ha elnézéssel van a bűn iránt. Bizalmas
viszonyban lenni a gonosszal, gyakran végét szakítja gyöngéd érzelmeinknek; az
emberek hamar elfelejtenek sírni azon bűnök felett, melyek folyton szemeik előtt
lebegnek. Néztek Róma babonáira, amellett pedig csodálkoztok a városi pompa
felett, és én gyanítom, hogy gyönyörködtök a pogány templomok művészi építése
felett, mialatt elfelejtitek a rendeltetést, amelyért azok felemeltettek. Ennek nem
szabad így lennie, hanem folytonosan éreznünk kell, hogy tisztátalan ajkú nép
között lakunk. Csak ilyen indulattal leszünk alkalmasak arra, hogy az Úr nevével
kimenjünk.
Megfigyeltétek, hogy a próféta milyen szent hódolatot tanúsított az Isten
jelenlétében?
Azt láttátok, hogy mily mélyre megalázta magát, mert szemei a Királyt, a Seregek
Urát látták. Mily nagy kegyelemmel ajándékoztatott meg Ézsaiás! Mennyire
felmagasztaltatott hasonló szolgatársai közül, hogy láthatta Isten trónját és annak
felséges dicsőségét! Mit nem adtunk volna mi azért, hogy csap a templomban
állhassunk, hogy az ajtón keresztül nézve, a fényözönből csak egy sugárt is
megláthassunk! Dacára azonban ennek, nem emelte fel magát, hanem azt mondta:
„Jaj nekem!” Nem gondolt a méltóságra, amely adatott néki, hanem a porban fekve
szólt: „Elvesztem…, hisz a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!”
A legfontosabb azonban e második fejezetben az a mód, ahogyan Isten elvette
szolgájának gyengeségét. Tisztátalan ajkai nagy hátrányára voltak és ezért egy a
Szeráfok közül aranyfogóval elvett az oltárról egy darab izzó szenet és azzal illeté
ajkait. Mit jelent ez? A magyarázat: „A te nyomorúságaid elvétettek és bűnöd
elfedeztetett.” Azt hiszem, hogy az izzó szenek hallgatóim legtöbbjének szívét
illették, mert mi hiszünk abban, ki meghalt érettünk. Annak az önfeláldozó
szeretetnek, mely késztette Őt meghalni, el kell jönnie, hogy befolyásolva
bennünket, mi is készek legyünk másokért meghalni. Egy darab izzó szénnek az
oltárról kell illetnie ajkunkat, hogy Ő érette és az emberek lelkéért minden
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áldozatra készek legyünk. A prófétának szüksége volt oly ajkakra, melyek izzanak a
Krisztust. Bujtott fájdalmaktól, lángoljanak a lelkek iránt érzett szeretettől és ő ilyen
ajkakat kapott is, amelyék azután alkalmasak voltak az Úr nevének hirdetésére.
Ez a valódi kirendelés Krisztus munkásai részére. A porban kell feküdnöd, belátva
semmiségedet, bűnösségedet, de megtisztítva a Golgotán végbement nagy áldozás
által és akkor a nyelved kényszerítve lesz, hogy azt a nagy, azt a királyi, azt a
kibeszélhetetlen kegyelmet hirdesse, amit nyertél, mert ha ezt nem teszed, úgy az
utca kövei fognak kiáltani ellened.
Ha egy férfi a szent munkára előkészíttetett, úgy nem tart soká, míg megbízást kap.
Ebből kifolyólag az isteni elhívással akarunk foglalkozni. Lelkem megtelt fájdalmas
benső részvéttel Isten iránt, hogy Neki kell felszólítást tenni trónjáról: „Kit küldjek
el? „Édes Istenem, hát nincsenek önkéntesek a Te műved számára? Hát a főpapok,
az Áron fiai, a léviták közül senki sem hirdeti örömüzenetedet? Nem, nincs senki.
Ah, mily szomorú, hogy a megváltottak nagy tömege közül senki sem akarja a
pogányoknak hirdetni az evangyéliumot! Hol vannak a prédikátorok? Senki sem
akar a tengereken átmenni, senki sem akarja sötét helyekre vinni az élet
világosságát? Nincs senki megbízva, hogy menjen? Sok oly férfiak vannak itt, kik
keresztyéneknek nevezik magukat, kik pénzt keresnek, gazdagok lesznek, a hús
kővérit eszik, az édeset isszák és senki sincs, aki kimenne a Krisztusért? Nincs senki
aki a kereszt hőse akarna lenni? Lehet, hogy itt vagy ott ajánlkozik egy-egy
fiatalember kevés képesítéssel és jóformán semmi tapasztalattal, lehet-e az, hogy a
képzett, intelligens keresztyén ifjak nagy tömege nyugodtan nézné a pogányok
elkárhozását? Nem akarok sem az egyik, sem a másik oldalra ítéletet mondani,
mert az Úr maga tekint le és látja, hogy nincs önkéntes ajánlkozó, fájdalommal szól:
„Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?”
Különösen felhívom figyelmeteket arra a tényre, hogy ez a szó az Atyának, valamint
a dicső Szentháromságnak is a hangja: „Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? „Az
Atya, a Fiú és a Szent Lélek kérdik ezt; vajon ez a háromszoros hang ne vétessék
figyelembe?
Nézzétek meg azután az embereknek különböző sajátságait, mikor hangot keresik.
Itt van például egy férfi, aki kényszerítve van arra, hogy menjen, egy férfi
önkéntelenül, tekintély nélkül. „Ki megyen el nékünk?” De ez olyan férfi, ki teljesen
kész arra, hogy menjen, aki kémes és olyan, ki szívének teljességéből örvend, hogy
engedelmeskedhet. „Ki megyen el nékünk?” Micsoda különös vegyülék ez! „Jaj
nékem, ha az evangéliumot nem prédikálom” és tovább; „legeltessétek Krisztus
nyáját nem kényszerűségből, hanem készséggel”. Ellenállhatatlan kényszer és
örömteljes választás, kikerülhetetlen erőszak és szent buzgóság titokzatosan
egybekötve, okvetlenül szükséges, hogy e vegyülékből részünk legyen!
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Nem tudom, hogy ki bírom-e fejezni szavakban, amit érzek, de azt hiszem,
értelmetek felfogja azt, amit a nyelv ki nem mondhat. Meg van bennünk az akarat,
de valamely hatalom uralkodik felettünk. Így akarunk kijönni a hatalom alól, mint
amily könnyen jönnek elő a harmatcseppek a hajnal öléből, hogy szintúgy
tanúskodhassunk Isten erejéről, mint ahogy ezek mutatják. Ilyeneknek kell lenni
Isten szolgáik! Szeretném tudni, hogy akkor, mikor ma az Ó szavát újra és újra
hangoztatom, hogy ama ezrek közül, kik hallják és ama ezrek közül kik olvassák,
csak egy kiválasztott szívet nyerek-e meg a szeretetnek? „Kit küldjek el?” szól a
Jehova „és ki megyen el nékünk?” hangzik fel a vérző Báránynak, a szerető Atyának
és az áldott Fiúnak hangja. Senki sem ugrik fel és senki sem ajánlkozik? Hiába
hangzik el szavam? A gyermek Sámuel újra szól: „Itt vagyok Uram, mert hívtál!” és
egyetlen felnőtt férfi sem akar az Örökkévalónak választ adni? Nem?
És most következik az utolsó pont és ez az első felelet. Ézsaiás felelete az volt: „Itt
vagyok, Uram, küldj engemet!” Senki más nem volt a templomban, senki más nem
látta az Urat és ezért az Úr szava oly határozottsággal hangzott Ézsaiáshoz, mintha
rajta kívül nem is lett volna más ember a világon. „Itt vagyok!” Nos, testvérem, ha a
misszió földeken itt vagy ott hiányzanak a munkások (elég szomorú; hogy
hiányzanak, de úgy van) vajjen ez a tény nem befolyásolna-e, hogy bensődbe
tekintve, azt mondjad: „Hol vagyok én?” Vajon Istennek munkájában én milyen
állást foglalok el? Vajjen nem vagyok-e esetleg éppen oda rendelve, mert talán meg
tudom tenni azt, amire más nem volna képes? Vajon ti, egyedülálló fiatalemberek,
kikre még nem hat a család lekötő ereje, hogy kényszerítsen e hazában élni, kiket
nem fog körül nagy gyülekezet, kik még nem vagytok bemerülve a létfenntartás
tengerébe; ti, kik még az első szeretet lángjában éltek nem vagytok-e alkalmasok,
hogy azt mondjátok: „Itt vagyok, Uram!” És ha az Úr néked gazdagságot, vagyont
adott, ha kedvező anya állapotba helyezett, nem te vagy-e az a férfi, kinek azt kell
mondania, hogy: „Valószínűleg a mostani időkre való tekintettel állított az Úr
engem e vagyonba, hogy az Isten országának lényegesen segítségé jöhessek.
Minden eshetőségre készen itt vagyok; érzem az Isten dicsőségének jelenlétét,
látom ruhájának a szegélyét, amint megjelenti magi nékem, hallom a Szeráfok
szárnyainak suhogását és érzem lelkembe hogy nékem át kell adnom magam
Istennek. Lelkem mélyén érzem, hogy micsoda adósságom van Krisztus Jézussal
szemben; látom pogányok nagy nyomorúságát és szeretem őket a Jézus nevéért
ajkaimat megérintették a tüzes szenek, óh Uram én „itt vagyok!” Te állítottál oda
engem, ahol vagyok, fogadj el, használj fel, úgy, ahogy vagyok!” Vajha befolyásolna
benneteket az Úrnak Szentlelke, hogy ti is ugyanezeket éreznétek!
Figyeljétek meg azután a teljes odaadást. „Itt vagyok!” Uram, ami vagyok, csak a Te
kegyed által vagyok, de itt vagyok! Csak egy talentumot van? Itt vagyok! Tíz
talentumom van? Akkor is itt vagyok! Telve vagyok ifjúi erővel? Itt vagyok! Érett
erőben vagyok? Itt vagyok! Vannak képességeim? Itt vagyok! Hiányzanak
némelyek! Ah, Uram, de hiszen ajkaura Te teremtetted és gyengeségeimet nem én
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rendeltem meg! Úgy vagyok itt, ahogy a Te Fiad megváltott engem és ugyan úgy
adom magamat Néked, mert drágán váltottál meg Magadnak. Itt vagyok!
Dacára annak, hogy Ézsaiás feladata olyan szomorú volt, mégis teljesen átadta
magát az Úrnak. Feladata nem az volt, hogy az embereket megnyerje az Isten
országa részére, hanem, hogy nékik ítélete hirdessen, hogy a szigorú, hajthatatlan
igazságot szemeik elé tárja, amit biztosan elvetnek. Azt olvassuk: „És mondó az Úr:
Menj és mond ezt e népnek. Hallván halljátok és ne értsetek s látván lássatok és ne
ismerjetek: kövérítsd meg e nép szívét, füleit dugd be és szemeit kend be, ne lásson
szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, heg meg ne térjen és meg ne
gyógyuljon.” Hála legyen az Úrnak, hogy a mi feladatunk nem olyan nehéz és nem
olyan szomorú mert az Úr Lelke velünk van úgy, hogy az emberek megszabadulnak
a sötétség fejedelmétől.
Nem kellene tehát nékünk sokkal buzgóbbaknak lenni a kára? Nagy fontosságú
pont ez, döntő érvek. Ne vonakodjatok tehát, hanem adjátok át magatokat az
Úrnak és meglássátok, hogy oly örömteljes és áldásdús munkára hívott el, amilyent
nem is képzeltetek.
Ézsaiás könyörgött ezután meghatalmazásért és felkenetésért. Ha adással olvassuk
e helyet, akkor észrevesszük, hogy e hangsúly nem a szón fekszik, hogy „engemet”
hanem, hogy „küldj engemet!” Akar menni, hajlandó rá, de nem akar küldés nélkül
menni, ezért az Könyörgöm Uram, Te hozzád, a Te végtelen kegyelmedhez, használj
fel engem, nyisd meg számomra az ajtót és mutasd meg nékem az utat. Nincs
szükségem arra, hogy kényszeríts, hanem arra igen, hogy felhatalmazz engem. Nem
kérlek arra, hogy erőnek erejével használj fel, hanem, hogy a Te szereteted által
tégy alkalmassá a Te munkádra. Nem akarok a saját fejem után haladni abban a
véleményben, Téged Uram szolgáljalak. „Uram küldj engemet!” Küldj engem, ha
nem szabad, vezess engem, taníts, óvj és erősíts engem! Megvan benne az akarat
és szent okosság. Meg vagyok győződve, hogy közületek melyek elhatározták, hogy
oda mennek, ahova az Úr és Mester küldi őket. Ne tartsátok vissza magatokat; ne
szabjatok feltételeket az Úrnak. Szólj így: „Uram, küldj engem, ahová akarsz; a
legveszélyesebb helyekre, a halál közelébe. Én a Te harcosod vagyok, ha akarod,
állíts a legerősebb tűzbe vagy fektess le a sáncárokba; ha akarod, állíts a sereg élére
ahonnan tüzelhessek vagy pedig parancsold, hogy az ellenséges erődöket aláássam
és aláaknázzam. Használj úgy, ahogy akarsz; küldj engem és én megyek. Mindent Te
reád bízok, mindent Tőled várok az igazi munkás imája. Azt hiszem, hogyha százan
felugranának most azt mondanák: „Itt vagyok, küldj engem!” az nem is lenne
csodálatos. Krisztus szeretete, csodái, halála mellett, a ti saját üdvösségtekém,
adósságtok- és hálátokért a Jézus iránt, a pogányok rettenetes állapotáért azért az
ijesztő, a borzalmas mélységért, mely előttünk tátong, vajon nem kellene-e azt
mondanotok: „Itt vagyok Uram, küldj engemet!” A hajó léket kapott, süllyed, a
matrózok fuldokolnak, egyik a másik után merül alá a vízbe. Édes Istenem,
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meghalnak a szemeink előtt, holott itt a mentőcsónak, erős és jól megépített!
Emberek kellenek! Emberel, kik kezeljék csónakot! Itt vannak az evezők, de
nincsenek karok, hogy vezessék őket. Mit tegyünk? A csónak itt van, épen, erősen
és arra, hogy hullámokról hullámokra szökdécseljen, csak emberek hiányzanak!
Nincsenek itt? Gyávák vagyunk mindnyájan? Egy ember drágább, mint az Óphir
aranya. Testvéreim, bátor férfiak, ki akar a csónakba ugrani és a Jézus és
embertársai iránti szeretettől sarkallva egy evezőt kézberagadni? És ti, bátor nők,
nem dacoltok-e a viharral, hogy a lelkeket a pokol és a kárhozattól megmentsétek?
Mérlegeljétek az intést úgy, mint Isten intését. Üljetek le és hallgassatok e
fájdalmas és mégis oly fenséges kérdésre
„Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?” Azután pedig szóljatok így: „Készíts, készíts,
óh, készíts el engem mindarra, amire Te elhívtál!” Ti, kik őt szeretitek, tekintsetek
szét és lássátok meg, hogy milyen rettenetes nyomor gyötri a világot, azután pedig
a lelkek iránti sajgó szeretettől ösztönözve, kiáltsatok fel: „Itt vagyok Uram, küldj
engemet!” Ámen.

Istennek változhatatlansága
„Mert én Úr meg nem változom, ti Jákób fiai azért nem emésztettek meg.”
(Malakiás pr. k. 3. r. 6. v.)
Valaki ezt mondotta: „Az emberiség tulajdonképpeni tanulmány- tárgya az ember.”
Én emez állításnak nem akarok ellentmondani, de azt hiszem, hogy éppen olyan
igaz az is, hogy az Isten választottainak tulajdonképpeni tanulmánya Isten; hogy a
keresztyén ember tulajdonképpeni tanulmánytárgya az Istenség. A legmagasabb
tudomány, a legmagasztosabb törekvés, a leghatalmasabb bölcsészet, mely
valamikor Istennek egy-egy gyermekét igénybe veszi: a neve, lénye, személye,
műve, cselekedetei és létezése a nagy Istennek, kit ő atyjának nevez. Az Isten feletti
elmélkedésben van valami, ami a lelket megnemesíti. Oly nagy tárgy az, hogy annak
megmérhetetlen voltában a mi összes, gondolataink eltűnnek; oly mély az, hogy a
mi kevélységünk az Ő végtelenségében elvész. Más tárgyakat fel tudunk mi fogni;
az önelégültségnek bizonyos nemét érezzük abban és ama gondolatban folytatjuk
utunkat, hogy: „Íme lásd, én bölcs vagyok.” De ha ehhez a főtudományhoz jutunk
és azt találjuk, hogy a mi mérő álmunk az Ő mélységét elérni nem képes és a mi
sasszemünk az Ő magasságát elérni nem tudja, akkor azzal a gondolattal fordulunk
tova, hogy a hiú ember bölcs lehet ugyan, de ezen a téren olyan „mint a
vadszamárnak fia;” (Jób könyve 11. r. 12. r.) s komoly hangon így kiált fel: „Csak
tegnapról való vagyok és semmit sem tudok.” Az elmélkedésnek semminemű más
tárgya nem szolgálhat jobban a szellem megalázásához, mint az Istenre való
gondolat.
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De mialatt ez a tárgy megalázza szellemünket, azalatt annak körét tágítja. Aki
gyakran gondol Istenre, annak áthatóbb észbeli tehetsége van, mint annak, aki csak
ezen a kis földgolyón mozog. Lehet bár ő természetbúvár, aki ama képességgel
dicsekszik, hogy a rovart elboncolni tudja, a legyet széttagolni vagy a férgeket és
állatokat majdnem kimondhatatlan elnevezések szerint rendezni képes; olyan
geológus (földtani tudós) is lehet ő, aki képes a Megatérumról, Plesionaurusról és
más vízözönelőtti állatokról beszélni; beképzeli magának, hogy az ő tudománya,
bármilyen nemű is az, szellemét megnemesíti és körét kitágítja. Hiszem, hogy ezt
megteszi a tudomány, de valósággal legjobb tudomány arra nézve, hogy a lélek
körét tágítsa a megfeszített Krisztusról és az Istenségről, a dicsteljes
Szentháromságról való tudomány. Semmi nem tágítja az elmét úgy, semmi sem
emeli az ember egész; lelkületét oly annyira, mint az Istenség nagy tárgyának
áhítatos, komoly, folytatólagos kutatása. És mialatt ez a tárgy megaláz és széles
látókört szerez, egyúttal rendkívül vigasztal is. Oh, a Krisztusnak szemlélődé lében
minden sebre való balzsam foglaltatik; az Atyáról való gondolkodásban megnyugvás
van minden gond ellen; és a Szentlélek befolyásában gyógyulás van minden
fájdalomra. Akartok-e megszabadulni fájdalmaitoktól? Meg akarjátok-e fojtani
gondjaitokat? Akkor menjetek és meneküljetek be az Istenségnek legmélyebb
tengerébe; vesszetek el az ő végtelenségében és úgy fogtok felkelni, mint egy
nyugágyról, felüdítve és megerősödve. Semmi mást nem tudok, ami a lelket úgy
megvigasztalni, a szenvedés és fájdalom dagadó hullámait úgy lecsillapítani, a
szomorúság sebeit úgy lecsendesíteni tudná, mint az Istenség feletti elmélkedés. És
ez az a tárgy, amelynek szemléletére ma felhívlak. Én ennek egy oldalát állítom
előtökbe, ez pedig a dicsőségteljes Jehovának változhatatlansága „Én Úr”, „Én
Jehova meg nem változom, ti Jákób fiai azért nem emésztettek meg.”
Három részre oszlik az, ami felett ma elmélkedni akarunk. Először: az egy
változhatatlan Isten; másodszor: azok, kiknek ezen dicsteljes tulajdonságból
nyereségük van: „Jákóbnak fiai” és harmadszor a nyereség, melyet abból húznak,
Rogy ők „meg nem emésztetnek. „
Először a megváltozhatatlan Istenről való tan állíttatik szemünk elé. „Én Isten
vágyak, meg nem változom.” Először megkísérlem, hogy a gondolatokat
megmagyarázzam, vagy inkább kiszélesítsem és azután néhány bizonyítékot hozok
fel, hogy ennek igazságát bebizonyítsam.
Leckénkre vonatkozólag néhány magyarázó vonatkozást teszek, Ámennyiben
megjegyzem, hogy Isten a Jehova és hogy Ő lényegében változhatatlan. Nem
mondhatjuk meg nektek, hogy mi az Istenség. Nem tudjuk, hogy minémű állag az,
akit mi Istennek nevezünk. Lét Ő s lény Ő, de hogy mi, azt mi nem tudjuk. De bármi
is, mi lénynek nevezzük és ez a Lény meg nem változik soha. A múlandó dolgok
állaga folyton változik. A hófehér koronájú hegyek leteszik nyárban ékességüket és
vízáradásban zuhog ez le oldalaikon s ezalatt a hegyeket a viharfelhők más módon
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koronázzák meg. A hatalmas áramú óceán vizet veszít, amikor a napsugarak
csókolják hullámait és köd gyanánt az ég felé vonják azokat. Magának a napnak is új
táplálékra van szüksége a végtelen mindenhatóság kezéből, hogy égő tűzkemencéje
fűttessék. Minden teremtmény megváltozik. De különösen az ember az Ő testében
folytonos változásnak van alávetve. Nagyon valószínű, hogy testemben egy
részecske sincs meg abból, ami egy néhány év előtt abban volt. Ez az alak a
folytonos működéstől elhasznált lett, részecskéi a dörzsölés folytán eltávolíttattak,
mialatt újakkal pótoltattak, úgy hogy minden változás dacára a testnek állaga nem
lett más. A részek, melyekből ez a világ összetétetett, folytonos mozgásban vannak,
mintha egy folyamban volnának, amelyben az egyik csöpp a másikat követi s a
folyam mégis tele van vízzel, habár tartalma állandóan változik. De Isten mindig
ugyanaz. Ő nincs összetéve valami állagból vagy anyagból, hanem szellem és éppen
ezért változhatatlan. Mindig ugyanaz marad. Az Ő örök homlokán nincsenek
ráncok. Semmiféle öregség meg nem bénította; semminemű esztendők nem
jelezték rajta az arról való megemlékezést, hogy az évek elsiettek. Az időszakokat
elmúlni látja ő, de mindig most van Nála. Ő a nagy „Én vagyok”, a nagy
változhatatlan. Jegyezzétek meg magatoknak, hogy lényében nem állott be változás
akkor, amikor az emberiséggel egyesítve volt. Mikor Krisztus a múltban a halandó
földdel övezte körül magát, az ő istenségének lényege nem változott meg; a test
nem lett Istenné és Isten nem lett testté az ő természetének valódi, tényleges
megváltozásával; ez a kettő bizonyos módon egyesült, de az Istenség mindig
ugyanaz volt. Ugyanaz volt, mikor csecsemő gyermekként a jászolban feküdt,
ugyanaz, aki a Kereszten csüngött, és akinek vére bíbor folyamban aláfolyt,
ugyanazon Isten, aki a világot az Ő örök vállain hordozta és kezében a pokol és halál
kulcsait tartotta, soha meg nem változott lényében; még az ő emberré tételével
sem; örökké, s minden időben azon egy, változhatatlan Isten marad, „világosságnak
Atyja, kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.”
Nem változik meg az ő tulajdonságaiban. Bármik is voltak Istennek tulajdonságai
régen, ugyanazok mostan is, s ezek mindegyikéről énekelhetünk; „Amint kezdetben
volt és van, marad is, most és mindenkor, „Hatalmas volt-é Ő? Az erős Isten volt-é?
Ő akkor, amikor a világot a nemlétnek öléből előhívta? A mindenható volt Ő, mikor
a hegyeket felállította és a barlangokat a mélység számára kiásta? Igen, Ő hatalmas
volt akkor és karja meg nem bénult most sem; ugyanazon óriás. Ő az ő erejében;
életnedve ki nem száradt és lelkének ereje örökké ugyanaz. Bölcs volt-é Ő, mikor
ezt a hatalmas földgolyót készítette, mikor a világegyetem alapjait letette?
Bölcsességgel rendelkezett-e akkor, mikor a mi üdvösségünkhöz vezető utat
tervezte és az Ő dicső tanácsait előirányozta? Igen és Ő most is bölcs, nincs
kevesebb tapasztalata, nincs kevesebb ismerete; szeme, mely mindent lát, nincs
meghomályosulva, füle, mely övéinek minden kiáltását, sóhaját, zokogását és
zihálását hallja, nem süketült meg mindazon éveken át, amelyekben már hallotta
imáinkat. Változhatatlan az ő bölcsességében; most éppen annyit tud, mint azelőtt,
sem többet, sem kevesebbet; ugyanazon tökéletes művészi tehetséggel és
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ugyanazon végtelen tervekkel bír. Legyen áldott az Ő neve, változhatatlan. Ő az Ő
igazságosságában! Igazságos és szent volt Ő a múltban; igazságos és szem mostan
is. Változhatatlan Ő igazságában; megígérte és megtörtént mondotta és meglesz.
Nem változik meg jóságában, nagylelkűségébe és jóakaratában. Nem vált
mindenható zsarnokká, amikor azelőtt mindenható Atya volt; erős szeretete
gránitszikla gyanánt áll és a mi gonoszságunk viharaitól meg nem mozdul. És legyen
dicsőítve drága neve, változhatatlan Ő szeretetében. Mikor a szövetséget először
írta, mennyi telt volt szíve népéhez való szeretettel. Tudta, hogy meg kell halni
fiának, hogy ezen szerződés szabályait meóerősítse. Egészen jól tudta hogy
egyszülöttét szívéről letépnie és e földre küldenie kell, hogy e vérezzen és
meghaljon. Nem habozott, hogy ezt az erőszakos szövetséget Béget aláírja, de
ennek teljesítésétől sem riadt vissza. Éppen úgy szer most, amint akkor és ha a
napok megszűnnek világítani és a holdak halovány fényeiket adni, akkor Ő még
mindig szeretni fog, öröktől fogva mindörökké. Vegyétek elő Istennek bármely
tulajdonságát és én ezt írom reá: „szemper idein.” (mindig ugyanaz.) Vegyetek elő
valami amit Istenről mondani tudtok és nemcsak a homályos múltról, hanem a
világos jövőről is mindig ugyanaz áll:” Én Jehova vagyok, meg nem változom”.
Továbbá Isten meg nem változik az Ő terveiben. Amaz ember ottan elkezdett
építeni, de nem tudta befejezni és ezért megváltoztatta tervét, amit minden bölcs
ember is megtenne ilyen esetekben; épített nem elég terjedelmes alapon és újból
kezdte. De megmondatott-é a hogy Isten építeni kezdett, de nem tudta befejezni?
Nem! Amikor végtelenül települ sok minden áll rendelkezésére és az Ő jobbja
világokat képes teremteni oly gazdag számban, mint a hajnali harmatnak cseppje
vajon megszűnik-e munkájától azért, mert hiányzik annak keresztülviteléhez
hatalma? Vagy feldönti-e tervét, megváltoztatja-é vagy berendezésből kiveszi azért,
mert nem tudja véghezvinni? De mondják némelyek - talán soha sem is volt
Istennek terve. Azt véled ember, hogy Isten oktalanabb tenálad? Hozzá fogsz-e te
valami műhöz terv nélkül? Nem - mondod te - nekem mindig megvannak a
tervezeteim. Van Istennek is. Minden embernek megvan a maga terve Istennek
szintén megvan. Istennek szelleme magasztos; mindent rendez az Ő mindent
körülölelő elméjében, jóval hamarább, mielőtt megtenné; s mikor azután azt
elhatározza, - jegyezzétek meg, - soha nem változtatja meg. Legyen - mondja Ő - a
sors vaskeze leírja ezt és megtörténik. „Ez az én határozatom” és megáll, sem a
föld, sem a pokol nem változtathat rajta. „Ez az én végzésem” hirdessétek ezt
angyalok; tépjétek le az ég kapujáról ti ördögök, de végzésemet meg nem
változtathatjátok; meg kell történnie! Isten nem változtatja meg terveit; miért
tenné azt? Hiszen Ő végtelenül bölcs s így hamisan nem tervezhet. Miért tenné?
Hiszen Ő az örök Isten és így nem halhat meg, míg terve véghez nem vitetik. Miért
változzék meg? Ti értéktelen tömecsei a létnek, a napnak kis részecskéi! Ti kúszó
férgek a létnek eme lapján! Ti megváltoztathatjátok terveiteket, de Ő soha sem
változtatja meg övéit. Megmondta-e nekem, hogy az én megmentetésem az Ő
terve? Ha igen, akkor biztos vagyok benne.

132

Továbbá, Isten változhatatlan az Ő ígéretében. Ah, mi olyan szívesen beszélünk
Istennek kedves ígéreteiről, de ha azt kellene tudnunk, hogy egy is
megváltoztatható közölök, akkor semmit sem beszélnénk felőle. Ha tudnám, hogy
az Angolbank bankjegyei a legközelebbi héten érvénytelenek lesznek, akkor
vonakodnám azokat elfogadni és ha gondolnám, hogy Isten ígéretei soha sem
teljesülnek, ha gondolnám, hogy Isten fenntartja magának a jogot ígéreteiben
megváltoztatni valamelyik szót, akkor elbúcsúznám a bibliától? Nékem
változhatatlan dolgokra van szükségem! És azt találom, hogy változhatatlan
ígéreteim is vannak, ha az íráshoz fordulok, mert: „Két változhatatlan dolog által,
melyekben lehetetlen dolog, hogy Isten hazudjék,” írta alá, erősíté meg és
pecsételte le minden ígéretét. Az evangyélium nem „Igen és nem”, nem ígér ma és
megtagad holnap, hanem az evangyélium „Igen, igen!” Istennek tiszteletére. Oh
hívő ember, drágalátos ígéret volt az, amelyet tegnap nyertél, de ma reggel, mikor
a bibliát felnyitottad, nem volt kellemes. Tudod miért? Azt gondolod, hogy az ígéret
megváltozott? Oh, nem! Te változtál meg, ez annak oka. Sodornának néhány
szőlőfürtjéből ettél és abból keserű ízt tartottál meg szádban, s azért nem voltál
arra pépes, hogy az édességet ízleljed. De ugyanaz a méz volt rajta, hidd el és
ugyanaz a drágaság volt ez. Oh - mondja Istennek egyik gyermeke - én egykor
szilárdul építettem házamat megbízható ígéretre, de íme jött a szél és én mondám:
oh Uram, le vagyok verve és el fogok veszni. Ah, az ígéretek nem döntettek le. Az
alap mozdíthatatlan volt, hanem a te kis „fa, széna és nád” hajlékod - amelyet
építettél, - volt az, amely összeomlott. Te a sziklán rendítettél meg, de nem a szikla
alattad. Engedd meg azonban, hogy megmondjam, melyik a legjobb életmód a
világon. Hallottam, hogy egy úriember így szófa egy négerhez: „Nem tudom,
honnan van az, hogy te mindig ilyen vidám vagy az Úrban, én pedig oly gyakran
levert vagyok.” „Nos massza” mondá a néger „én végig terülök az ígéreten, önnek
csak kevés dolga van vele s azért esik el, ha a szél zúg és akkor azután kiáltja, hogy;
oh elestem; én pedig azonnal végig fekszem az ígéreten és azért nem félek az
eleséstől.” Ez okból mindig ezt mondjuk: „Uram itt van az ígéreted s a te dolgod azt
beteljesíteni.” Végig fekszem az ígéretre részemről nincsen állás. Ez az, ahova
mennetek kell, le az ígéretre; gondoljatok pedig arra, hogy minden ígéret szikla,
valami változhatatlan. Ezért tehát essetek le Istennek lábaihoz és maradjatok ottan
mindenkorra.
De íme közbe jön egy rossz hang, mely elrontja a lecke szövegét. Némelyitek iránt ti
közületek változhatatlan Isten az ő fenyegetésében. Ha minden ígéret szilárdan áll
és a szövetség minden esküje megteljesíttetik, akkor halld óh bűnös és jegyezd meg
a szót, halljad a te testies reményeidnek halál harangját, lássad a te testies
bizodalmadnak temetését. Istennek minden fenyegetése éppen úgy, mint minden,
ígérete be fog teljesedni. Beszéljetek határozatokról! Én egy határozatot említek
néktek: „Aki nem hisz, elkárhozik.” Te erkölcsösködő ember; mit szólsz hozzá? Oh
te azt kívánod, hogy megváltoztathassad és ezt mondhassad: „Aki nem él szent
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életet, az elkárhozik”. Ez ugyan meg fog történni, de nem így szól a határozat,
hanem Csák ekként: „Aki nem hisz.” Itt van az ütközetnek köve és a botránkozásnak
kősziklája; de te azt meg nem változtathatod. Vagy hinned kell vagy el kell
kárhoznod, mondja a biblia; jegyezd pedig meg magadnak, hogy Istennek eme
fenyegetése éppen olyan változhatatlan, mint Isten maga. És ha a poklok kínjainak
ezer esztendeje elmúlt, te feltekintesz és égő, tüze betűkben írva látod: „Aki nem
hisz, el fog kárhozni.” „De Uram, én el vagyok kárhozva.” Erre való figyelem nélkül
mondatik:” elfog kárhozni” még mindig. És ha az időszakoknak milliói elfolynak, te
pedig a szenvedésektől és kínoktól kimerülve vagy, felemeled szemeidet és még
mindig olvasni fogod: „el fog kárhozni” megváltozhatatlan; megmozdíthatatlan ez.
És amikor gondolni fogod, hogy az örökkévalóság legutolsó fonalát kifonta, hogy
abból, amit mi örökkévalóságnak nevezünk minden egyes részecske már elhaladt,
akkor még mindig ott találod írva: „El fog kárhozni.” Oh rettenetes gondolat!
Hogyan merészeljem azt kimondani? De kénytelen vagyok vele. Kell, hogy ti óva
legyetek emberek, „hogy ti is ne jöjjetek a gyötrelemnek eme helyére.” Kemény
dolgokat kell mondani néktek, mert ha az evangyélium nem kemény dolog, de a
törvény kétségen kívül az. Sinai hegy kemény tárgy. Jaj annak az őrállónak, aki óva
nem inti az istenteleneket! Isten változhatatlan fenyegetéseiben. Vigyázz ó bűnös,
mert „rettenetes az élő Isten kezébe esni.”
Még egy gondolatot kell érintenem, mielőtt tovább mennék, és ez az, hogy Isten
változhatatlan szeretetének tárgyaiban, nemcsak szeretetében, hanem ennek
tárgyaiban is. Ha Istennek egy szentje tönkre jutott volna, akkor mindannyian
tönkre juthatnának. Ha egy azok közül; bent vannak a szövetségben, elveszne,
akkor mindannyian elveszhetnének és akkor az evangyélium egyik ígérete sem igaz,
hanem, a biblia hazugság és semmi sincs rajta méltó arra, hogy ezt elfogadjam.
Azonnal hitetlen lennék, ha el tudnám hinni azt, hogy egy szent is véglegesen
elbukhatik. Ha Isten engem egyszer szeretett, akkor Ő örökké is szeretni fog engem.
Az örök szeretetnek tárgyai meg nem változnak soha. Akiket Isten elhívott, azokat
meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
Miután én annyi időt fordítottam arra, hogy a változhatatlan Istenről való
gondolatokat szemed elé állítsam, most azután bebizonyítani próbálom azt, hogy Ő
változhatatlan. Én ugyan nem vagyok olyan prédikátor, aki nagyon sokat foglalkozik
a logikai érvekkel, de egy érvet mégis előhozok, még pedig:
Úgy látszik nekem, hogy Istennek léte és lénye a változhatatlanságot foglalja
magában. Gondolkozzunk egy pillanatig. Egy Isten van, ezen Isten igazgatja és uralja
az összes dolgokat; ezen Isten hozta létre a világot; Ó tartja fenn. Minémű lénynek
kell akkor lennie? Úgy látszik nekem, hogy változható Istent még elgondolni sem
lehet, az ilyen gondolat ellenkezik az ember józan eszével. Ha ti csak egy pillanatra
is változható Istent képzeltek magatoknak, akkor már a szavakban is egy rettenetes
ellenmondást fedeztek fel és kénytelenek vagytok ezt mondani: „Akkor bizonyos
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módon embernek kell lennie” és akkor mormonos (egy vallásfelekezet)
képzeletetek lesz Istenről. Azt tartom, hogy lehetetlen dolog megváltozható Istent
felfogni, legalább nekem lehetetlen. Némelyek képesek lehetnek ilyenre, de én
nem bírtam ezen gondolattal megbarátkozni. Éppen úgy tudnék magamnak
változható Istent gondolni, mint a gömbölyű négyszöget vagy más képtelenséget.
Olyan észellenesnek látszik ez a dolog, hogy én, amikor egyszer azt mondom „Isten,
kénytelen vagyok abba egy változhatatlan lénynek fogalmát belefoglalni”.
Azt gondoltam, hogy ez az egy érv elegendő, de íme egy másik is jött elő arra a
tényre vonatkozólag, hogy Isten tökéletes. Hiszem azt, hogy Isten tökéletes lény. De
ha Ő tökéletes, akkor meg nem változhatik. Nem látjátok ezt? Tegyük fel, hogy én
ma tökéletes vagyok, de ha lehetséges volna megváltoznom, vajon holnap a
megváltozás után is tökéletes lennék-e? Ha megváltoztam, akkor vagy egy jó
állapotból még egy jobb állapotban kellene átmennem s ha jobb tudnék lenni,
akkor most tökéletes nem lehetnék, - vagy pedig egy jó állapotból rosszabb
állapotba s ha pedig rosszabbá válnám, akkor nem lennék tökéletes. Ha tökéletes
vagyok, akkor meg nem változhatom anélkül, hogy tökéletlenné ne váljam. Ha ma
tökéletes vagyok, akkor holnap ugyanannak kell lennem, ha holnap tökéletesnek
lennem kell. Így tehát, ha Isten tökéletes, akkor mindég tökéletesnek kell lennie;
mert a változandóság tökéletlenséget foglal magába, vagy most vagy azután.

Továbbá Istennek végtelensége az, amely nem engedi a megváltozhatóságot. Isten
végtelen lény. Mit érnek ti ezalatt? Nincsen olyan ember, aki ezt néktek
megmondani tudná, hogy mit ért ő a végtelen lény alatt. De nincsen két
végtelenség. Ha valami végtelen, akkor nincs tér valami másra, mert a végtelenség
mindent jelent. Ezt jelenti; hogy határtalan, végnélküli. Úgy van, nincsen két
végtelenség. Ha Isten ma végtelen volna, azután megváltoznék és holnap végtelen
lenne akkor két végtelenség volna. De ez lehetetlen dolog. Feltéve, hogy végtelen
volna és azután megváltoznék, akkor végesnek kellene lennie, és nem lehetne
Isten. Vagy ma véges és holnap véges, vagy pedig ma végtelen és holnap véges, vagy ma véges és holnap vételen, mind eme feltevések pedig képtelenségek. Az a
tény, hogy Ó végtele lény, azonnal megsemmisíti azt a gondolatot, mintha Ő
megváltozhat lény volna. A végtelenség ezt a szót hordja megírva homlokán: „
Változatlanság” .
De akkor kedves barátom pillantsunk a múltba és ottan néhány bizonyítékot fogunk
találni arra nézve, hogy Isten természete változhatatlan. „ Megmondta-e és meg
nem tette-é? Megesküdt-é és meg ne történt-é?” Nem mondható-é Jehováról az,
hogy: „ Mindent megtett, ami akart és összes elhatározását teljesítette?”
Forduljatok a filiszteusok fel és kérdezzétek, hol vannak? Isten mondá: „ Jaj néked
Asdod és néktek Gázának kapui, mert el kell esnetek!” S hol vannak ezek? Hol Edom
kérdezzétek Petrát és ennek szétrombolt falait. Nem fogják-e ismételni azt az
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igazságot, hogy Isten mondotta; „ Prédává váljék és elpusztíttassék Edom? Hol van
Bábel és hol van Ninive? Hol van Moáb és hol van Ammon? Hol vannak azok a
népek, akikről Isten mondotta, hogy elrontani fogja? Nem irtotta-e ki őket és nem
semmisítette-e meg emlékezetöket e földről? Elvetette-é pedig Isten az ő népét?
Elfelejtkezett egyetlenegyszer is ígéretéről? Megtörte-e csak egyszer is esküjét
szövetségét vagy csak egyszer is eltávozott-e terveitől? Ah, nem mutass a
történelemben egy példára, ahol Ő megváltozott volna. Ne tudod ezt megtenni,
mert az egész világ történetében szilárdan áll a tény, hogy Isten változhatatlan
maradt az ő határozataiban. Úgy képzelem, mintha valaki mondaná: „ Emlékszem a
Szentírásnak egyik helyére, ahol Isten megváltozott” . Egyszer én is ezt gondoltam.
A eset, amelyre én gondolok Ezékiás esete. Ézsaiás bejött és ezt mond Ezékiásnak:
„Adj parancsolatokat házad népének, mert meghalsz és ne élsz” . (Ézsaiás pr. 38. r.
1. v.) Ő fal felé fordította arcát és elkezdett imádkozni. Mielőtt pedig Ézsaiás még a
külső udvarban volt, megparancsolta neki az Úr, hogy menjen vissza és mondja: „
Íme én meg hosszabbítom a te életedet tizenöt esztendővel” . Azt gondoljátok erre
hogy ez azt bizonyítja, hogy Isten megváltozik; dk erre nézve a való Ságban
legkisebb bizonyítékot sem látok. Hogyan tudod, hogy Isten ez nem tudta? Óh, de
Isten tudta, Ő tudta, hogy Ezékiás élni fog. S akkor hát nem változott meg, mert ha
tudta, hogyan változhatott volna meg? Ez az, amit én tudni szeretnék. De van
tudomástok egy kis körülményről? Hogy Ezékiás fia, Manasse, még abban az időben
meg nem született és ha Ezékiás meghalt volna, sem Manasse, sem Jósfiás, sem
Krisztus nem létezett volna, mert Krisztus éppen ebből az ágból származott.
Megtaláljátok azt, hogy Manasse tizenkét éves volt, mikor atyja meghalt, úgy, hogy
ezen esemény után csak három év múlva született. S nem hiszitek-é, hogy Isten
Manasse születését már előbb elhatározta és előbb látta? Bizonyosan. Azután
elhatározta, hogy Ézsaiás menjen és mondja meg Ezékiásnak, hogy betegsége
gyógyíthatatlan és ugyanakkor mondja: „ Íme én meg akarlak gyógyítani és te élj!”
Ezt mondotta, hogy Ezékiást imára ösztönözze. Először úgy beszélt, mint egy
ember. „Minden emberi valószínűség szerint a te betegséged gyógyíthatatlan és
meg kell halnod” Azután várakozott, míg Ezékiás imádkozott; erre egy kis „ de” szó
következett a mondat végén. Ézsaiás nem fejezte ezt be. Ezt mondá: „Adj
parancsolatot házad népének, mert semmi emberi segítség nincsen, de…” (és erre
kiment. Ezékiás imádkozott és erre azután Ézsaiás ismét bejött és mondá: „De én
meg akarlak gyógyítani” . Hol van itt valami ellenmondás, azoknak agyvelején kívül,
kik az Úr ellen tusakodnak és az ő kívánságuk, hogy Őt változékony lénnyé tegyék.
Másodszor engedjetek meg egy szót szólanom azon személyekről, kikre nézve
Istennek ezen változhatatlansága nyereség, „ Én Isten vagyok, meg nem változom,
azért ti Jákób fiai meg nem emésztettek” . Nos, kicsodák „Jákób fiai” kiknek lehet
örvendezniök egy változhatatlan Isten felett?
Először, azok a fiak, kiket Isten választott, mert írva van: „Jákóbot szerettem, Ézsaut
pedig gyűlöltem”, mielőtt a gyermekek megszülettek és jót vagy gonoszt
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cselekedhettek volna. Írva van: „ A nagyobbik szolgáljon a kisebbiknek” Jákóbnak
fiai alatt itten Istennek választottait kell érteni, - azokat, akiket előre látott és az
örök üdvösségre rendelt.
Jákób fiai” alatt másodszor azok a személyek értetnek, akit különös jogokat
élveznek. Jákóbnak, amint ezt tudjátok, születésénél fogva semmi jogai sem voltak;
de hamar örökölte ezeket: Ézsau fivérének cserébe adott egy tál lencsét és így
megnyerte az elsőszülötti jogot Én nem szentesítem az eszközöket; de ő az áldást is
megnyerte és így örökölt különös jogokat. „Jákób fiai” alatt itt oly személyeket kel
érteni, kik különös jogokkal bírnak. Azoknak, kik Benne hisznek jogot és hatalmat
adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Részük van Krisztus vérében; joguk van arra,
hogy „a kapukon át bemenjenek a városba;” igényjoguk van az örök dicsre, ígéreteit
bírják az örök dicsőségnek; joguk van, hogy Isten gyermekeinek neveztessenek. Óh,
különös jogok és kiváltságok vannak, melyek „Jákób fiáit” illetik.
Továbbá ezek a „Jákób fiai” olyan emberek voltak, kiknek különös kijelentésük
osztályrészük. Jákóbnak Istentől különös kijelentései voltak és ezzel magas
megtiszteltetésben részesült. Egy éjszaka aludt, tüskebokrok voltak függönyei, az ég
volt Agymennyezete, egy kő szolgált neki vánkosul és a föld volt az ő ágya. Óh és ott
különös kijelentést kapott. Egy lajtorja volt ott és az angyalokat látta fel és leszól
fani rajta. Ilyen kinyilatkoztatása volt Krisztus Jézusról, mint a lajtorjáról, mely a
földről az égig ér, amelyen az angyalok fel és lejönnek, hogy a kegyelemnek
bizonyítékait hozzák. Azután, miféle kijelenté volt az ott Mahanaimnál, hogy Isten
seregei mentek elébe és azután - ismét Peniélnél, hol Istennel tusakodott és őt
szemtől-szembe látta. Ezek különös kijelentések voltak és ez a hely azokra
vonatkozik, akiknek különös kijelentéseik voltak, miként Jákóbnak.
Nos, hánynak voltak közületek különös kijelentései? „ Óh”, - mond játok, „ hiszen ez
álmodozás, ez rajongás” . Hát ez áldott álmodozás mert Jákób fiainak különös
kijelentéseik voltak. Úgy beszéltek Istennel mint egy ember beszél az ő barátjával;
Jehova fülébe suttogták; Krisztus velük tartotta a vacsorát és ők Krisztussál és a
Szentlélek oly hátát más fénnyel világított be lelkükbe, hogy semmi kétely ük nem
volt különös kijelentések felett. Azok „Jákóbnak fiai”, akik ilyen kijelentéseknek
örvendenek.
Ismét olyan emberek ezek, akiknek különös próbáik vannak. Ah szegény Jákób? Én
nem választanám Jákób sorsát, ha nem volna kilátásom Jákób áldásaira. Mert az ő
sorsa kemény volt. Kénytelen reá hogy az atyai házból Lábónhoz szaladjon s azután
ez a haragos, öreg Lábán megcsalta őt mindazokban az esztendőkben, amelyeket
nála töltött, megcsalta őt nejében, megcsalta őt bérében, megcsalta őt nyájában,
szóval mindenütt megcsalta őt. Később futnia kellett Lábán elől, aki őt üldözte és
utolérte. Erre azután jött Ézsau egyszáz férfiúval, hogy őt fegyverrel kiirtsa. Azután
jött az imának ideje, majd harcolt és egész életén át sántikálnia kellett csípőjére.
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Nemsokára meghalt Rákhel az ő kedves felesége. Érre majd elcsábították Dina
leányát és az ő fia meggyilkolták a sikemitákat. Azután az ő drága fiát: Józsefet
eladták Egyiptomba és éhség következett be. Érre ismét Rúben az atyjának ágyára
lép és megfertőzi azt; Júda vérfertőzést követ el saját menyével és összes fiái
csapásul válnák néki. Végre Benjámin elvétetik tőle és az öreg ember megtört
szívvel kiáltja: „ József nincsen Simeon is nincsen, Benjámint is elveszítek?” (I.
Mózes 42.r. 36.v.) Soha sem próbáltatott meg jobban egy ember, mint Jákób s mind
ez egy vétek miatt, hogy megcsalta fivérét. Egész életén keresztül fenyítette őt
Istene. De én azt hiszem, hogy sokan vannak, kik az öreg Jákóbbal érezni tudnak.
Egészen hasonló próbákat kellett kiállaniok. Nos, ti kereszthordozók, Isten mondja:
„Én meg nem változom, azért ti Jákób fiai meg nem emésztettek” . Szegény, próba
alá vetett lelkek! Nem fogtok megemésztetni, mert a ti Istenetek lénye
megváltozhatatlan. Ne járjatok hát gondteljesen ide-oda és ne mondjátok a
nyomornak kifejezésével: „ Én vagyok az a férfiú, aki ínséget láttam” . A „ fájdalom
embere” többet szenvedett, mint ti; Jézus valósággal fájdalomhordozó volt. Ti csak
a szomorúság falainak párkányai vagytok. Soha nem volt olyan szenvedéstek, mint
az övé. Nem értitek, hogy mi a szükség, ti alig tettétek ajkaitokhoz a kínok poharát;
alig vettetek belőle néhány csöppnyit; de Jézus egészen a fenekéig kiüríté. „ Ne
féljetek”, mondja Isten, - „én vagyok az Úr, meg nem változom, azért ti Jákób fiai, különös szenvedések emberei”, meg nem emésztettek.
Azután még egy gondolat azokra vonatkozólag, akik „ Jákób fiai”, mert azt
szeretném, hogy ti reá jöjjetek, vajon magatok is „ Jákób fiai” vagytok-é? Vannak
különös jellemű emberek; s habár van valami Jákób jellemében, mit mi nem
dicsérhetünk, de valami mégis van benne, amit dicsér. Ez volt Jákóbnak hite,
amellyel Jákóbnak neve a nagyok közé íratott, kik az ígéretet ezen a földön el nem
érték, hanem elérik a mennyekben. Hitemberek vagytok-é ti kedveseim? Tudjátoke mit tesz a hitben járni, hitben élni, földi táplálékotokat hit által elérni, szellemi
mannával élni mindent hit által? Vajon a hit-é a ti életetek szabálya. Ha úgy van,
akkor ti „ Jákób fiai” vagytok.
De Jákób az imának embere volt, egy olyan ember, aki tusakodott, sóhajtozott és
imádkozott. Ott túlnan van egy ember, aki ma reggel mielőtt az Isten házába jött,
nem imádkozott. Oh te szegény pogány, hát te nem imádkozol? „Nem”, - mondja ő,
- „ soha sem gondoltam arra; évek óta nem imádkozom” . Remélem imádkozni
fogsz, mielőtt meghalsz. Élj és halj meg ima nélkül, akkor majd elég sokáig fogsz
imádkozni, ha a pokolba jutsz. Itt van egy asszony, ő ma reggel nem imádkozott,
annyi sok dolga volt ma, hogy gyermekeit a vasárnapi iskolába küldje, nem volt
ideje arra, hogy imádkozzék. Nincs idő imára? Van-e időd az öltözködésre? Van
időd mindenre az ég alatt, ha te feltetted volna magadban, hogy imádkozni fogsz,
akkor megtetted volna, Istennek gyermekei nem tudnak élni ima nélkül. Ők
tusakodnak, mint Jákób. Olyan emberek ők, kikben a Szentlélek úgy működik, hogy
ima nélkül éppen oly kevésbé tudnak élni, mint én lélegzetvétel nélkül. Ők

138

kénytelenek imádkozni. Jegyezzétek meg magatoknak, hogy ha ti ima nélkül éltek
akkor Krisztus nélkül éltek és ha így haltok meg, a ti részetek a kénköves tóban
lészen. Váltson meg, mentsen meg Isten ilyen sorstól! De ti, kik a „ Jákób fiai”
vagytok, vigasztalódjatok, Isten változhatatlan.
Még harmadszor csak egy szót mondhatok azon nyereségről, melyet „Jákób fiai” az
egy változhatatlan Istentől vettek. „Azért ti Jákób fiai meg nem emésztettek” . „Megemésztettek?” Hogyan? Hogy emészthető meg egy ember? Nos, hát erre
nézve két mód van. A pokolban megemésztve lehettünk volna. Ha Isten
megváltozható Isten volna, akkor „ Jakab fiai”, kik ma itt vannak, a pokolban
megemészthetők volnának; Ha nem volna Istennek változhatatlan szeretete, akkor
én tőzegcsomag volnék a tűzben. De van más mód is a megemésztésre ebben a
világban. El lehet az ember ítélve mielőtt meghalna, - „már elítélve,” - élhet az
ember és mégis teljesen holt lehet. A mi magunk tanácsaira lehettünk volna
hagyatva és akkor hol volnánk mostan? Az iszákos emberrel együtt dőzsölők és a
mindenható Istent káromlók, óh, ha Ő titeket elhagyott volna kedveseim, he
megváltozható Isten lett volna; akkor ti a legtisztátalanabbaknak gyalázatosai
között volnátok. Nem tudtok éltetekben ráemlékezni olyan hasonló időkre, a
minőket én éreztem? Én egészen a bűn szélén jártam, valami erős kísértés
megragadott mind a két karomon, úgy, hogy nem tudtam azzal megbirkózni. Tova
dobattam, tova hurcoltattam egy szörnyű sátáni erő által egész egy rettenetes
mélység széléig. Le, le, lepillantottam és láttam osztályrészemet; reszkettem a
romlás szélén. Elborzadtam, hajam meredezett mikor a bűnre gondoltam, amelyet
elkövetni akarva a szörnyű mélység felé kezdtem menni, melybe majdnem
beleestem. Egy erős kar mentett tett meg engemet. Visszatértem és felkiáltóm: Oh
Istenem, hát ilyen közel jutottam a bűnhöz és mégis vissza tudtam térni? Egészen a
tűz kemencéhez tudtam elmenni és még sem estem bele, mint Nabukodonozor
erős férfiúit megemésztette a tűz?
Óh lehetséges-é az, hogy én ma itt vagyok, ha a bűnre gondolok, amelyet
elkövettem és a kihágásra, amelyet az én romlott képzelő erőm idézett elő? Igen,
én itt vagyok a megemésztetlenül, mert az Úr meg nem változik. Oh, ha ő
megváltoznék, akkor mi különböző módon megemésztve volnánk; mert alapjában
véve a keresztyén embernek leggonoszabb ellensége az „ Én” . A mi saját
lelkünknek öngyilkosai lettünk volna; mi saját szellemünk számára kevertük volna a
méregpoharat, ha az Úr nem lenne az a változhatatlan Isten és ki nem ütötte volna
kezünkből a poharat, mikor azon voltunk, hogy azt megigyuk. Akkor magától
Istentől is megemésztettünk volna, ha változhatatlan Isten nem volna. Mi az Istent
atyának nevezzük, de ő nem világi atya, aki összes gyermekeit már megölte volna
elkeseredésében, ha csak fél annyi baja lett volna velők, mint Istennek övéivel. A
legszidalmazóbb gyermekei vannak Istennek a világban, - hitetlenen, hálátlanok,
engedetlenek, feledékenyek, lázadók, tévelygők, zúgolódók, és keménynyakúak. Jó,
hogy hosszútűrő Ő, mert különben nemcsak a vesszőt, hanem a kardot is használta
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volna már régen némelyeknél. De nem volt rajtunk semmi szeretni való kezdetben,
így tehát ma annál kevésbé Newton János egy furcsa történetet szokott volt
elbeszélni és efelett nevetett is. Ez a történet egy jó asszonyra vonatkozott, aki,
hogy az elválasztásról való tant bebizonyítsa, ezt mondá: „ Ah, az Úrnak engem
szeretnie kellett, mielőtt én megszülettem, mert különben azután én bennem
semmi szeretni valót nem talált volna” . Tudom biztosan, hogy reám vonatkozólag
igaz ez és igaz az Isten gyermekeinek legtöbbjeire, mert oly kevés szeretni való van
bennök, miután megszülettek; úgy, hogy ha Ő azokat már előbb nem szerette
volna, azután semmi oka nem lett volna, hogy őket elválassza. Szerette őket tiszta,
korlátlan kegyelemből és még mindig szeretni fogja őket. De mi megemésztve
volnánk az ördögöktől, a mi ellenségeinktől, - megemésztve a világtól,
megemésztve a mi bűneinktől, a mi szenvedéseinktől száz más módon, ha Isten
valamikor megváltoznék.
De íme nincs időnk és csak keveset mondhatok. Csak futólagosan érintettem
leckém szövegét. Mostan átadom azt. Legyen az Úr néktek „ Jákób fiainak”
segítségül, hogy ezt az adag ételt magatokkal vigyétek, egyétek, táplálkozzatok
belőle. A Szentlélek nyomja szívetekbe azon magasztos dolgokat, amelyek írva
vannak! Gondoljatok arra, hogy minden egyéb bárhogyan változzék, de Isten ugyan
az mindég. Barátaitok elfordulhatnak tőletek, prédikátoraitok elvétethetnek,
minden megváltozhatik, de Isten nem. Testvéreitek megváltozhatnak és neveiteket,
mint gyalázatos neveket eldobhatják, de Isten mégis szeretni fog titeket. A világban
való állástok megváltozhatik és jószágaitok elmúlhatnak, a ti egész élteteket
szörnyű megrázkódtatás érheti, gyengék és betegekké válhattak; hagyjatok futni
mindent, van egy hely, amelyre a változás nem teheti rá ujját, van egy név, amelyre
a változhatóság soha fel nem írható, van egy szív, mely soha meg nem változhatik,
ez a szív Istené és ez a név: a szeretet
A hit nélkül nincs üdvösség. Soknak nagyon keménynek látszik az, hogy nékik a
veszedelem hirdettetik, hogy ha a Jézus Krisztusban nem hisznek; de hogyha egy
percig is gondolkoznának afelől, úgy megláthatnák, hogy az egész helyesés alapos.
Például, hogy ha én azt elfogadom, hogy nincsen semmi más mód az ember
életfenntartásához, mint az, hogy táplálkozzék. Te pedig azt mondod: „ Én nem
akarok többé enni, én az olyan anyagiságot megvetem”, úgy határozottan
mondhatnám néked, hogy mehetsz bármely országba, városba vagy a legkiesebb,
legkedvezőbb vidékekre, de határozottan tapasztalni fogod, hogy semmiféle
éghajlat és a szabadban való bármiféle mozgás nem lesz elegendő életed
fenntartásához tartásához, hogyha eledelt nem akarsz használni. Ekkor aztán, ha
panaszkodnál: Az nagyon kemény ítélet, hogy meg kell halnom, csak azért, mert az
eledelben nem hiszek” . Ez nem igazságtalan, hogy meg kell halnod, hogyha olyan
balgatag vagy, hogy nem eszel. Éppen így van ez a hittel. „ Higgy és megtartatol” .
Hogyha hinni nem akarsz úgy nem túl komoly, hogyha elkárhozol.
Egy szomjas ember ott áll a forrásnál. „ Nem”, mondja ő, „ nem fogok egy csepp
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folyadékot sem megérinteni, míg a világon élek. Ne olthatnám-é el szomjúságomat
valami más módon?” Mi azt mondjuk néki: „ Vagy innod kell a vízből, vagy pedig
meghullnod” . Ő mondja „ Soha sem fogok inni; de az nagyon kemény ítélet, hogy
azért meg kell halnom. Az kegyetlenség azt nékem tudtul adni. Nincs igaza
Szomjúsága annak a világos bizonyítéka, hogy ő egy természeti törvényt
elhanyagolt. Néked is hinni kell, vagy pedig meghalni, mié vonakodsz-e parancsnak
engedelmeskedni? Igyál ó ember, igyál! Fogad el Jézust és élj! Ez az üdvnek útja,
hogy arra léphess, Jézusban kel bíznod; de semmi keménység nincs azon tényben,
hogy el kell veszned, ha a Megváltóban bízni nem akarsz. Egy ember a tengeren
utazik: van neki egy tengeri térképe és ez az őtet egy delejtű segítségével, hogyha
azt tanulmányozza, célhoz segíti útjában. A sarkcsillag fénylik a fellegek közül, az is
segítene néki. „Nem”, mondja ő, „semmi közöm a ti csillagotokhoz, nem hiszek az
északi-sarkban. Nem veszem figyelembe sem azon kis tárgyat, mely egy szűk helyre
beszorítva van és amely éppen olyan, mint más közönséges tű. Nem hiszek a
tengeri térképetekben és semmi közöm hozzá. A hajóművészet egész ostobaság,
melyet a népek kitaláltak, hogy azáltal csak pénzt csaljanak, nem adok reá semmit!”
Ez az ember nem érheti el a kikötőt és mondja: „Ez nagyon kemény - nagyon
kemény ítélet!” Én nem úgy gondolom.
Némelyek mondják közületek: „Nem akarom az írást olvasni; nem akarom a
Krisztus felől való beszédeket hallgatni, én olyan dolgokban nem hiszek” . Úgy Jézus
mondja: „Aki nem hiszen, elkárhozik” .
Nevetve mondod: nincs semmi közöd Jézushoz és az ő véréhez és utálsz minden
vallást. De hogyha majd a halállal szembe mész, nehéz dolog lesz ezt elnevetned,
midőn arcodon a halál verejtéke gyöngyödzik és szíved oly erősen ver, mintha
szétpattanni akarna. Óh Télelv, akkor meg fogod látni, hogy azon vasárnapok és
istentiszteletek és azon, azon öreg könyv, valamivel jobb és több volt, mint
amennyinek lenni te gondoltad. Akkor csodálkozni fogsz azon, hogyan lehettél
olyan együgyű, hogy minden kegyelmi eszközt magadtól elvetettél. Mily nagy lesz
az afeletti fájdalmad, hogy Krisztust, ama fényes csillagot, ki egyedül vezetheti a
tengeri utasokat céljukhoz, a nyugalomba, te elvetetted.
Egy folyamon kell átmenned, hogy haza juthass. Van híd, van csolnak is, amelybe
beszállhatnál, de te ezt mondád: Olyan ostoba nem vagyok, hogy a híd vagy
csolnaknak szükségességét, vagy a víznek lételét elhiggyem. Tehát elindulsz
hazafelé, eléred a régi hidat, de nem akassz azon átmenni. Ott a csolnak, de nem
akarsz abba beleszállni. Nem akassz a folyamon a rendes úton átkelni, mégis azt
mondod, az nagyon kemény ítélet, hogy haza nem juthatsz. Határozottan
megfogyatkozott a te értelmi erőd mert ha alaposan gondolkozhatnál, nem
tartanád ezt kemény ítéletnek. Ha valaki nem akarja tenni azt, mely őtet valamely
cél eléréséhez segíti, hogy várhatná azt, hogy azon célt elérheti? Mérget ittál, az
orvos ellenmérget adna és mondja: „ Vedd be gyorsan, mert különben meghalsz, ha
pedig ezt azonnal beveszed, biztosítva lehetsz arról, hogy a méreg ártalmatlanná
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lesz” . Te erre azt mondod: „ Nem orvos úr, én nem hiszek az ellenméregben.
Történjen ami akar, semmiféle gyógyszerrel érintkezésbe jönni nem akarok.
Különben azt sem hiszem, hogy volna valami gyógyszer a méreg ellen, sőt nekem
egyre megy, van orvosság vagy nincs” .
Így embertársam, te meghalsz és a halálvizsgálatnál a nyilatkozat; így fog hangzani:
„Jogosan történt a halál. Éppen így történi veled is, hogyha minekutána az Úr
Jézusról szóló evangyélium hallottad, így szólsz:” Én nagyon képzett ember vagyok,
nem fogadkozhatok a Krisztus helyettesítésének ezen régi módi eszméivel” . Akkor
majd így fog hangzani lelkiismeretednek a vizsgálatnál megejtett nyilatkozata: „öngyilkosság! – maga döntötte lelkét a veszedelembe. A biblia így szól: „ Magad
vesztetted el magadat Izráel!” Kedves olvasó kérlek téged komolyan: „Ne tedd ezt!”

A kevert vallás
„Jóllehet ezek a pogányok tisztelték az Urat, de mindazonáltal az ő faragott
képeiknek is szolgáltak. Még az ő fiaik is és az ő unokáik is aszerint cselekedtek,
mind e mai napig”. (II. Királyok 17, 41.)
„Aszerint cselekedtek mind e mai napig”, mondja a Királyok könyvének szerzője, aki
már régen az ő atyáihoz ment. Ha mostan még életben volna, akkor ezen
samaritánusok lelki utódairól ezt mondhatná: „Így cselekszenek egészen a mai
napig”. Az isteni félelemnek és bálványok tiszteletének eme hitvány összevegyítése
még egyáltalán nem évült el. Sőt inkább mód szerint mindenütt van és ott található
éppen, ahol az ember legkevésbé várná. Nemzetségről-nemzetségre voltak kevert
vallású emberek, kik arra törekedtek, hogy kedvet találjanak Isten előtt és az ördög
előtt; s mind a két részen állottak, vagy pedig ott, ahová őket az érdek vonta. Eme
nyomorultaknak némelyei minden-mindenütt ott csüngnek a gyülekezeteken.
Reményem van, hogy az ittlevőket meggyőződtessem, vétkes állapotukról. El lehet
róluk mondani azt, amit amaz asszíriai bevándorlókról mondtak, hogy: „Tisztelték
az Urat, de mindazonáltal az ő faragott képeiknek is szolgáltak”. Az én prédikációm
nem olyan lesz, amely egy kihalt törzsről szól, hanem olyan, mely a napilapok közé
számítható, „mert így cselekszenek egészen a mai napig”. Akinek fülei vannak a
hallásra, hallja s bárkit is talál a szó, az vegye szívére a dorgálást, hogy a Szentlélek
segítségével határozott eredményt érjen el.
Legelőször felhívom figyelmeteket ezen kevert vallásnak természetére. Meg volt az
ő jó és az ő rossz oldala, mert kettős arcot viselt. Nem voltak ők hitetlen emberek.
Távol ettől, hisz ők „ tisztelték az Urat” . Nem tagadták meg ők Izráel nagy
Istenének létét, hatalmát vagy igaz jogait. Nem volt bennük Fáraó kevélysége, ki
mondotta „Kicsoda az Úr, hogy hallgassak szavára?” Nem hasonlítottak azokhoz
akiket Dávid bolondoknak nevez, akik ezt mondák szívükben: „ Nincs Isten” . Volt
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annyi hitük, mely isteni félelmet nemzett. Tudták, hogy van egy Isten, féltek
haragjától és azon igyekeztek, hogy megcsendesítsék. Énnyiben megvolt a
reménységük és olyan érzelmek befolyó, alatt állottak, amely gyakran jó dolgok felé
vezette őket. Jobb volt félni Istent, mint megvetni Őt, jobb volt rabszolgai módon
félni, mint tomp tan elfelejtkezni róla. Nem kívánjuk, hogy az emberek oly bolond`
legyenek, hogy Istenben kételkedjenek vagy oly elvetemültek, hogy ellene
dacoljanak. Valami dicséretreméltó volt ezeken az emberek kikről azt lehetett
mondani, hogy félték a Jehovát, ha mindjárt szolgai is volt ez a félelem és
Egyáltalában nem volt olyan ható aminőnek lennie kellett volna, mert ez nem
indította őket arra, hogy bálványaikkal szakítsanak.
Ezen kevert vallásúaknak másik jó oldala az volt, hogy hajlandók voltak a tanulásra.
Mihelyt rájöttek arra, hogy a tartomány Istennek nem jól szolgálnak, feliratot
intéztek uralkodójukhoz, az asszíriai királyhoz és eléje tárták szellemi
szegénységüket. Azokban a napokban egyesülve volt az egyház az állammal, így hát
az ő királyukhoz fordultak vallási ínségükben, aki legjobb véleménye szerint
intézkedett, mert egy papot küldött hozzájuk a tartomány régi vallásából. Ez férfiú
„bétheli” volt, egyike azoknak, akik Istent egy ökör ábrázatát melyet a szentírás
borjúnak nevez, tisztelték. Csak nagyon kevéssel volt jobb a pogánynál; de valami
kevés előmenetel felől örvendhettünk mi is. Nagyon hajlandók voltak megtanulni az
ország Istene tiszteletének módját és ez okból Béthelben helyezték hivatalába ezt a
papot azután összegyülekeztek körülötte, hogy megtudják mit cselekedjen Mai
időben is szemlélhetünk embereket körülöttünk, akik szívesen hallgatják az
evangyéliumot és élvezettel ülnek a mi szószékünk előtt; ha híven prédikáltatik az
ige, akkor dicsérik a prédikátort és megelégedéssel szentelnek figyelmet annak, ami
az ő szájából hangzik. Én dacára mégis tudatosan bűnben élnek. Habár tényleg nem
fordulnak a bűntől és a sátánnal való szolgálattól, mégis hajlandók az igazak,
meghajolni, zsoltáraikat énekelni, imáikat velük mondani és hitvallomásukat
elfogadni. Tanulékony emberek ők addig, amíg a hallást illeti, e mellett azután meg
is állanak.
Habár ezek az idegenek félték Jehovát és megtanulni óhajtott a tiszteletének
módját, mégis az ő régi bálványukhoz is erősen ragaszkodtak. „Ah”, mondó a
babilóniai ember „ tisztelettel és félelemmel hallgatom azt, amit te ezen országnak
Istenéről mondasz, de Szukkot Benoth az enyém s ha haza megyek, áldozni fogok
neki”. A khúti emberek ezt mondották: „Valóban, jó tan ez Izráel Istenéről szóló
tan, de a mi atyáinknak Istene Nergal volt, mi pedig rajta akarunk csüggni” . A
sepharvaimbeliek pedig, habár kívántak a tiszta és szent Jehováról hallani és ezért
az Ő törvényének eme parancsát: „ ne ölj” meg is tanulták, mégis általvitték
gyermekeiket a tűzön Molohnak és nem szakítottak ezzel a vallási eljárással, mely a
legrettenetesebb. Látjátok tehát, hogy ez a mis-más vallás ott hagyta tényleg az
embereket, ahol voltak; bármilyen is volt félelmük, erkölcseik és szertartásaik
ugyanazok maradtak. Nem találkoztatok-e ugyanolyan kevert vallású emberekkel?
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Ha ez nem fordult elő, akkor a ti ismerőseitek osztálya jobb, mint az enyém.
Ezekben a pillanatokban nem akarok általában beszélni, hanem egyes esetekre
célzok, mert tudok személyeket, akik igen rendesen jönnek az Isten házába és
mégis bűneiknek szolgálnak s gonosz szenvedélyeiknek hódolnak. Örömünk van
istentiszteleteinken, de ezen világnak Istene mellett mégis nagyon otthonosoknak
találják magukat. Némelyek olyan szörnyű módon tisztelik azt az istenséget,
melynek neve a régi időben Bakhus volt, tudniillik a borserleget és a söröshordót,
mint a Molochot. Buzgó áhítattal hódolnak kiáltásának és mégis az Isten népe közé
számláltatni akarnak. Tegnap este részegek voltak és ma reggel mégis itten vannak;
valószínű, hogy ma józanok maradnak, de nem sok nap fog elmúlni és újból
támolyogni fognak undok bálványaik előtt. Istennek minden házában vannak ilyen
fajta emberek. Ne tekints körül, hogy társad nem-e olyan valaki itt, aki munkás
öltözetben van, mert most nem a szegényekre célzok én. Ah, ezt a bűnt az egyik
társadalmi osztályban éppen úgy megtaláljuk, mint a másikban; az pedig, akire én
gondolok egészen tisztességesen néz ki és finom ruhát visel. Bakhusisak sok
tisztelője nem iszik annyi sokat, hogy megittasodjék és azután eszméletlenül
találják őt az utcán. Oh nem, úgy mennek ők házukban ágyukba, hogy álláspontukat
nem lehet észrevenni, de mégis tudniok kell, hogy bevés híja részegek, ha nem is
teljesen. Jaj azoknak, kik mialatt mutatták, hogy ők Jehova tisztelői, ezalatt a
részegség fenevad istenségének is tisztelői. Nagyon kemény beszéd-é ez?
Bocsánatot kérek ama fenevadtól, hogy így megrágalmazom. De ah, hiszen vannak
mások, akik Vénust a kéj és tisztátalanság istennőjét imádják. Nem mondok többet.
Szégyen még beszélni is azon dolgokról, melyeket ők titokban mívelnek. Nagyon
gyakran Mammon az isten, aki olyan egy alacsony istenség, mint egy sem közölök.
Ezeki a vallást nyereségből űzik és magát Jézust is eladnák ezüstért. Júdásnak bűne
egyike azoknak, amelyről elmondhatjuk, hogy így cselekszenek ők egészen a mai
napig”. Júdás apostol hallgat mestere szavára, prédikál az Úr parancsára és
csodákat mivel a Mester kezeli a pénzerszényt és Krisztus kis társaságának pénzbeli
ügyeit gondozza, amelyet ő szorgalmasan és gondosan visz véghez, hogy az, amit
magánál félre tesz, ne menjen veszendőbe és fenntartsa jó hírnevét. Júdás azt
állítja, hogy Jézusnak szolgál, de az egész időn át mégis csap magának szolgál, mert
titokban eltávoztat valamit a pénztárból a maga zsebe számára. „ nála volt az
erszény és hordozta azt, amit adtak” . Még mindig vannak olyanok az Isten
egyházában valóságban nem lopnak, de azért követik Jézust, hogy belőle és az
tanítványaiból valamit kihúzhassanak. Az ő tiszteletüknek eszmén képe: a kenyerek
és halak. Nos hát ez a tiszteletnek éppen olyan alj formája, mint az öntött képeknek
imádása. Sokaknak a gyülekezetekben a nyereség az ő istenük; keresik Jézust nem
azért, mert szavai adnak valamit, hanem azért, mert a kenyereket enni akarják.
Félik Urat, de más Isteneknek szolgálnak.
Nem találunk-e embereket a világban, akiknek hivatásuk az igazi jámborsággal
ellenkezik? Ismertem és kívánom, hogy soha olyant többé ne ismerjek, egy olyan
látszólag jámbor és keresztyén férfiút, aki egy gyülekezetnek diakónusa volt, az
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úrvacsorai edényt körülhordozta mégis ama városnak, a legrosszabb
ivóbarlangjaiban lakott, ahol legalsóbb rendű kéjhölgyek gyűltek össze, látni
lehetett ezen férfi nevét, mert ő volt az a sörfőző, akinek tulajdonába tartoztak e
házak. Ezek a házak, amelyek az ő költségére készakarva ezen gonoszság és az
iszákosság céljaira rendeztettek be. Elfogadta a piszkos üzletből eredő nyereményt
és azután az Úr asztalánál szolgált. Nem akar elítélni egy embert sem, de némely
előforduló esetek önnönmagukról beszélnek. Isten mentsd meg azt az embert, aki
az ördög előtt guggolni tud és azután meghajol a Legmagosabb előtt. Lámpa és
világos nélkül lehet találni olyan embereket, akik úgy keresik meg pénzük hogy a
Béliál oltárán szolgálnak és abból azután egy részt az Úrnak áldoznak. Jöhetnek-e a
mulatság helyéről Isten szentségének közösségébe? Isten oltárához akarják-e a bűn
bérét hozni? Aki a pénzt ördög háta megett készíti, az képmutató, ha dögvészes
pénzét apostolok lábaihoz helyezi. „ A te pénzed veled együtt vesszen e (Apost csel.
8, 20.) Nem az én dolgom megítélni azt, hogy némely emberek miként tudnak
nyugodtan lenni, az ő istentelen eljárás mellett; de azt vélem, hogyha
lelkiismeretük fel volna ébresztve, jönnének arra, mily undok dolog az, hogy ők az
Urat félik, de isteneknek is szolgálnak. Ismertem egyet, aki állandóan Isten házában
„ az imaórák tartásánál jelen volt és mégis az ő ifjúságának feleségét hagyta és a
játékosok, részegek és tisztátalanok társaságának tagja volt. Egy másikat is ismerek
sokkal enyhébb módon. Rendes hallgató, de nincs érzéke az igaz vallás iránt.
Megállapodott, szorgalmas ember ő, de azért él, hogy pénzt halmozzon össze és
egy fillért se kapnak tőle sem a szegények, sem az Istennek egyháza; irgalmas szívű
nincs neki. A kamarában való ima előtte idegen dolog és soha s olvassa bibliáját, de
a prédikációt soha el nem mulasztja. Műhelyénél, ahol dolgozik, soha sem emeli fel
gondolatait feljebb az üzlet helyiségeinél, amelyben szolgál, mindennémű élvezete
a világ és ennek nyeresége s mégis ifjúságától kezdve volt ülőhelye Isten házában,
soha nem gondolván arra, hogy ezt elhagyja; kivéve az évnegyedeket, amikor a
télírton mellőzni lépes azt azért, hogy a néhány koronát megtakarítsa, amibe ez
ülőhely neki kerül. Oly szomorú, szomorú, szomorú dolog! Meg tudom érteni azt az
embert, aki mondja: „ Én a világnak élek és nincs időm a vallás számára” . Meg
tudom érteni, azt az embert, aki tanírtja: „ Szeretem a világot és élvezni akarom
azt” . Meg tudom érteni azt az embert, aki mondja: „ Nem akarok imádkozni és
zsoltárokat énekelni, mert nem törődöm Istennel és az Ő útjaival” . De hogyan
értsem meg azokat, akik a vallás külső részeiben hívek és azt állítják, hogy az
igazságot elfogadták, de nincsen szívük Jézus szeretete iránt és gondjuk Istennek
szolgálatára. Oh szerencsétlen emberek, látszólag oly kőzet jönnek az üdvhöz és
valósággal oly távol vannak attól! Hogyan magyarázzam meg viselkedésüket?
Igazán ott kell hagynom őket a világ kifürkészhetetlen dolgai között, mert „ félik
Istent és a bálványoknak szolgálnak egészen a mai napig” .
Idáig beszéltünk az összefoltozott váltás természetéről, erről a gyapjúból és
agyagból összegyúrt jámborságról. Ne legyen belőle semmi részünk!
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Figyeljük meg annak keletkezési módját. Hogyan jött e világba az ilyen szörnyűséges
keverék
Itt van ennek története. Oda jötteit ezek az emberek lakni, ahol Isten népe lakott.
Az izráeliták igen méltatlan tisztelői voltak az Úrnak; de mégis mások előtt Isten
népének voltak ismerve. Országuk pedig a Jehova országa volt. Ha a szefarvisok
Szefarvainban maradtak volna, soha nem gondoltak volna arra, hogy Jehovának
szolgáljanak; ha a babiloniak Babilonban maradtak volna, teljesen megelégedve
lettek volna Bellel vagy Sukkot Benóttal vagy bármi is volt az ő istenüknek neve. De
mikor az ő régi odújukból kivonattak és Kanaánba hozattak, akkor ottan egy más
befolyás és a dolgoknak egy új rendje alá jöttek. Isten nem akarta megengedni
nekik, hogy országában egész terjedelemben űzzék bálványozásukat, mert habár ki
is űzte abból epét, mégis csak az ő tartománya volt az és ő ezt ezeknek a
pogányoknak tudtul akarta adni, hogy némi állhatatosságot mutassanak új
lakóhelyükön.
Nos, hát ez történik mostan is, hogy egészen világi érzelmű emberek jönnek a
keresztyének körében és természetesen azt érzik, hogy másoktól nem szabad
különbözniök. Bizonyos eljárási mód dívik azoknál, akik között ők élnek és ők ezt
utánozzák. Ha ők maguk nem válnak jámbor emberekké, hát akkor arra igyekeznek,
hogy némileg hasonlók legyenek hozzájuk.
A faluban minden ember elmegy - a templomba ezek az új jövevények ugyanezt
teszik, ha nincs is erre szívük. Nincs bátorságuk kinyilvánítani, hogy meggyőződéssel
nem bírnak s azért áradattal úsznak és ha ez véletlenül vallásos irányban folyik,
akkor éppen olyan vallásosak, mint a többiek. Lehetséges az is, hogy istenfélő félő
anyjuk van, apjuk pedig hívő férfiú, így hát a család hagyomány; elfogadják. Nagyon
szívesen szabadok szeretnének lenni és a jámborság útját el akarnák hagyni, de
nem viselkedhetnek oly barátságtalanul azok iránt, akiket szeretnek s így engednek
azok befolyásának, akik közi élnek és bizonyos mértékben istenfélők lesznek
szomszédaik, vagy családjaik iránti közbecsülésből. Nyomorúságos alapja ez a
vallásosságnak .
Még más is történt ezekkel az asszíriai bevándorlókkal, aminek még erősebb
befolyása volt. Először nem félték Istent, de az Úr oroszlánok küldött közéjük.
Henry Máté mondja: „ Isten kiviheti célját amivel neki tetszik, kicsivel vagy naggyal,
tetvekkel vagy oroszlánokkal. A kis eszközökkel kínozta az egyiptomiakat és a
nagyobbakkal az Ő országába nyomultakat. Nincs olyan kis vagy nagy teremtmény,
amely Isten szolgálatára használni ne tudna, hogy azzal ellenségeit üsse. Mik ezek
az oroszlánok az egyik és a másikat összetépték, akkor remegte az emberek az
ország Istenének neve hallatára és tudni kívánták annak módját, amellyel ő
tiszteltetni akar. A vadállat szerencsétlenség, mellyel Isten tanítja azokat az
embereket, kik úgy viselkednek, mint a vadállatok állatok. Így állnak elő ezek a
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keverékek. Először: ők istenfélő emberek között vannak és ez okból némileg ezen az
úton kell jármok, azután szerencsétlenség éri őket és emiatt kénytelenek még
tovább menni.
Egy ember beteg lett, a sír szélét látta már, megígérte és fogadást tett, hogy a
jámborokat fogja követni abban a reményben, hogy Isten életben hagyja őt. Vagy
pedig egy embert a pazarlása nehéz viszony közé és zavarokba hozta, nem mehet
tovább oly messze és gyorsan mint azelőtt és azért inkább a megállapodott, józan
életmód felé hajul Nem folytathatja lejtős pályáját, mert kihágásait drágának,
becsületelleneseknek és veszélyeseknek találja. Némely embert a félelem oda von,
ahová őt a szeretet vonni nem pépes. Nem szereti a bárányt, fél azonban az
oroszlánoktól. A fájdalomnak, a szegénységnek, szégyennek, halálnak nyers hangjai
némely lelkiismeretekben, amelyebbe a szellemi bizonyító érvek behatolni nem
voltak képesek, bizonyos törvényszerű munkát tudtak hozni. Miként az ördögök,
úgy ők is kényszerítve lesznek hinni és remegni. A félelem hozza őket a
megtéréshez, de külső tiszteletet erőszakol bennök a szent dolgok iránt. Arra a
következtetésre jutnak, hogyha azt a rosszat, amelyet éreznek, ki nem javítják,
akkor még gonoszabbat várhatnak. Ha Isten oroszlánokkal kezd, mi fog hát még
azután következni? Ez okból külsőképpen megalázzák magukat és tiszteletet
tanúsítanak Isten iránt, akitől félnek.
Figyeljétek meg azonban, hogy ezen vallásnak gyökere a félelem. Nincsen szeretet a
megfelelő helyen; a hajlam ott van az ellentétes mérlegserpenyőn. Szíveik
bálványaik után megy, az Úrnap pedig a félelemnél egyebet nem adnak. Hányan
vannak olyanok, akiknek vallásuk a pokoltól való félelem s bűneik
következményeitől való rettegésből áll. Ha nem volna pokol, akkor úgy innák a
bűnt, mint az ökör, amely térdig áll a folyóban s a vizet issza. Ha a bűn semmi
kellemetlen, következményeket nem vonna maga után, akkor úgy élnénk benne
mint elemükben és amiként a halak a tóban úsznak. Csak a hóhér korbácsa vagy a
börtönmester kulcsai által tartatnánk vissza. Rettegnek Istentől, ez pedig az Ő
ellene való gyűlöletnek csupán csak egy szelídebb formája. Ah, ez egy
nyomorúságos vallás, a szolgaság és félelemnek vallása! Adjatok hálát Istennek
kedves barátaim, ha attól mentve vagytok. De ez bizonyára jelképe az
istenfélelemmel és a más isteneknek szolgálatával való összeköttetésnek.
Egy másik ok, amiért ők ebbe az önnönmagának ellenmondó vallásba belefutottak,
az, hogy kétfelé sántikáló tanítójuk volt.
Az asszíriai király papot küldött nékik; prófétát nem tudott volna küldeni, de olyan
volt ez, akit igazán nélkülöztek. Egy béthelitát küldött nekik, nem a Jehova valódi
szolgáját, hanem olyat, aki Istent képletben tisztelte, amit pedig Isten kifejezetten
eltiltott. Ha ez a pap nem rontotta meg az első parancsot azáltal, hogy más
istenségeket állított fel, akkor megrontotta mégis a másodikat, miután egy képet
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készített, melynek az igazi Istent kellett ábrázolnia. Mit mond az Úr? „Ne e csinálj
magadnak faragot képet és semmi hasonlatosságot azoknak formájára, melyek ott
fenn az égben, se azoknak formájára, melyek a földön alant vagynak, se azoknak,
melyek a vizekben a föld alatt vagynak. Ne hajolj meg azok előtt és ne tiszteljed
azokat” . (Mózes II-ik k. 20. rész 4 5. vers.)
Ez a pap arra tanította őket, hogy a borjút imádják és behunyta szemeit hamis
Isteneik előtt. Mikor látta őket, amint kiéi a maga bálványa előtt meghajolt, akkor ő
ezt természetes kérdésnek nevezte és egyáltalában rosszkedvűen nem beszélt
velük. Ha közölök egyik tisztelte Szukkót-Benothot, akkor nem volt ő olyan
szívtelen, hogy elkárhoztassa mindaddig, amíg Jehovának is meghozta az áldozatot.
Ezt kiáltá: „Béke, béke” - mert tágkeblű férfiú volt ő és a szabadgondolkozású
emberek közé tartozott, kik minden ember jószándékában hisznek és a kor minden
vallása részére mentséget gyártanak. Nem tudok biztosabb utat az emberek
megrontására, mint amikor olyan embertől vezettetnek, aki nem beszél nyíltan és a
gonosz dolgot becsületesen nem bünteti. Ha a pásztor két vélemény között lebeg,
csudálkoztok-e akkor, ha a gyülekezet határozatlan? Ha a prédikátor forgatja és
csavarja magát, hogy minden pártnak kedvében járjon elvárhatjátok-e akkor, hogy
hallgatói becsületesek legyenek? Ha én hibátok mellett behunyom az egyik
szememet, nem fogtok-e azokban mihamar megkeményedni? Amilyen a pap, olyan
a nép. A gyáva prédikátor a megkeményedett bűnösök mellett szól. Azok, akik
félnek bűnt fenyíteni vagy a lelki ismeretepre nyomulni, nagyon sokkal lesznek
felelősek. Mentsen meg titeket attól Isten, hogy egy vak vezető által a verembe
vezettessetek
És mégis, nem a Krisztus és Bélsállal való keveredés-e a mi időnek szokásos vallása?
Nem a világi jámborság vagy a jámbor világiasság-e a mi országunknak divatban
lévő vallása? Sokan élnek istenfélő emberek bőzött, Isten megfenyítette őket és
ezért félik őt, nem eléggé arra, hogy szíveiket odaadják néki. Keresnek maguknak
határozatlan elvű tanítót; aki nem szigorú és nem nyílt s azután kényelmessé teszik
dolgukat egy kevert vallásban, fél igazságban, fél tévedésben, kevert tiszteletben,
félig holt formában és ortodoxiában. Isten legyen kegyelmes ezeknek az
embereknek is, hozza ki őket ebből világból, mert nem akarja a világból és a
kegyelemből való összetételt „ Menjetek ki közülők”, - mondja Ő, - „ különítsétek el
magatokat és semmi tisztátalant ne érintsetek. Ha az Úr az Isten, akkor kövessétek,
ha pedig Baál az, akkor őt kövessék” . Nem lehet szövetség kettőjük közt. Jehova és
Baál sohasem lehet egymás barátja. „ Nem szolgálhattok Istennek és a
Mammonnak. Senki sem szolgálhat két úrnak” . Szabadítson meg minket Isten az
ilyen gyűlöletes kétszínűségtől!
Így hát leírtam ennek a kettős vallásnak természetét és eredetét.
Most becsüljük meg ennek a vallásnak értékét. Mit ér ez Először, szemmel
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láthatólag gyengének kell lennie mind a két oldalon mert ha az ember SzukkótBenothnak szolgál, nem teheti ezt meg egészen akkor, amikor teljes időn át féli
Jehovát. És aki Jehovát fél nem lehet őszinte, ha a Molochot tiszteli. Az egyik
kiszopja a mási életét. Habár úgy az egyik, mint a másik iránti tisztelet egyedül
megtéve hév tisztelőt tüntethet elő, de ha kettős istenség van jelen, akkor meg van
írva, hogy: „ Elhasonlott az ő szívük, majdan reájuk rakódik az ő bűnök” . Egy
ember, aki egészen világi érzületű, előnyt húzhat abból s ami öröm van a világban,
élvezi azt, valami nyereséget vonhat magának belőle, meg is kapja azt; de ha
megpróbálja azzal az isten üdvösséget beverni, akkor vizet önt a tűzre és maga
magát akadályozz benne. Más oldalról, ha egy ember az isteni üdv részese akar
lenni, akkor Istennek áldásával bizonyára valamire viszi, ami öröm, ami szentség,
ami erő van benne, azt az ilyen ember alaposan veszi, megnyeri; de feltéve, hogy
visszahúzódik szeretetével a bűnhöz, akkor elég lesz az ő vallása arra, hogy
boldogtalan legyen és elég lesz a bűne arra, hogy megmentetését megakadályozza.
Ez a kettő ellentétben áll egymással és ő nem talál közöttük nyugodalmat. Az ilyen
ember mind a két lábára sánta, mindkét oldalon tehetetlen. Olyan mint a só, mely
elvesztette erejét, nem való semmire, hanem csak, hogy lábbal megtapodtassék.
Először úgy vélekedtem, hogy Samariában az igazságnak a hamissággal való
keveredése javulásnak néz ki. Nem csodálom, ha a Júdában lévő papok örvendtek,
mikor hallották, hogy az idegen emberek közé oroszlánok jöttek és hogy ez a nép
most valamit tanulni akar Jehova felől. Úgy látszott ez, mint egy helyes irányban
megtett lépés; a szentírás pedig következetesen mondja, hogy ók félték Istent; de
az az isteni félelem mégis olyan üres volt, hogy a 34-ik versben már olvashatjátok: „
Nem tisztelték igazán az Urat” .
Ők csak bizonyos értelemben félték az Urat, de mert más isteneknek is szolgáltak,
ezért oda jutottak, - ha az egészet összeszámítjuk - hogy egyáltalában nem félték az
Urat. Az olyan ember, aki vallásos és egyúttal erkölcstelen, az - röviden szólva,
vallástalan. Aki az istenségről sokképpen nyilatkozik és mégis istentelenül jár el, az ha az egészet összetesszük, - istentelen ember. E dolognak keveréke a semminél
kevesebb. Bűn az, egy kevéske fénymázzal. Isten iránti ellenségeskedés az
alakiságnak fénylő színében; a legmagasságosabb elleni ellentállás ez és mégis
annak állítása, hogy iránta júdási csókkal tiszteletet tanúsít.
A samaritánusok későbbi időben a legelkeseredettebb ellenségeivé váltak Isten
népének. Olvassátok Nehemiás könyvét és meg fogjátok látni, hogy eme jámbor
férfiúnak legelkeseredettebb ellenségei étek a keverékek voltak. Olyan volt az ő
isteni félelmük, hogy ők a zsidókkal a templomépítésére nézve egyesülni
óhajtottak, mikor azonban észrevették, hogy a zsidók el nem fogadják őket, a
legmérgesebb ellenei lettek. Senki nem csinál annyi sok bárt, mint a kétfelé
sántikáló. Az a kevert sokaság, mely az izráelitákkal Egyiptomból kivonult, buja nép
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volt. Nem az Úr népénél kezdődik meg a baj, hanem azoknál, akik közöttük vannak,
de nem közülük valók. A konkoly, melyet kiirtani nem tudtak, együtt nő a búzával és
elvonja tőle azt, ami őt táplálja. Mint a tekergő e faj növény megeszi annak a fának
az életét, amelyre felkúszik éppen úgy nyelik el a csalók az egyházat, ha az ő
törekvéseikben meghagyják őket. A vallásnak ez a foltozása nagyobb beccsel bír az
ördög előtt, mint más valaki előtt; ez az ő kedves öltönye; kérlek pedig titeket, hogy
gyűlöljétek mert oly kabát az, mely a testiességtől meg van fertőztetve. Azt hiszem,
kedves barátaim, hogy azok az emberek, akik rettegnek Istentől és e rettegés őket
vallásossá tünteti fel, emellett azonban tovább élnek az ő bűneikben, - minden
embernél nagyobb veszélyben vannak, mert nem lehet hozzájuk férni, hogy
megmentessenek.
Te a bűnösökhöz prédikálsz és ők ezt mondják: ,,Nem minket ért ő, mert hiszen mi
szentek vagyunk” . A törvénynek menny dörgéseit hallattatod a gyülekezetben, ők
pedig, mert a gyülekezet kebelében vannak, nem félnek a fergetegtől. Az ő hamis
hitvallomásuk mögé bújnak. Annak a megmentetése, aki a gyülekezeten kívül ál
valószínűbb, mint eme képmutatóké. A nyulakkal tartanak és a kutyákkal futnak,
félik az Urat és más isteneket szolgálnak, elvesznek pedig az ő oktalanságukban.
Annál rettenetesebb lesz a romlásuk, mert világosságban vétkeznek. Annyi
lelkiismeretük van, hogy tudják mi jó és mi a rossz, de ők meggondolva a gonosz
mellett magadnak habár ugyanazon időben erőszakot követnek el önmagukon.
Bizonyát ezek a legmélyebb pokolba fognak számkivettetni, - akik hajlandónak
mutatkoztak a mennybe való menetelre és mégis eltörték a kilincset és korlátot,
hogy maguk számára a romlás útját kierőszakolják. Óh vallásos világfiak, a ti
részetekre a sötétség homálya örökre feltartatott
A meghamisított vallás oh mily nagyon haragra indítja Istent! Az Isten szolgáját is
haragra indítja, ha olyan emberektől kínoztatik, akiknek képmutatásuk gyöngíti
bizonyságtételeinek erejét. Itt van egy ember, akit úgy ismernek, mint hallgatóim
egyikét és mégis iszik, ledér módon beszél és gonoszul jár el. Mit csináljak én vele?
Sohasem csendes az ő nyelve és mindenkinek elbeszéli, hogy ő egyike barátaimnak
és megcsodál engem; így azután engem okolnak az emberek, csodálkozva azon,
hogy miféle dolgokat tanítok én. Szinte mondhatnám: „ Uram legyen ön az én
ellenségem, mert az kevesebbet fog nekem ártani mint az ön barátsága” . Ha ez a
dolog Isten szolgáit haragítja, mennyire haragíthatja akkor Istent magát. Látni lehet,
hogy ezek az emberek őt tisztelik; és ha idegenek jönnek a gyülekezetbe, kilesik
ezeket a képmutatókat s az ő összes hibáikat mindjárt Jézusra helyezik tehernek. „
Nézd”, - mondják ők, „ itt van az öreg N. N. Nagy ember ő közöttük és mégis láttam,
mikor a pálinkamérésből kijött és nagyon viharosan vitorlázott (tántorgott)” . Ezen
szentségtelen képmutatók által tehát Isten meggyaláztatik. Az ő hamisságuk miatt
szenved az iga; vallás. Mintha az Úr Jézust hallani lehetne, hogy mondja: „ Jöjjetek,
ha mindenáron az ördögnek kell szolgálnotok, tegyétek, de ne álljatok itten az én
kapuimnál és ne dicsekedjetek, hogy az én szolgáim vagytok” . A szent Istennek

150

sokszor megvető kedvet kell éreznie szánitala férfiú és asszony ellen, kik
betolakodnak pitvaraiba. Nagyon világosan mondom én, ezt ki. Némelyek nem
tudják, hogy mennyire szükséges ezekben a napokban világosan beszélni. Ha
némelyek tiközületek képmutatás által romlásba mennek, akkor ne legyen ez azért,
mert félelem nélkül nem beszéltem erről. Óh bár vésné Isten, az ő nagy
irgalmasságában ezeket a szavakat szíveikbe, ahol szükség van erre, - hogy azután
azok, akik Istent félik és más isteneknek szolgálnak, tántorgásuk felett
szomorkodnának, bűnbánatot tartanának és valósággal igazán a Legmagasabbhoz
megtérnének.
Röviden egy más lényeges ponthoz megyek, amely a gonosz dolognak
megmaradása; mert ezt mondja szövegünk: „ Amint atyáik cselekedtek, úgy
cselekszenek egészen a mai napig” . Én hiszek a szenteknek végig megmaradásában
(a hűségben); s majdnem kényszerítve vagyok hinni a képmutatóknak „ végig
megmaradásában”, - mert igazán, ha az ember egyszer oda kúszik, hogy kétfélét
csináljon Istent féljen és más isteneknek szolgáljon, akkor nagyon hajlandó arra,
hogy e mellett megmaradjon. Nagy megerőltetésre van szükségtele, hogy az
istentelenségnek eme fokára emelkedjetek; nagyon gyakran el kell fojtanotok
lelkiismereteteket és elűznétek a Szentlelket, mielőtt ezt a gyalázatos pontot elérni
tudjátok; de ha azután egyszer ezt az álláspontot elfoglaltátok, akkor igen könnyen
megtartjátok egész életeteken keresztül. „ Így cselekszenek egészen a mai napig” .
Látjátok barátaim, valószínűtlennek látszik, hogy az ember szabad akaratjából csak
egy óráig is ilyen nevetséges állásban megmaradjon. Nevetségesnek mondom, mert
esztelen és gyalázatos dolog ugyanegy időben Istennek és a sátánnak szolgálni.
Önmagában véve következetlenség és ellenmondás ez. És mégis, habár ez úgy is
van, szomorú dolog, hogy e mély verembe az Úrnak rettegői belehullanak és igen
ritka eset, hogy kiemeltessenek belőle. Gyakran látjuk a nyílt bűnöst, hogy Istennek
kegyelme által mint egy üszök a tűzből kirántatik; oh, de milyen ritkán látjuk, hogy
egy üres szívű farizeus az ő tévelygéseiből kihozassék. A hamis hitvallomás üllőjén
kalapálja a sátán a kemény szívek legkeményebbjeit.
Egyik oka annak, amiért a legtöbbről ezt lehet mondani, hogy „ Így cselekszenek
egészen a mai napig”, az, mert vigasztalásnak bizonyos nemét biztosítja nekik;
mindenesetre pedig visszatartja az oroszlánokat. „ Nos”, mondják ők, - „ ennek
jónak kell lenni, mert nyugodtaknak érezzük magunkat” . Míg a vallásnak színezete
nélkül éltek a bűnben, remegve mentek haza, ha a lelkész az Igét erőben prédikálta;
most azonban mindegy nekik, akármiről prédikál; az oroszlánok nem ordítanak
többé, még egy fiók sem mutatja magát. Ha isznak is egy keveset, ha kemény
szavakat is használnak akkor, amikor, ha igazán megtérítetlenek is, attól fogva,
amióta a templomban vagy kápolnában szépet béreltek, mégis csodálatosképpen
könnyen érzik magukat. Ezt a békességet drága kincsnek tartják. Oly megnyugtató
és oly üdítő lelkiismeretükre nézve, ha érzik, hogy ők a legjobb szentekkel
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társalognak és áltatok tiszteltetnek. Ezzel magukat beburkolják és jobb kezükben a
hazugsággal mennek a pokolba.
A legrosszabb a dologban, hogy nemcsak ezek az emberek teszik azt, hanem
gyermekeik és unokáik is ugyanezt művelik: „ Amint atyáik tettek, úgy tesznek a
mai napig” . Egy olyan családban, mely át és át van telve az isteni félelemmel, nagy
öröm az, ha az ember látja, hogy a gyermekek felnőnek és istenfélőkké válnak; de
azok a kettő szívű, határon lakó emberek sohasem látnak ilyen kívánni való
utódokat. Gyakran előfordul, hogy eltávoznak a vallásnak eme külszínétől. A fiak
nem akarnak oda járni, ahová az öregember jár s efelett ne kell csudálkoznunk,
hiszen nem szerez az nekik jót. Mindenkit szerencsétlenné tett házában és azért
senkinek sincs arra fedve, hogy utánozza. Más esetekben, ahol a háznál barátság
volt, a gyermek könnyen felveszik a modort, amit atyáik viselnek és képesek némi
vallásosságra a világiassággal összekeverten. Éppen olyan éleselméjűek okosak,
mint világi atyjuk és látják, hogy kenyerüknek melyik oldalán van a vaj, ez okból a
vallásosság hírnevét fenntartják. Felvonják Krisztus zászlóját hajójukra, habár ez
nem is tartozik az Ő országába és nincs is arra rendelve, hogy a dicsőség kikötőjébe
beevezzen. Amint néha mennek is hajók tilos úton, hamis zászlók alatt, éppen úgy
ők is elő húznak abból, hogy keresztyén színezetben vitorláznak. Ez az utálat bűn ki
nem hal; hanem megnégyszerezi magát, miután minden táj felé hinti magvát és így
nemzetségről-nemzetségre tovább él. Égész nemzetek félik az Urat és más
isteneknek is szolgálnak.
A legnagyobb átok, mely valaha a világot meglátogatta, eb áradt. Némely hírnévre
áhítozó prédikátorok egy csapásra óhajtották megtéríteni a világot és megtérteket
csinálni a Szentlélek munkája nélkül. Látták, hogy az emberek tisztelik isteneiket és
gondolták magukban, ha ők ezeket az isteneket a szentek és a vértanúk neveivel
láthatnák el, akkor az embereknek semmi kifogásuk nem lesz a változtat ellen és
ezen a módon megtérnek. Az volt a célba vett eszme, hogy a pogányságot
keresztyénítsék. Ők megmondták a módját a bálvári tisztelőknek: „ Nos, ti jó
emberek, folytathatjátok tiszteletetetteket és emelt keresztyének is lehettek. Ezt a
képet, az ég királynéjának képét nem kell ajtótok elől elvinni. Gyújtsátok meg
továbbra is a lámpát, csak a képet nevezzétek el „A mi kedves asszonyunk”-nak,
„Szent-szűznek”. „Itt van egy másik kép; ne szakítsátok le, csak változtassátok meg
a nevét Jupiterről Péterre” . Így plántálták tovább a bálványozást csupán csak a
neveknek elváltoztatásával. Felépítették oltáraikat a berkekben a halmokon és az
emberek megtértek anélkül, hogy tudták volna miszerint még alacsonyabb
pogánysághoz lettek megtérítve, mint ami az övék volt. Papokat akartak és íme
voltak papok olyan öltözetekbe mint aminőkben a Jupiter oltárainál szolgáltak.
Ugyanazon oltárok látták és ugyanazt az illatfüstöt szagolták az emberek;
ugyanazokat az ünnepeket ünnepelték és ugyanazt a farsangot, mint előbb, de
mindent keresztyéni névvel neveztek el. Abból származott azután az, amit ma
római katolikus vallásnak neveznek, amely vallás féli Istent és szolgál más
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isteneknek. Minden falunak megvan a maga saját szentje gyakran a szűznek saját
fekete vagy fehér képe, csudákkal és jelekkel, hogy a szekrényt szentté tegye. Oly
általános volt ez a rossz, hogy a keresztyénség abban a veszélyben forgott, hogy
kioltatik a bálványozás uralma következtében. De ki is halt volna egészen, ha nem
Istentők lett volna és ki nem nyújtotta volna kezét, hogy reformátorokat
támasszon, akik kiáltsák: „ Csak egy az Isten és egy a közbenjáró Isten és emberek
között” . Bátor szavak szólították vissza az egyházat hitévek hűségéhez és
tisztaságához. Ami a közöttetek lévőket illeti, azok megkísérlik a jót gonosszal, az
igazságot hamissággal összekötni. Őrizkedjetek annak szüleményétől, mely az ilyen
frigyből létre jön; mert a Legmagasabbnak átkát hozza reátok.
Beszédemet zárom még azzal, hogy néhány szót szólok ezen szörnyű baj
orvoslásáról ama sokaságra vonatkozólag, amely az Urat féli, de más isteneknek is
szolgál. Feltéve, hogy léteznének emberek, kik a politikában kettősszívűek, - ugyan
mit mondanának róluk Ha két nemzetség között háború dühöngne, mit
gondolnának akkor arról az emberről, aki azt mondaná, hogy a királynénak szolgál,
de az egész idő alatt úgy intézné dolgait, hogy a királyné ellenségeinek kegyébe
járna? Mi volna ő akkor? Talán szabadelvű ember? Olyan úr, akivel sokan
rokonszenveznek? Talán az. De egyúttal áruló is volna és ha lelepleznék, akkor főbe
is lőnék. Aki valamely úton-módon kísérletez arra nézve, hogy Istennek és az ő
ellenségeinek is szolgáljon, az árulást követ Isten ellen. Ha a rendes politikai téren
két párt van és egy ember előállván mondja: „Én a ti pásztorotok vagyok”, de az
egész idő alatt arra törekszik, hogy az ellenpártot segítse, akkor mindenki azt
mondja róla, hogy ő semmirekellő ember. És milyen semmirekellő mód az, ha valaki
mondja: „Én Krisztus részén vagyok”, tényleg pedig az ellenségei pártján álla
szentéletet dicséri és mégis a bűnökben él; a Krisztusban való hitet prédikálja és
mégis saját érdemében bízik. Ez a nyomorúságos keverék a lélek alacsony
jelleméről tesz tanúságot, amelytől Isten minket az ő végtelen irgalma által
megszabadítson. Feltéve, hogy egy kereskedő mondaná: „ Igen, én becsületes
ember akarok lenni, de ugyanezen idő alatt egy vagy két hamis fortélyt is veszek
igénybe; éppen olyan egyenes akarok lenni, mint a zsinór, de ugyan abban az
időben görbe is leszek” . Az ilyen ember mindjárt ismeretessé válnék olyan név
alatt, ami reá nézve megbecstelenítő. Egy kereskedő nem kehet becsületes és
becstelen. Egy asszony nem lehet hű és parázna, tiszta és tisztátalan ugyanazon
időben; éppen úgy nem lehet egy ember Igazán Istenben és mégis a világot élő.
Ennek összeegyeztetése képtelenség.
Óh kedves barátaim, feltéve, hogy Isten mi velünk ugyanazon kettős módon
bánnék; feltéve, hogy ma mosolyogva reánk, holnap pedig átkozna: pedig átkozna;
feltéve, hogy ezt mondaná: „ Ti engem féltek és ezé én ma megvigasztallak
benneteket, de mert más isteneket tiszteltek ezért én végtére a ti saját
isteneitekhez küldelek, a pokolba kell leszállanotok” . Ti Istentől kegyelmet,
irgalmasságot, kegyességet, bocsánat kívántok, de ha amolyan játékot űztök Vele,
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mit míveltek akkor egyebet a gúnynál? Csúfolja-e az ember Istent? Oh te
szellemeinknek magasságos Atyja, ha mi szegény elveszettek hozzád visszatérünk,
úgy jöjjünk-e, hogy az összes disznónyájat magunk előtt hajtsuk és ara idegen
ország kéjhölgyeit és polgárait magunkkal hozzuk, azután el álljunk, ezt mondván „
Atyánk vétkeztünk, hazajöttünk, hogy bocsánatot nyerjünk és azután bűnös
dolgainkat folytassuk?” Ez undokság volna! Mégis némelyek megkísérlik ezt.
Jöjjenek-e valamely mi közülünk valók a kereszten lévő dicső Krisztushoz,
tekintsenek-e drága sebeire és ezt mondják Neki: Megváltó hozzád jövünk; légy te a
Üdvözítőnk, ments meg minket a jövendő haragtól Nézd. ha a ruháinkat
megmostuk, ismét beszennyezni akarjuk a világ piszkába. Moss meg minket és mi a
disznókhoz hasonlóan ismét a sárban henteregni akarunk. Bocsáss meg nékünk és
mi azt a szabadságot, melyben kegyelmed részesített minket további ösztön
gyanánt használj fel, hogy kihágásokat kövessünk el?” Elképzelhetem, hogy a sátán
folytathatna ilyen mondásokat, de azt vélem ti közületek még kevesen süllyedtek
oly mélyen, hogy ekként beszéljenek. Pedig hát nem egész ugyanez az, amit egy
olyan ember mond, aki állítja, hogy keresztény ő és mégis készakarva a bűnben él?
Végre mit mondjak a Szentlélekről? Ha ő nem lakik a mi szívünkben, akkor el
vagyunk veszve; nincs remény számunkra, ha ő ne uralkodik bennünk. Merjük-e
tehát mondani:
„ Jövel Szentlélek légy velünk Adjad, hogy hajlékod legyünk” .
És emellett a tisztátalanságban és önzésben éljünk?
Jövel Szentlélek, jövel és lakozzál bennem, én pedig gyűlölni akarom testvéremet, a
haragtól főni és a méregtől fekete akarok lenni ugyannyira, hogy nyomorúságossá
tegyem házi tűzhelyemet. Jövel Szentlélek, te mennyei galamb, jövel lakozzál
lelkemben és én elviszlek a színházba, meg a bálterembe és a rossz hírű házba?
Utálok ily szavakat kiejteni csupán azért, hogy leleplezzem őket, de mit gondolj
Isten olyan emberekről, akik nem beszélnek, de tesznek így: kik mi Bálaára a
bűnben élnek és mégis ekként kiáltanak: „Az én lelkemnek meg kell halni az igazak
halálával és olyan lesz végem, mint azoknak végük” . Nem merek ezen igen kedves
szövegről prédikálni, mert egy embernek, aki végre csupán az ő saját bőrét akarta
megmenteni, alacsony, önző kívánsága. Az öreg alattomoskodó!
Élni akart és ördögnek is szolgálni, végtére pedig jámbor sóhajtást tenni.
Bizonyára mondhatta volna: „ A sátán prófétája voltam és eladtam néki lelkemet,
meg kell halnom, amint élte?” . Én olyan módon kívánok élni, amiképpen meghalni
óhajtok. Ha nem úgy halnék meg, amint vagyok. Ha olyan állapotban vagyok,
amelyben nem merek Isten elé állapi, akkor Isten az Ő kegyelméből azonnal
ragadjon ki ebből az állapotból. Egyenesnek kell lennem Isten iránt, tévely

154

nélkülinek, de ne próbáljak kétfélét tenni, tudniillik jót és gonoszt, megmosott és
tisztátalan, fehér és fekete, Isten gyermekei, sátán gyermeke.
Isten egy oly mélységgel választotta el a mennyet a pokoltól, mely soha át nem
léphető é? Azokat a jellemeket, melyek e két helyet benépesítsék, éppen olyan
közbevetéssel választotta el. Ezt az elválasztó vonalat az ő kegyelme által át lehet
lépni, de a közbeeső részt senki sem lakhatja. Senki sem függhet a lelki halál és lelki
élet között úgy, hogy részben az egyikben, részben pedig a másikban legyen.
Határozzátok el tehát magatokat! Vagy az egyik vagy a másik legyetek.” Meddig
függtök két vélemény között? Ismét Illyéssel mondom Kármel hegyén: „ Ha az Úr
Isten, kövessétek Őtet, ha pedig Baál, kövessétek azt” . De ne keverjétek össze e
kettőnek tiszteletét, mert ezzel megharagítjátok Istent és az Ő haragja égni fog,
mint a tűz ellenetek. Áldja meg Isten ezt az igét az Ő nevéért. Ámen. (A prédikáció
előtt felolvastatott: Királyok II. könyve 17,1441és Zsoltárok 62. v.)
Miért tántorogtok....
Iliért tántorogtok megcsalt lelkek
Még mindig kétfelé, miért?
Nehéz választani azt nektek,
Amit az ég ajánl ígér?
Nyissátok fel szemeiteket
( S a keskeny útra lépjetek!).
Gondoljátok meg nem e világ
Hiú pompája, fénye ez,
Amelyet Isten jutalmul ád
Annak ki végig győztes lesz;
De önmagát adja az Úr
S magával mindent birtokul
Nincs becse félig megtért lénynek
Megosztott szít nem nyer díjat!
Jézusnak kell átadni Élted,
Különben szörnyű kínodat
Magad szerzed meg végre majd,
(E tétova pokolba hajt:)
De aki imában örökre,
E földiektől búcsút vesz;
És a hiúságoktól mentve,
Megváltójának élni kezd
Az megtalálja a javát,
(Mennyekbe fent a koronát:)
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A bűn-hálót szakítsátok szét,
Futástokban ez akadály;
Késlel nagyon a testiesség;
Mely néktek mindig útban áll;
Hamis békével el! - oh el!

Az őszinte vallás
„És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól
legyen dolguk nékik és fiaiknak ő utánnok.”
(Jeremiás könyve 32. r., 39. v.)
Azok, kik közületek az elmúlt vasárnap reggel jelen voltak, bizonyára emlékeznek
még „A kevert vallás”-ról (*megjelent az „Üdv Üzenete” legutóbbi számában) szóló
beszédemre, helyben azokról volt szó, kik az Urat tisztelik és e mellett idegen
isteneknek szolgálnak. Megosztott, megfelezett szívű emberek ezek és ezért azután
hiányt éreztek és hibásaknak találtattak. A zsidó kifejezés szerint egy szívük és
ismét egy szívük volt. Az egyik szív, hogy eme úton, a másik pedig, hogy ama úton
haladjanak, úgy hogy tényleg bekövetkezett az, amit a próféta mondott, hogy:
„olyan lett, mint az együgyű galamb: balgatag” (Hóseás 7, 11). Az angol fordítás
szerint e vers így hangzik: „ olyan lett, mint a balgatag galamb, kinek nincs szíve” .
Ama reggeli beszédem azután a teljes szívű, az őszinte vallást fogja elétek állítani,
mely teljesen az ellenkezője annak a szomorú, annak a fájdalmas keveréknek,
melyről legutóbb szóltam. Olyan emberekre akarok reámutatni, kik homlokukon a
Káleb bélyegét hordják, kik az Urat mindenben követik, kikben Isten kegyelme által
a megosztott, a megfelezett szív egyesített, úgy hogy ezek szívük teljességével,
indulatuk, elméjük összességével az Úrnak, Istenüknek szolgálnak.
A felvett szöveg kivonat Jeremiás prófétának a kegyelmi szövetségről szóló iratából,
Az Úr megígérte az Izráelnek: „És lészen Izráel az én népem és én lészek néki
Istene”. Ugyanennek a résznek a 40. versében azután ez van megírva: „És
örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való
jótéteménytől és az én félelmemet adom szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem.”
Ez tehát az a kegyelemteljes szövetség, melyet Isten kötött népével. Rendkívül
figyelemreméltó e szövetségben az, hogy az első, ebből Isteneredő áldást a szív
nyeri, amiből világosan látható. versében azután ez van megírva: ,És örökkévaló
szövetséget kötök velők, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől
és az én félelmemet adom szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem.” Ez tehát az a
kegyelemteljes szövetség, melyet Isten kötött népével. Rendkívül figyelemreméltó
e szövetségben az, hogy az első, ebből Isteneredő áldást a szív nyeri, amiből
világosan látható érintkezésbe lép az emberrel, akkor ezt jelekkel, hanem belső,
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szellemi dolgokkal teszi. Azt olvassuk „és adok nékik egy szívet és egy utat”, azaz
elsősorban jön a szív és csak azután az út. Magától értetődik tehát, hogy minden, az
úrtól nyert üdvösséget csak a szívünk működésével nyerjük el. Haszontalan dolog
tehát azt reményleni, hogy elsősorban a külső dolgokat hozzuk rendbe, míg majd
azután a világosság lassanként befelé hatol; nem, nem, a fénynek elsősorban is a
belsőt kell megvilágítani és csak azután, ha innen kiszórja sugarait, láthatjuk meg
külsőnkön a foltokat és igyekezhetünk azokat eltüntetni. Isten erejének működése
nem a középpont, felé, hanem a középpontban az történik és azután ágazik el innen
a külső tettekbe.
Az isteni kegyelemnek egy korábbi műve az, hogy a szívet bennünk egyesítse.
Különösen hangzik ugyan, de a tiszta igazságot mondom akkor, mikor kijelentem,
hogy a kegyelemnek legelső műve az, hogy a szívet teljesen összetöri. Ebből érthető
azután az, hogy az emberi természet milyen különös, milyen fonák. Mikor szíve még
töretlen, akkor az megosztott, megfelezett, mikor pedig szíve össze törött, akkor
válik eggyé legelőször, mert az összetört, összezúzott szívben minden egyes
részecske szomorkodik a bűn felett és irgalmasságért kiált. Minden szétmorzsolt
részecskéje egy összezúzott szívnek egyesül abban a kívánságban, hogy Istennél
meghallgattatást nyerjen. Nem létezik, hogy egy szívben egység uralkodjék addig,
míg az a bűntől és a bűn által össze nem morzsoltatik. A kegyelemnek felpirkanó
hajnalán visszatér az ember önmagához és így azután emberi természetének teljes
és tökéletes egységébe is visszaállíttatik. Eme újból visszatért egység gyógyító
erejének működése igen áldásos Olvastunk már mindnyájan a tékozló fiúról, hogy
„minekutána magához tért volna”, így szólt: „felkelvén, elmegyek az én atyámhoz”
A szív akkor egyesül az Atyával teljesen, ha önmagával már egyesül úgy miként az
Úr a próféta szája által szól: „És adok nékik egy szívet, hogy megismerjék, hogy én
Istenük vagyok. Ők az én népem én Urok leszek, hogy teljes szívükkel hozzám
megtérjenek.”
A szívnek eme egységéről akarok ma leglesőbben is beszélni azután tovább menve
a szövetség ama áldásáról fogok szólani, mely a szívbe ömlik felolvasott
szövegünknek megfelelőlég. Alább ez meg is van nevezve és pedig azért, hogy a szív
egységének nagy érték megmutassa, mert ez a lépés az első, a rendkívüli áldás
elnyeréséhez.
Foglalkozni fogunk tehát legelsőbben is a szív egységével; „és adok nékik egy
szívet”; másodszor az áldással, amely közvetlenül ebből folyik: az életmód
változásával, „és adok nékik egy utat”. E két értékes áldásból következik a
harmadik: az alap erőssége, hogy mindenkor engem féljenek”, majd ezt folytatja a
személyes áldás, „hogy jól legyen dolguk”, ehhez pedig csatlakozik a hozzánk
tartozóinkra eső áldás „és fiaiknak ő utánnok”.
Kezdeni fogunk tehát magával a kezdettel: a szív egységével. Első állításunk az,
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hogy a szív már a természettől megosztott, megtelezett. A bűn fellépése zavart,
bábeli zavart okoz mindenütt és az ember szívének tőrbe ejtését célozza. Mielőtt az
ember vétkezett volna, egyénisége egy volt, azaz osztatlan, de az elesés megtörte
és teljesen elvette egyéniségét. Most azután az emberben, az ember bensőjében
sok különféle hang, különféle képzelődés és különféle húrt pengetőtünet fordul elő.
Most azután előfordul, hogy bensőjében civódás és perpatvar, harc és háborúság
dúl, melyek az ember kívánsága, az ember vágyódásai által jönnek létre és amelyek
egymással és az emberértelmével - majdnem folytonosan - küzdenek. Figyeljétek
csak meg azt a látható meghasonlást, azt a látható viszályt, mely az ember értelme
és az ember hajlama közt uralkodik. A hajlama azt választja, ami gonoszság, ami
bűn, az értelme pedig azt, ami helyes, ami igazság. A kívánságok azon dolgok után
gerjednek fel, amelyek kellemeseknek látszanak, a józan ítélet, a lelkiismeret
azonban óvja a lelket a balgaságoktól; innen ered azután a harc a lélek két
hatalmassága közt. A vágyak rendesen az után támadnak fel, amit az öntudat
kárhozatosnak ítél; a szenvedélyek azt követelik, amit az ész megtagad; az akarat
pedig egész súlyával azon van, amit a lelkiismeret már-már feladni szándékozik. Az
emberi természetnek hajója nem akar a kormánynak engedelmeskedni, úgy hogy
lázadás, zendülés tört ki a hajón és azok az erők, melyek alárendeltettek, az
uralkodás felé törekszenek. A folyton és folyton újra támadó erők által az ember
ide-, majd odavettetik; az ész, az okosság erre az oldalra húz, a hajlamok pedig
merőben ellentétes irányba hurcolják őt. A természettől adatott ösztön és képesség
úgy viselkedik bennünk, mint a nép az efézusi színházban, amelyről azt olvassuk:
„azért most ki egyet, ki mást kiáltoz Fala, mert a népgyűlés szétvesztett volt”. Senki
sem vétkezhet a lelkiismeret furdalás bizonyos foka nélkül és titkos bűneinket nem
adjuk fel, teljesen akkor sem, még ha engedünk is a lelkiismeretnek, mert a szív
még akkor is gyakran azon csüng, amit a lelkiismeret kárhoztat. Némely embernek
megadatott, hogy olyan dolgokat alkosson, amelyek nagyszerűek és mégis olyan
dolgoknak örvend, amelyei: utálatosak. Lelkiismeretének az a feladata, hogy egy
tisztább, egy tündöklőbb élet felé emelje és alacsony, piszkos szenvedélyei mégis
ott lenn tartják, ahol minden földi, ahol minden bűnös.
A válaszfal sokszor igen nagy némely ember belső érzése és külső magaviselete
között. Az emberek sokszor bölcsek az észben, de balgák a kézben, ismerik a
helyességet és mégis helytelenséget követnek el. Az Isten törvénye fülük hallására
olvastatik, emlékezetükbe feliratik és az életben mégis gyakran, mégis sokszor
elfelejtik azt. Olyan férfiak ők, kik elméletben igen jó megkülönböztetést tudnak
vonni, de gyakorlatban mégis keserűt adnak az édesért és édeset a keserűért,
sötétséget a világosságért és világosságot a sötétségért. Vétkeznek a világosság
ellen, mert „inkább szeretik a sötétséget, hogy nem a világosságot, mivel
cselekedeteik gonoszak valának”. Véleményének helyességében oly gyakran
található az ember, mint maga az igazság, tudásának tisztaságában, derültségében
olyan, mint a Nap és mégis oly tapogatva jár mint a vak és botorkál fényes nappal
úgy, mint sötét éjjel. Az egyik úton jár az értelme, a másikon az akarata; ismeri a
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bűn következményeit és csak ezért fél attól; látja a bűn gyönyörűségét és ezért
megkockáztatja annak élvezetét. Biztosnak érzi magát, hogy soha többé oly gyarló
nem lesz, hogy valamely ismert, nyilvánvaló bűnt elkövessen, de azért újra és újra
elköveti azt és védi magát mindaddig, míg állhatatlan elméje meg nem változik,
gáncsolva, kárhoztatva azt, aminek éppen most helyet adott. Vajon hogy állhat meg
Istennel szemben igazságban, ha önmaga előtt sem képe megállani?
Ha a testies érzelmű embert megnézzük, mindenütt csak zavart hibát és
helytelenséget látunk. Látunk egy teremtményt, aki fejét földnek szegezte, lábait
pedig az ég felé irányította, egy teremtmény akit szörnynek is nevezhetünk, holott
éppen az ember, a testi ember van ebben az állapotban. A földet lábaival kellene
tapodnia és ehelyett a fejével jár és az égre - ahová tekintenie kellene, - a lábait
rakja. Tűri, hogy azok az állati szenvedélyek, melyek benne vannak amelyekkel mint
vadállatokkal kellene elbánnia - urai és parancsol legyenek. Megfordítja a természet
rendjét és a lelke fölötti uraim átadja a benne lakó bestiának (vadállatnak). Oly
vágyaknak, helye eredeti tulajdonságukban, valójukban jók és helyesel, - ha zabol
és féken tartják őket, megengedi, hogy gonoszak legyenek, Ámennyiben korlátozás
nélkül tűri, hogy lelkének zsarnokaivá váljanak. A testies Izmael gúnyolta Izsáknak
lelkiismeretét és nem lett rendre utasítva. Bölcs Salamon mondja: „Láttam a
szolgákat lovon ülni, hercegeket pedig gyalog járni, mintha szolgák volnának.”
Ugyanez az állapot áll fenn a mi bensőnk kicsiny - világában, ha a vágyak,
kívánságot: uralkodnak és a szép, a nagyreményű képességek pedig szolgai sorban
vergődnek. Az ember szívében nagy felfordulás, nagy zűrzavar uralkodik és senki
sem hozhatja azt rendbe, mint csak egyedül az, aki teremtette. Hasonlít a szív egy
oly házhoz, melyben senki senkivel egyet nem ért. Nem más ez a szív, mint a
gonoszság rejteke, a dicsőség és balgaság útvesztője, a visszásságnak, a
makacsfiágnak és a perpatvarnak nagy tömege. A bűn oly mélyen, oly nagyon
töltötte meg a szívet, hogy az olyan, mint a folyton háborgó tenger, mely nem
képes nyugton maradni; hasonlít nagy ragadozó madarakkal telt kalitkához, melyek
mind tépik, szaggatják egymást, vagy pedig vadállatokkal telt barlanghoz, melyek
szünet nélkül viaskodnak egymással. Mihelyt az ember az élő igaz Istennek igáját
levetette, aláesett egyéb idegen istenek és idegen urak hatalmába, kik küzdenek
egymással és egymás ellen a főhatalomért és az egy birodalmat sok egymással
versengő fejedelemséggé osztották. Mióta a bűn az ember természetévé vált, azóta
természetes dolog az is, hogy az ember szíve megosztott.
De kell, hogy a szív ismét egy legyen, -ez a főpont és erre vonatkozik a
szövetségben kijelentett ígéret, hogy: „adok nékik egy szívet”. Mert kedves
barátaim, ha szívünk nem teljesen és osztatlanul Istennél és Isten közelében van,
akkor Isten nem is fogadhat el bennünket. Egy megosztott, egy megfelezett szív
hódolatát Isten soha és semmiféle esetben nem fogadta el és nem is fogja
elfogadni ezután sem. Mikor Dárius perzsa király azt ajánlotta Nagy Sándornak,
hogy a két hatalmas birodalom osztozzék meg a világgal, - akkor Nagy Sándor azt
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felelte - Az égen csak egy Nap számára van hely.
És amit Nagy Sándor mondott, ugyanazt Isten más formában, határozott
akarataként jelentette ki, ami a dolog érdeméből indokolt is. Mivel Isten hatalma,
Isten jelenléte mindeneket betölt, nincs hely egyéb isteneknek. Lehetetlen dolog,
hogy egy szív átadja magát a hazugságnak és mégis az igazság hatalma alatt éljen.
Haszontalan dolog még csak megpróbálni is, hogy két olyan istennek, mint a
Szentség és a Gonoszság, egyidőben szolgálni lehessen. Isten semmi esetre sem
találhatja kedvét az ily szentségtelen egyezségben és nem is engedi meg az
embernek, hogy először a Mammon bálvány előtt hajoljon meg és közvetlen utána
menjen az Úr templomába, hogy ott meg őt imádja. Isten vagy mindent akar vagy
semmit. Vagy azt akarja, hogy egyedül, egészen, teljesen és mindig az övéi legyünk,
vagy pedig azt, hogy semmi köze ne legyen hozzánk. A hamis istenek eltűrik, hogy
egy megosztott birodalomban uralkodjanak, de az igaz isten ezt nem teheti. Ha
mindjárt egy ország- vagy világgyűlést állítotok is össze hamis istenekből, a Jehova
mégis azt mondja: „Én vagyok a te Urad és Istened” A római szenátusnak egy ízben
előterjesztették, hogy a Pantheonban (emlékcsarnok) a többi istenek között
helyezzék el a Jézus Krisztus képét is. Mikor azonban a szenátus tagjainak az is
tudomására jutott, hogy Krisztus ebbe nem egyeznék bele; mert nem tűri, hogy
egyéb idegen istenek tiszteletébe keverjék őt, akkor azonnal megtagadták a hely
átengedését. A szenátus ezzel a cselekedetével következetes, őszinte maradt
magához, de teljesen menthetetlenek azok, kik „esküsznek istennek, meg a
Molochnak is egyaránt”. Haragra, féltékenységre ingereljük az Urat akkor, ha egy
kis szögletet, egy kis zugot felkínálunk szívünkből és hiú gondolatainkban azt
hisszük, hogy Ő most bennünk lakik. Hazugságok, hibák, tévedések, mint egy
békésen fekvő nyáj heverhetnek egy más mellett, de semmiféle ilyen dolog nem
nyughatok az igazság oroszlánja mellett. Nincsen Isten a Jehován kívül, mert csak
egyedül Ő az Úr! Az Isten és az emberek között csal: egy közbenjáró van és pedig az
ember Jézus Krisztus. Amit az ember felállít szívében vonzalma, vonzódása tárgyául,
az ellenkezik Istennel, az egy hiú, szégyenteljes, elvetendő dolog és az ilyen ember
nem találhat kedvet isten előtt. Oh ember, akarod-e tehát az Urat szolgálni akarod?
Csak Néki, egyedül Néki kell szolgálnod. Akarsz-e Néki áldozatot hozni? Ha igen,
akkor add oda a szívedet elsősorban, a te osztatlan, a te egységes szívedet. Az Úr
nem így szól, hogy: „Adj nékem részt a szívedből!” hanem azt mondja; Szerelmes
fiam, add nékem szívedet!” Nem engedi az Úr, hogy valamely házat- Isten
templomának nevezzenek, ha abban Rajta kívül egyebeket is tisztelnek. Az olyan
szívet, melyet csak félig ajánlanak fel az Úrnak, nemcsak hogy nem foglalja el,
hanem megutálja. És ez nem helyesen, nem jogosan van-e így? Vajon Jézus
szerelme nem érdemli-e meg viszonzásul a mi teljes, a mi őszinte szeretetünket? Az
a szeretet, mely Őt emberré lenni késztette, megérdemli a mi teljes, tökéletes
odaadásunkat; az a szeretet, mely Őt a kereszthez vezette, megérdemli, hogy mi
hordozzuk Érette a világ keresztjét; és az a szeretet, mely mindhalálig megmaradt
irányunkban, elvárja, hogy mi Ő érette a bűnnek haljunk meg. Megérdemli a mi
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lelkünket, a mi életünket, a mi egész valónkat az a nagy, az a mély Szeretet, amely
kedvünk szerint kormányozza a mindenséget. Önmagát adta értünk, saját,
legbensőbb lényét; nékünk tehát kötelességünk, Hozzá hasonlóan a mi egész
szívünket átadni.
A felolvasott részben ezt mondja az Úr: „És örvendezek bennük, ha jót
cselekedhetem velük és biztosan beplántálhatom őket e földbe, teljes szívvel és
teljes lélekkel.” Vajon csak megosztott szívet adjunk-e a velünk szemben teljes
szívvel viselkedő Istenünknek? Vajon legyünk-e mi hamisak Vele szemben, ha ő
gondot visel arra, hogy bennünket megáldjon? Vajon szeressük-e a világot és
reményijük, hogy ugyanazon időben az Atya szerelme is bennünk van? Isten nem
akarja ezt, nem, mi pedig ne kívánjuk ezt. A szívnek eggyé kell lenni.
Láttuk, miszerint a szívnek eggyé kell lenni, hogy elfogadásra méltó lehessen; de
nézzük csak meg, hogy az őszinteség miatt eggyé kell-e lenni? Igen, mért a
megosztott szív: hamis szív. Ahol nincs meg az egység a szívben, ott nincs meg az
igazság a szellemben. Ha azt mondod nékem, hogy szereted egy kicsit a világot,
akkor én azt felelem reá; hogy a világ szerelme ellenkezik Istennel. Jelentsd ki, hogy
te Baált akarod szolgálni, - ha mindjárt nem is teljes mértékben - és én
megmondom néked, hogy a te Krisztustiszteleted nem egyéb mint Iskáriótes Júdás
tisztelete, haszontalan, időpocsékoló áruló tisztelet. Az őszinteség nem nyit ajtót
Krisztusnak és az ördögnek egyaránt.
A szívnek eggyé kell lenni továbbá azért, hogy az élet erősebb legyen. Az őszinte, az
igazi vallásosság megköveteli, hogy a lélek állandó, belső melegségben éljen. „A
mennyországot ostromolják erősek - mondja az írás - és aki erősebb, az meg is nyeri
azt”. Arra a hegyre, melyen az Új-Jeruzsálem fekszik, csak azok tudnak feljutni, akik
négykézláb is mennek (Sámuel I. könyve 14, 13), aki a térdeiken is csúsznak és akik
minden terhet oldaltvetve, maguk teljesen arra szentelik, hogy a célt elérjék. Az a
vándor, aki ezt a jobb hont elérni akarja és azt hiszi, hogy az odavezető út csak
kéjutazás nagy tévedésben van. Ez az út igen nehéz és buzgóságot meg kitartást
követel, e nélkül senki el nem juthat oda. Ez különben így van minden jó szándéknál
és jó cselekedetnél. A lustán, csak ímmel-ámmal elmondott ima keresi a meg nem
hallgattatást és el is nyeri azt. A félszívvel elmondott magasztalás sértés Istenre
nézve valaminthogy minden a vallásban, amit nem egész szívvel, nem teljes lélekkel
és nem összes erőnkkel teszünk, az mind bűn, bárhogy láttassák is erénynek. Még
akkor is, ha a legbuzgóbbak vagyunk, még, akkor sem vagyunk olyanok, amilyennek
lennünk kellene, amit ezek a fontos dolgok megérdemelnek, hogyan képzelhetjük
be magunknak azt, hogy Isten kedvét leli bennünk, ha nem a legjobbal,
képességünk legjavával szolgátunk Néki? Vagy nem tudjátok, hogy az Úr mondta
ezt: „Mivelhogy langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kiköplek számból”?
Lehetetlen az ellenszenvnek erősebb kifejezést adni, különösen ha tekintjük azt,
hogy ez a kifejezés nem a dacos, nem megkérgesedett szívű pártütő ellen szól,
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hanem annak a mérsékelten tanítványnak, ki az Urat minden hiba nélkül, de
egyszersmind minden buzgóság nélkül tiszteli. Az őszinte, a teljes szívet kedveli az
Isten, de a megosztott szívtől irtózik. Csak azok érnek a célhoz, kik minden
erejükből futnak és így annak az embernek, kinek megosztott szíve és két béna lába
van, semmi reménye sem lehet jutalomra. Uram, édes Istenem, tedd az én
szívemet eggyé, teljesei eggyé, hogy azt Néked adva, szolgálhassak avval, mert csak
egyedül te vagy az, kiben az én szívem örömet lel.
A szívnek eggyé kell lenni, hogy felavatva, megszentelve legyen. Vajon összetört
kelyhekkel és megrepedezett korsókkal szolgáljunk az Úrnak és legyen-e az Ő oltára
bepiszkítva szétszaggatott és megcsonkított áldozatokkal? Az összes dolgok,
melyeket Isten a földön és az égen mint felavatottakat elismer, egyedül Néki, csak
Néki kell, hogy szenteltessenek. El tudjátok-e képzelni, hogy a szent helyen egy
oltár áll, melynek egyik részén a Jehovának, másik részén a Molochnak hoznak
áldozatot? Ez elviselhetetlen gondolat. Isten nem akarja, hogy olyasvalamit
szenteljünk Néki, ami mások által rendesen használtatott. Testvéreim, vagy teljesen
az úrnak vagyunk felavatva, vagy egyáltalán nem. Fél felavatás nincsen.
Méltatlanok, tisztátlanok és száműzöttek vagyunk, ha megosztott szívünk van. És
még egyet. Kell, hogy szívünk eggyé legyen, mert máskülönben semmi részünk sem
lehet azokban az áldásokban, melyeket Isten kegyelvei szövetsége nékünk ígér.
Mert nézzétek csak: „én adok nékik egy szívet”, majd folytatja: „és adok nékik egy
utat”; tehát senkinek sem lehet az útja addig egyforma, addig állandó, míg
megosztott szíve van. Olvassuk csak tovább: „hogy mindenkor engem féljenek”, ne
feledjük el azonban, hogy senki sem félheti az Urat „mindenkor”, aki nem egész
szívével féli.
A félig megtért úgy tesz, mintha egy darabig követné az Urat, de csakhamar
teljesen félreáll, valamint az is hamar kifárad a futásban, aki elveszti a bizalmát.
„Mindenkor” ez egy hosszú, hosszú nap és elvárja a mi egész lelkünket úgy a
megkezdés, mint a befejezéskor. Az Úr azt is megígéri, hogy: „jól leszem dolguk
nékik és az ő fiainak ő utánnok”, hanem azoknak, akik szívükből csak egy részt
adnak az úrnak, nem lészen jó dolguk és még kevésbé azok fiainak, mert nem
tartoznak ahhoz a maghoz, melyet az úr megáldott és nem is ismerik azt. Óh férfiak
és asszonyok, ha a ti szívetek ide-oda visz benneteket és céljaitok és vágyaitok
szétszórattak, mint egy nagy juhnyáj, akkor a jó pásztor nem fog legeltetni
benneteket. Mikor Ő jön meglátogatni titeket, akkor azt akarja, hogy minden
kívánságtok és vágyaitok egy akolban összegyűjtessenek, hogy zöld mezőr és üde
legelőre vezessen benneteket, ahol jól érezzétek magatokat. Amiként a régi
törvények szerint nem vethettek az emberek kevert magvakat egyazon földbe és
nem hordhattak oly ruhát, melyet gyapjúból és lenből szőttek, úgy a megosztott
szívű és kettős úton járó emberek ma sem lehetnek Isten kegyében.
Befejezem beszédem első részét, ha még megemlítem, hogy felolvasott rész szerint
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Isten a kiválasztottainak ezt az eggyé vált szíve ajándékul adja: „akarok nékik egy
szívet adni”. Ah, mi ezt a jótét ménit soha másképpen el nem érhetjük, mint csak
Isten szabad kegyelmi ajándékát. A tanítók, a tanárok szent gondolatokkal meg
tölthetik ugyan a fejünket, de a szívünket meg nem változtathatják. Gondolatainkat
összpontosíthatjuk valamely teológiai rendszer körül, de vágyainkat, kívánságainkat
sohasem irányíthatjuk az istenség köré mielőtt a kegyelem munkája nem működik
mi bennünk. Mert csak az egy Isten teszi eggyé szívünket. Ő, ki egykor magát a
szívet készítette, kell, hogy azt most eggyé tegye. „Egy a test és egy a lélek,
miképpen elhívatásoknak egy reménységében hívattatok el is; egy az úr, egy a hit,
egy a keresztség; egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van
és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik”. E hét fontos dolog között
azonban eggyel sem dicsekedhetünk, ha hozzá nem tesszük: „és adatott a kegyelem
mindenkinek mi közöttünk a Krisztus szeretetének mértéke szerint”, és ez a
kegyelem egyesíti azután valóban szíveinket. Ezt teszi az úr avégből, hogy
bennünket a Szent Lélek fényével megvilágítson. Megmutatja az értékes és jó
dolgokat azok ellen, melyek szíveinket Jézustól és Istentől elvonnák és ha így a
gonosz dolgokat azok ellen meglátjuk, önként adjuk szívünket Annak, kit
magasztalunk. Az úr ezt alapos eljárás által míveli bennünk és le is szoktat minden
Istent nélkülöző szeretetről. Megengedi, hogy testi barátaink elkeseredjenek
irántunk, úgy hogy ellenszenvvel távozzunk el tőlük, éppen úgy, mint az
egyiptomiak undorodtak a folyó vízéből inni - dacára, hogy azelőtt istenítették miután az úr az összes vizeket vérré változtatta. Megengedi, hogy a harag, a
keserűség fojtogassa a mellünket, hogy azután máshol keressünk vigaszt. Nagyon
sok szükséges ahhoz, hogy Dáviddal együtt elmondhassuk: „leint az elválasztott
gyermek, olyan bennem az én lelkem” (131. zsoltár). Az úr megengedi a
betegségnek, sőt még a halálnak is, hogy keserűséget és gyásztokozó nyilaival
célozzon szeretteinkre csak azért, hogy szívünket teljesen átadjuk Néki. Nehéz
dolog a teremtményt nagyon szeretni és mégsem oly nehéz; nagy dolog
kedveseinket Krisztusban és Krisztusnak alávetve szeretni.
Némely anyának egyik gyermekét a másik után kellett elveszítenie azért, mert
szívét a Teremtő és gyermekei között megosztotta. Olyan emberek, kiknek jó
dolguk volt, kik gazdagok voltak, tönkre kellett menniök, mivel Isten látta, hogy
eltérnek Tőle és a földieknek hódolnak. Sokan vannak és voltak, kiknek minden
kétségen kívül különféle adományuk, képességük volt, de ezen adományukba
később úgy beleszerettek, - sőt visszaéltek vele, - hogy szükséges volt tőlük azt
visszavenni, mert csak így jöttek ismét teljes szívvel az úrhoz. Ezért aztán
megtörtént, hogy betegség által leverettek, önbizalmuk elveszett vagy az
ékesszólás hangvesztésbe veszett be, miáltal az adomány később inkább csapás
lett, mint vigaszt, úgy hogy szívük így elvesztve saját bálványát, őszintén visszatért
az Istenhez. Ha Krisztus a jegyesünk,. Azt akarja, hogy tiszták és Hozzá hűek
legyünk. Mi a véleményünk egy olyan férfiúról, kinek törvényes felesége van: és
ennek dacára szeretetét más nőre pazarolja? Azt mondjuk, hogy az a férfi hamis,
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csapodár és megvetjük őt. Adja oda szívét annak „kivel házasságra lépett és
viseltessen iránta állandó szeretettel, mert máskülönben nem tartjuk rendes,
tisztességes férfiúnak. Hasonlóképpen állandó szeretettel és szívünk teljes
odaadásával kell viselkednünk az Úr Jézussal szemben, hogy semmiféle idegen
vágyat vagy hajlamot valamiképpen ellene ne mutathassunk. Az Úr Jézusnak
jelenléte kell, hogy lelkünk egész vonzalmát lekösse, éppen úgy, mint ahogy a Nap
fényével az egész eget betölti és a csillagokat mind elfedi. Az összes patakok, folyók
és folyamok közvetve vagy közvetlen mind a tengerbe ömlenek és így kell szívünk
összes szerelmének Jézusban összpontosulnia. Férfiak, testvéreim, szüntessétek
meg szívetek balgaságát, nehogy ez az éj, homályában eltávolodjék az Úrtól. A
szívnek egészen és deliesen az Úré kell lennie. Vegyétek úgy, mintha egy hatalmas
vágást kaptatok volna a fejetekre, de azért éltek, mihelyt azonban valamilyen tűnek
a hegye érinti sebeteket, rögtön meghaltok. Könyörögjetek olyan kegyelemért,
hogy a zsoltáríróval együtt mondhassátok „Kész az én szívem, óh Isten!” (57. zsoltár
8. vers), és akkor azután tudtok majd örvendeni és dicséretet zengeni. Nincsen
ezenkívül semmi fontosabb, nincsen ennél lényegesebb. Lássatok hozzá, kedves
hallgatóim és olvasóim, hogy a kegyelmi szövetségnek eme kiválasztott áldását, az
Isten Lelkének szent, egyesítő erejét mindenki a maga számára megszerezze.
Ha a kegyelmi szövetségnek eme igen fontos részével rendelkezünk, akkor
átmehetünk az áldás második részének a tárgyalásába, mely az életmód
változásának erőssége: „és adok nékik egy utat”. Ha a szív egyesíttetett, eggyé lett,
akkor az ember immár csak egy dolognak szenteli életét. Egy irányba halad, egy cél
felé törekszik és csak azon az egy úton marad, mely a menny, felé vezet.
Amiképpen Krisztus az egyedüli életünk, úgy csak Ő lehet az egyedüli utunk is. „Én
vagyok az út, igazság és az élet,,
Ha ez az egység nincs meg az emberben, úgy semmiféle igazság nem lehet az ő
életében. Ha valaki nappal varr, éjjel pedig szétfejti saját munkáját, úgy hamisan
cselekszik. Ha addig, míg az emberek látják, jobbra szalad, ámde rögtön balra csap
át, mihelyt az emberek leveszik róla szemeiket, akkor egész élete csak kétszínűség,
ami a hazugság szónak enyhébb kifejezése. Nagyon csúnya, elvetni való dolog az,
ha egy férfi szava hazugság, hanem ha egész élete az, akkor a dolog iszonyú. Sokkal
több van bennünk egy hazugnak jelleméből, mint Ámennyit csak álmodunk is,
kérjük azért az Urat, hogy vegyen el belőlünk minden hamisságot, hogy
hasonlítsunk „az igaz Nathánielhez, kiben nem vala hamisság”. Összefoltozhatjuk,
toldozhatjuk életünket a vallás apró rongyaival mindaddig, mígnem úgy néz ki mint
a koldus kabátja, melynek igazi színét senki sem tudja megmondani; ezt
megtehetjük, csakhogy az ilyen ruha illik a koldushoz de vajon illik-e mi reánk is? Az
igazságnak varratlan öltönye felüt lefelé át- meg átszőve díszíti a hívőt, de a tarkabarka csíkos öltözet azt mutatja, hogy a gazdája esztelen. Ha az Urat nem egy
szívvel egy úton követjük, akkor előbb-utóbb hazugoknak találtatunk és az összes
hazugoknak helye a kénköves tűzzel égő pocsolyában vajon milyen lesz akkor a
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második halál, és mi lesz díja annak, hamis volt önmagával és hamis az Istennel
szemben? Az életmód következetlensége azt mutatja, hogy az igazság, kevés
beccsel bír meg előttünk.
Ha az életmódunkban nincs változás, kedves barátaim, akkor életünk semmi
előhaladást nem tehet. Aki két különböző irányba akar egyszerre utazni, az
valószínűleg egyik helyre sem jut el.
Hogyan lehet az, hogy egyes keresztyének még mai nap is ugyanazon helyen
vannak, ahol húsz évvel ezelőtt álltak. Az évek elröpült: fölöttük, hajukat fehérré
festették, de buzgóvá nem tették. Este megerősítik a ladikjukat a folyó egy
hajlásánál és mikor ön a jön dagály, ekkor várnak, várnak addig, míg az majdnem
elmúlt és már csak, egy kevéssé viheti őket az ár, mire újból visszaeveznek és ugyan
annál az iszapos partnál vannak, ahol voltak. Mint az inga, folyton járnak, járnak, de
ki van zárva, hogy elmozduljanak helyükről. Éberség, előhaladás, tovajutás, ismeretlen fogalmak előttük, mert kettősszívűek és mert ide-oda futkosnak addig,
mígnem egésze elbágyadnak. Nagyon sokan vannak ilyenek. Vasárnap rendesen
megfogadják, hogy ezután csak annak élnek. Meg is kezdik mindjárt és nagy
buzgósággal, szinte gőzerővel szántják az élet tengerét: hasonlítatlak az olyan
hajóhoz, melyet új kazánnal szereltek fel, de holnap, ah holnap, hol lesznek majd? A
kazán megreped vagy a tűz kialszik és ők ott vannak minden lelki élet, minden lelki
mozgás nélkül, mint a tuskó az erdőn. Ez nem helyes dolog, Kell, hogy utunkon
egyenlő erővel folyton előhaladjunk. Ha vihar van a tengeren és a hajó a parttól
nem messze van, akkor a kapitánynak tudni kell, hogy az orkán odacsaphatja
hajóját a sziklákhoz, ha csak szemben, nem fordul vele, és ha ezt teszi, nem sokkal
biztosabb lépést tesz-e ha igyekszik megmaradni azon a helyen, ahol van, hogy
megmeneküljön a halálos szerencsétlenségtől? Azt mondom azért, hogy akkor ha
látszólag semmi előhaladást nem teszünk, mégis az Isten ítélete szerint
cselekszünk, ha ellenállunk azon hatalmas erőknek, amelyet; máskülönben
végveszélybe sodornának, de akkor ha felváltva két úton járunk és az egyiknek is,
meg a másiknak is hódolunk, azzal céllal, hogy az emberek jóindulatát megnyerjük
és kellemessé tegyük életünket, akkor sóvárogva várt kikötőt soha el nem érjük.
Egy utat kell választanunk és amellett megmaradunk, különben semmiféle hasznot
el nem érhetünk. Micsoda befolyása lehet az olyan embernek, kinek kettős szíve
van? Ha valaki ma szót emel az Úrért, s holnap úgy él, hogy cselekedetei az ördögre
vallanak, ugyan isicsoda hatalma lehet azokon, kik körülötte vannak? Vajon hogyan
vezethet az, aki maga sem tudja az utat? Ha cselekedeteitek azt mutatja, hogy csak
játszotok az igazsággal, ha éltetek fehér- és feketekockás darabokból van
összeszőve, ha mindent, amit csak lehet, felcseréltek, megfordítotok és semmit
sem adtok a tartósságra, az állandóságra, akkor milyen erő működhetik bennetek,
hogy a jó cselekedetekre ösztönözzön? Ha hasznot akarunk nyerni az életben,
feltétlenül szükséges, hogy egy értelmen és egy akaraton legyünk. Feltétlenül
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szükségesnek tartom azonkívül, hogy a bizalom meglegyen. A hívő férfiak
legjobbjait is szent félelem és kétségeskedés foghatja el kegyelmi állapotukra
vonatkozólag; de az a férfi, aki két úton jár, méltóan énekelheti. Lelkem e vággyal
van tele. Az úr kegyében állok-e? Dorgálás vár rám vagy vigasz? S a szíven tiszta?
Vagy nem az?
Kell, hogy olyan merész legyek, miszerint megmondjam néktek, kik oly
állhatatlanok vagytok ez életben, hogy barátaitok közül sokan még inkább
kétségekben vannak, mint ti magatok. És azt is nagyon szeretnők megtudni, hogy
vajon ti szeretitek-e az Urat vagy nem, az övéi vagytok-e vagy nem? Látunk rajtatok
olykor jó jeleket és keresztyéni szeretetünk még jobbakat remél; ámde ha látunk
benneteket ismét a régi gonosz utakon járni, akkor szomorkodunk és sírunk
rajtatok. Hogyan bizonyosodhatunk meg szívetek megváltozásáról, ha
életmódváltozásotok ezt nem mutatja? Ah, mennyire fontos úgy élni, hogy azok, kik
titeket legjobban szeretne?, képesek legyenek ítéletet mondani arról az állapotról,
melyben ti vagytok Istennel szemben! Ha úgy kellene meghalnotok, amint most
vagytok, akkor honnan tudjuk, hogy milyen utakon jártatok, mert jelenlegi
ösvényetek zavart és bizonytalan. Hová akartok menni? A menny vagy a pokol felé?
Az általános vélemény attól fog kialakulni, hogy milyen körülmények között ér utol
a halál. Kellemes dolog-e az ügyet így állítani elő?
Óh ti, kik hidegek és langymelegek vagytok egyszerre, igen különös lények vagytok;
a független, figyelmes szemlélő előtt olyanok, kik eléggé jók vagytok a pokolra, de
nem eléggé a mennyországra. Az utolsó napon - mivel nem lehet benneteket
megfigyelni - majd biztosak lehettek afelől, a gonosz sajátja gyanánt fog elragadni
magával.
Senki sem nyerhet e földön biztos, személyes bizalmat, míg élet módja két
különböző jelenségekből áll. De ha tudom, hogy egy szívem van és hogy ez a szív az
Úré, valamint tudom, hogy egy út van számomra és pedig az Iránta való
engedelmesség útja, akkor biztos lehetek felőle, hogy az Övé vagyok. Ha nem is
tudok olyan előhaladást felmutatni, amilyent szeretnék - mégis ha követem Uramat
és szemeimet állandóan Jeruzsálem felé vetem, - akkor tudom, hogy hol vagyok,
hogy mi vagyok és hova kell mennem. Az élet szentsége bizonyítja hitünket, a hit
biztosítja szabadulásúnkat, a szabadulás pedig örömet, békét és bizalmat szerez.
„Erről tudjuk meg, hogy ismeritek Őt, hogy az ő parancsolatait megtartjátok”. A
világos út, melyen mi járunk, állapotunkat mindenki előtt világossá teszi. Ez az
egyenes, ez az egy út, a kegyelmi áldások egyike; nem ered az emberektől, nem
ered az emberek által, hanem Isten adja ezt választottainak, mint rendkívüli
kegyelmének egyikét. - „És adok nékik egy szívet és egy utat.”
Röviden akarok foglalkozni a kegyelmi szövetség következő áldásával: az alap
erősségével, - „hogy mindenkor engem féljenek”. Ha szívetek tiszta és utatok
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egyenes lesz, akkor megnyeritek az isteni félelem lelki erejét és az mindig veletek
marad.
Figyeljétek meg, hogy az őszinte vallásosságnak mi az alapja. Ez az alap az isteni
félelem. Sehol sincs hangoztatva, sehol sincs mondva, hogy valamely külön
templomos rendhez kell tartoznotok, valamely hitvallomást kell tennetek és folyton
szent szavakat beszélnetek, hanem az van mondva: „hogy mindenkor engem
féljenek”. Testvéreim, a mi vallásunk alapjának mélynek kell lennie, oly mélynek,
hogy alapja az Úrban gyökereddzék. Állandó érintkezésben, folytonos
közlekedésben kell lennünk Istennel és folyton őrizni lelkünkben az Istenfélelmet,
mert amiként „minden bölcsesség kezdete az úrnak félelme”, ugyanúgy ez az
állandó biztosítéka az állhatatosságnak. Ha mi valódi, őszinte isteni félelmet
kaptunk, - akkor az mindennemű és, mindenféle próbát diadalmasan kiáll. A külső
vallásosság a rettegésen alapszik, amelyből keletkezett is; de az Istennek félelme él
még akkor is, ha köröskörül minden megkeményedett a fagy miatt. Sok újonnan
megtérttel szokott megtörténni, hogy minekutána az evangélisták
(örömhírmondók) elmennek onnan, ők is elmennek, csakhogy egészen. Hanem ha
Isten olyan szívet adott nékünk, mely Őt szeresse, Néki engedelmeskedjék és Tőle
féljen, akkor nem vagyunk kitéve a lelki időjárás szeszélyeinek. Mint a
szalamandrák, képesek lehetünk a tűzben és mint a fókák a jégen megélni, ha isteni
félelem van bennünk. Nem függünk- semmiféle különös istentiszteletektől, vagy
melegszívű intéstől, mert a belsőnkben egy örökké buzogó forrás feje van. Nem
élünk a szolgák, hanem a Mester -által és az Isten Lelke sem hágy el bennünket,
leég ha egyes jámbor és hű férfiak más helyre mentek is. Oh hála legyen az Úrnak,
ki megengedi nékünk, fogy „mindenkor” Őt féljük.
Üldözések jönnek majd feltétlenül. A keresztyéneket kinevetik a műhelyekben, újjal
mutogatnak reájuk az utcán és mindenféle csúf- és gúnyneveket aggatnak reájuk;
csakhogy éppen ez által tudjuk majd meg, hogy kik az Istennek választottai, Az
üldözés hasonlít egy szórólapáthoz és általa azok, kik könnyűek mint a polyva,
szétszóratnak, hanem azok, kik valódi gabonaszemek, megmaradnak és
megtisztíttatnak. Nem gondolva a megvettetéssel, az igazi Istenfélő ember
megmarad egy szívvel, egy úton az Úrnál és továbbra is Istent szerető marad.
Az üldözések után következik egy új próba, amely talán még erősebb, mint ez: és
pedig a jólét. Ha az ember gazdag lesz, a társadalom egy új osztályába lép. És ekkor,
ha nem valódi, ha nem őszinte keresztyén, akkor elhagyja az Urat, de ha tudja, hogy
Ő a vagyonnak a letéteményese, akkor továbbra is „mindenkor” féli az Urat és
tehetségét néki ajánlja föl. Az olyan szív, mely teljesen az Úré, az élet minden
jelenségeiben, mindenféle megpróbáltatás - legyen az dicsőség vagy megalázás hősiesen eltűr.
Hasonlóképpen a szegénység is igen kemény próba némelyek részére. Láttam, hogy
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sok keresztyén elhagyta az Isten házát, azt mondva, hogy ruháik nem teszik
megengedhetővé, az Isten házában a megjelenést, ez nagyon gyarló mentegetőzés;
én félek, hogy nem a ruháik, hanem a szívük nem engedte a megjelenést. Az
istenfélelem megtöri az istentelen férfi büszkeségét és képessé teszi arra, hogy a
korhely, duhaj természetébe diadalmasan bevonuljon a Krisztus természete;
meglehet, hogy hiányt fog érezni kenyérben, hiányt a vízben, de semmi esetre sem
fog hiányt érezni az Isten Igéjében. Táplálnia kell lelkét mennyei kenyérrel és ezért
azután gyakran fogjuk ott találni, ahol az Úr asztala megterítve készen áll.
Némelyeknél közületek kísért az öregségtől való félelem; de örvendek azon, hogy
jámborságotokat nem veszi el. Lassan-lassan majd süketek lesztek, szemetek fénye
elhomályosul, tagjaitok reszketnek, hanem azért még mindig megismeritek az Úr
hangját, halljátok szavainak szépségét és tudtok járni az engedelmesség útján. Ha
az Úr egy ifjú egy szívet és egy utat ajándékozott, akkor az mindenkor féli a Urat és
nem hagyja el még akkor sem, ha az öregség tünetei már fellépnek nála.
Gyümölcsöt fog hozni késő vénségében is, bizonyítva, hogy valóban kegyelmes és
irgalmas az Úr. Ha lelkünk teljesen és tökéletesen a Krisztusé, akkor soha többé a
romlásba vissza nem térhetünk. Az Úr a szeretetnek kötelékével hálózott körül.
Elveszthetjük atyánkat, anyánkat, sőt elveszthetjük saját életünket is, de el nem
veszthetjük az Urat, ki bennünket vére árán váltott meg a legmélyebb pokoltól. Óh
mily kegyelem az, oly istenfélelmet bírni magunkban, mely nemcsak évek tartamára
szól, hanem amely megmarad mindenkoron.!

Csak kevéssé fogok időzhetni a következő pontnál, a személyes áldásnál, „hogy
mindenkor jó dolguk legyen”. Ha Isten egy szívet, egy utat, erős alapot ad, akkor a
szó legmagasabb értelmében kell, hogy jó dolgunk legyen. Tudjátok, hogy mely
keresztyének a legboldogabb? Akik őszinte szívűek. Ha a szív is, meg az élet is
megosztott, akkor a boldogság a hasadásban fekszik. Testvéreim, ha a vallás
édességét ismerni akarjátok, akkor tudnotok kell annak mélységét is. A megtöltött
kehely felületén sokszor igen sok a hab, de az alján gyakran a legfinomabb édesség
van. Nem akarok most arról szólani, hogy sokat igyatok-e avagy semmit, hanem azt
akarom mondani, hogy azok, kik a felületes Istenfélelemmel megelégszenek,
fogalmat sem alkothatnak maguknak arról az elragadtatásról, mely az Istennel való
társaságból ered. Vessétek be magatokat az élet folyamába, merítsétek a testet,
lelket és szellemet ennek árjába és meg lássátok, hogy túláradó örömmel fogtok
benne úszni. Veszítsétek el szemeitek elől a világiasság partjait és meglátjátok majd
Isten csudáit a mély vizekben. Ha teljesen átadjátok magatokat az Úrnak, akkor
megtaláljátok a megelégedés ritka drágakövét. Az édes megelégedés nem található
a megosztott szíveknél.
Legyen néktek jó dolgotok minden cselekedet- és minden tetteknél, legyen az
üzletek vezetésénél, az isteni tiszteletek irányításánál. Érezze jól magát kedélyetek,
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itt e földön és lelketek túl a földön. Biztos vagyok benne, hogyha igazsággal megírt
élettörténeteket olvastok, megtaláljátok, hogy a jók az igazak, a nagyok, a
tündöklők mind őszinte szívűek voltak. Azok, kiknek ragyogó, észt be nem fogható
felfogásuk volt Istenről, azok mind egy szívűek és tiszta szívűek voltak; valamint akik
a mennyet már itt lenn élvezik, azoknak szívük és életük gyönyörű és nagy
dolgokkal van telve. Megáldott életet csakis mindent feláldozó szeretet és teljes
odaadás eredményezheti. Megvan ez nálatok a teljes mértékben, édes atyámfiai?
Oh Atyám Istenem, én nem szólhatok a Krisztus szolgáihoz, úgy, amint óhajtanék,
hanem Te a Szentlelked által megmozgathatod szívüket teljes, őszinte odaadásra,
hogy átadva magukat néked, „jól legyen dolguk”.
Az utolsó pont áldás hozzánk tartozóink részére: „nékik és fiaiknak ő utánuk”. Az
Istent tisztelő apák és anyák megérik, hogy láthatják még, amint gyermekeik az ő
lábuk nyomdokain haladnak tovább. Csodálkoztok-e azon ha fiaitok és leányaitok az
Istenfélelem útját elhagyják, ha ti sem jártatok őszintén rajta; elvárjátok-e, hogy
szabadelvű ifjak azt tiszteljék? Vajon nem ítélik-e el a gyermekek az apát, kinek
hitvallomása üres szívet mutatott? Az igazi, az őszinte szívű keresztyént sokan
gyűlölik, de meg nem vetik. Az emberek gyakran kinevetik és azt mondják rá, hogy
bolond, de biztosak benne, hogy boldog, sőt az okosabbak, a bölcsebbek azt
kívánják, hogy bárcsak ők is olyan bolondok lennének. Állj meg erősen azon az
alapon, ahol vagy és légy mindig őszinte, s meglásd, családod mily nagyon tiszteli
meggyőződésedet! Nem mindig így van, de fel lehet állítani a szabályt: ha a szülők
teljes, őszinte szívvel az Úrnak szolgálnak, akkor fiaik és leányaik rendesen követik
őket. A gyermekek látják a vallás szépségeit odahaza a házi tűzhely mellett, ez
azután felkelti lelkiismeretüket és odavezeti, hogy kérjenek az Úrtól hasonló
jámborságot, amivel majd ha háztartást alapítnak, ugyanolyan boldogságot
nyerjenek. Természetesen, ha némelyeknek közületek igen istenfélő szülői voltak, ti
pedig a bűnben éltek, akkor szülőitek élete ítél el titeket. Mit gondoltok a
mennyekben vannak ők? Azt hiszem, hogy könny tör szemetekbe, ha életeteket az
övékével összehasonlítjátok. Nem fog el a remegés, ha arra gondoltok, hogy
édesanyátok Üdvözítőjét és édesapátok Istenét elhagytátok? Nagyon rossz dolguk
lesz azoknak, kik apjuk imáján és anyjuk könyörgésén keresztül a pokolba ugranak
és egyes kétségbeesett lelkek mégis ily öngyilkosságra vetemednek. Én azt
remélem, hogy ezek elenyészően kevesen vannak.
Lelki és testi áldások minden időben jönnek arra a házra, ahol a családfő teljesen az
úrnak szenteli magát. Próbáljátok meg! Jótállok érte, hogy óriási előnyötök lesz! Ha
ama utolsó nagy napon úgy találjátok, hogy a Krisztusnak való átadás
haszontalanság, nagy tévedés volt, akkor én nyugodtan viselem összes vádatokat,
panaszotokat ott az örökkévalósárban. Nem félek attól, hogy nékem ott
szemrehányást fogtok tenni, hogy nagy buzgóságra és teljes odaadásra
serkentettelek titeket. Testvéreim, azokért félek, kik csak bokáig mernek bemenni a
vallás folyamába és soha tovább nem merészkednek, attól félek, hogy hamar
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megfordultok, hogy a partra menjetek vissza. De értetek, - kik bementek a folyó
közepébe és ott elég mély vizet találtak az úszásra - értetek nem aggódom, mert
előrevisz az ár - mindaddig, míg az örök Szeretet tengerébe be nem juttok.
Testvéreim, nagyobb áldást nem kívánhatok néktek, minthogy a Szentlélek őszinte
szívűvé, állandóvá, állhatatossá, izzóvá, erőssé és kitartóvá tegyen titeket isteni
dolgokban. Néktek házatok népének szívem őszinte, meleg szeretetével kívánom
ezt az áldást: „Az úr adjon néktek egy szívet és egy utat, hogy ez úton járva, e
szívvel mindenkor féljétek Őt”. Ámen.

A mennyekben eltett reménység
„A mennyekben néktek eltett reménységért, melyet először hallottatok az
igazságnak beszédéből, mely az Evangyéliom”. (Kolossé 1. 1, 5.)
A hívő ember szemei előtt mindenkor ott kell lennie e három kegyelmi ajándéknak
és pedig: a hit, remény és a szeretetnek. Ez ajándékok mindegyikéről Pál említést
tesz a felolvasott rész bekezdő verseiben. E drága ajándékoknak minden egyes
hívőnél oly mértékben kell láthatókká lenniök, hogy hallanunk kell róluk olyanok
felől is, kiket soha még csak nem is láttunk. Oly kellemes illatot kell terjeszteni
ezeknek a virágoknak, hogy azok is észrevegyék, kik soha nem látták ezelőtt. Így
volt ez a szent atyafiakkal, kik Kolosséban laktak. Ezt írja Pál: „Hálákat adunk
Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor tiérettetek
könyörögvén, mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, a minden
szentekhez való szerelmeteket és a mennyekben néktek eltett reménységteket”.
Vajha a mi jellemünk is olyan lenne, hogy arról mindenkor mindenki beszélhetne,
orcánk pirulása nélkül; ez azonban soha be nem következhetik, ha eme fontos
erényeket nélkülözzük. Ha rendelkezünk eme erényekkel és hozzá gazdag
mértékben, akkor nem leszünk szárazak és gyümölcstelenek, ha azonban
hiányoznak belőlünk, olyanokká válunk, mint az elsenyvedt gallyak. Szükséges
annakokáért hogy gazdagok legyünk a hitben mely kegyelem gyökere és ezért
napról-napra fel kell fohászkodnunk.
„Uram, neveljed a mi hitünket!” Törekednünk kell arra, hogy csordultig telve
legyünk azzal a szeretettel, amely Istentöl ered és amely Istennel egyenlővé tesz; és
ugyanígy gazdagoknak kell lenni a reménybeli, amely arra ösztönöz, hogy a
földiektől megtisztulva, az odafent való örökségre viseljünk gondot. Igyekezzetek
arra kedveseim, hogy e három mennyei testvér egyike sem legyen idegen lelketek
eltett, hanem engedjétek, hogy a hit, a remény és a szeretet helyet foglaljon
szívetekben.
Figyeljétek meg azon kívül kedveseim, e három kegyelmi ajándék néminemű
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jellemét, amint ez a hivőkben feltalálható. Nem szolgálhatunk külön hittel,
szeretettel vagy reménységgel, mert - ne feledjük el - minden felséges dolognak
akadnak utánzatai. A hitnek egy tulajdonsága minden emberben feltalálható;
nékünk azonban hitünk van Jézus Krisztusban, olyan hit, mely a világot megveti,
melynek keresztje a botránkozás köve és melynek tanítása ellen bosszúra
gerjednek. Nékünk hitünk van abban a názáreti férfiúban, aki egyúttal az élő Isten
fia, és aki - minekutána vérét adta miértünk - felemeltetett az Atya jobbjára. A mi
jövőnk nem rajtunk nyugszik, sem talán főpapokon, sem apáink hagyományain,
még kevésbé emberi bölcsességen, hanem egyedül a Jézus Krisztuson. Ez az Isten
választottainak a hite.
A hivők szeretete is igen sajátságos, mert habár a hivő lélek minden
teremtménynek a javát kívánja, mégis megvan a külön szeretete a szentek iránt,
kiket a világ nem szeret, mert ők sem szeretik a világ fejedelmét. Az igazi hivő,
Istennek üldözött, elárult és megvetett gyermekeit a Krisztusért szereti. Szereti
mindnyáját még akkor is, ha azt hiszi egyesekről, hogy némely alsóbbrendű
dolgokban tévedésben vannak; szereti a kegyelemben még gyermekeket éppúgy,
mint akik megerősödtek már benne és szereti azokat a szenteket is, kiknek hibáik
feltűnőbbek, mint erényeik. Szereti őket nem állásukért, avagy természetes
szeretetreméltóságukért, hanem mert Jézus szereti őket és ők is Jézust. Látjátok
tehát, hogy míg a hit a Krisztus Jézusra vonatkozik, addig a szeretet a Krisztuson
kívül azokra is, akik Vele közösségben vannak, a remény pedig általános
kiterjedéssel bír, egészen az örökkévalóságig.
Mert a mi reményünk, melyről ma reggel beszélni óhajtok, szintén különös, mert ez
oly remény, amely eltétetett részünkre a mennyekben, és amelyre ennélfogva a
világi férfiú semmi súlyt nem helyez. A világi férfinak reménye az, hogy a holnap
vagy olyan legyen mint a ma, vagy még sokkal jobb: de semmi vágy nincsen benne
az után az ország után, ahol az idő megszűnt tényezőnek lenni. Remél gazdagságot
és kincset. Remél hosszú életet és boldogulást, remél gyönyörűséget és házi békét;
reménységének összes kiterjedése tehát csak szemeink lát köréig terjed, a mi
reményünk azonban túlterjed a látkörön az apostol szavai szerint: „Reményünk van
pedig abban, amit nem látunk, és várunk pedig békességes tűréssel”. A mi
reményünk az időtől és helytől függetlenül mindent a jövendő világban keres. Ez az
a remény amelyről beszélni akarunk. Vajha vezetne bennünket a Szentlélek
eredményteljes szemlélődésre.
Az összefüggés, mely a felvett szövegben található, ez: az apostol örült azon, hogy a
kolossébeliek a hitben, a reményben és a szeretetben jó előhaladást tettek; annyira
örült, hogy hálákat adott ezért az Istennek és imádkozott értük. Hogy ez a három
mennyei adomány náluk megvolt, annak tulajdonította, hogy valóban megtértek
voltak és szíve örvendett ezen. A Jézus Krisztus minden hű és őszinte prédikátora
örvend azon, ha látja, hogy gyülekezetének tagjai a hit, szeretet és remény
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ékszereivel fölékesíttettek, mert tudja, hogy ez az egyedüli kincsük itt e jelenben és
előkészítőjük a jövőre nézve. Azt hiszem, az összefüggés itt megtalálható, ámbár a
kifejezés formája szerint az is világos, hogy a kolossébelieknek szeretete a szentek
iránt legnagyobbrészt a remény által neveltetett, azon remény által, amely részükre
a mennyekben eltétetett. Figyeljétek csak meg azt a szót reménységét” vagyis
amint itt áll: „a szeretet, amellyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben
néktek eltett reménységért”? Semmi kétségünk sem lehet az iránt, hogy a remény
igen alkalmas arra hogy Isten gyermekeinek szeretetét növelje. Nékünk
mindannyiunknak közös reményünk van, legyen tehát közös vonzalmunk is egymás
iránt; ha keskeny útra lépünk, vándoroljunk azon szeretetteljes összetartásban és
ha egykor a mennyekben egyeknek kell lennünk, legyünk már itt e földön is egyek.
Egy az Úr és egy a szolgálat; egy az út és egy a cél, járjunk tehát mint egy ember.
Elvárjuk, hogy ama szeretetteljes lényeket ott fenn majd szemtől-szembe láthassuk;
miért ne szeretnők akkor már most azokat, akikben valami lakozik a Krisztusból?
Testvéreim, a mennyekben örökké együtt kell élnünk; nem szégyellni való-e tehát,
ha civódunk most? Örökké ott leszünk majd a Jézus Krisztus mellett résztvevői
annak az örömnek, dicsőségnek és szeretetnek; miért legyen tehát oly csekély a
szeretetünk egymás iránt? A Kánaán felé menő úturakban egyazon ellenségekkel
kell küzdenünk, egyazon bizonyságot hirdetnünk, egyazon szenvedéseket
hordoznunk és egyazon Segítőhöz fohászkodnunk: ezért kell, hogy egymást
szeressük. Nem volna nehéz kimutatni, hogy a mennyekbe helyezett remény az
egymás iránti szeretetből bebizonyítható. A most előadottakból azért nem
következik, hogy amit az előbb mondtam, vagyis hogy nem áll meg az apostol
öröme azon hogy a kolossébeliek hitben, reményben és szeretetben előhaladtak;
nem sőt az apostol örült, nagyon örült annak hogy reményük hitük által
tápláltatott. Rendkívül dicséretreméltó az ezen kedves ajándékokban, hogy
csodálatosan eltűnnek egymásban és mégis egymáson nyugszanak. Nem volna
szeretet a szentekben egymás iránt ha nem volna hitük a Jézus Krisztusban és ha
nincs hit a Jézus Krisztusban, úgy nem volna reménység sem a mennyekben. Ha
nincs bennünk semmi szeretet, akkor biztos, hogy nincs hitünk és hogyha nincsen
reménységünk, akkor ez megint csak a hit hiányára vezethető vissza. Ha emez
ajándékok egyike nálunk van, akkor okvetlen el kell fogadnunk a testvéreit is, mert
ezek nem szakadhatnak el egymástól. Három darab gyönyörű gyémánt van
ugyanazon aranyfoglalatban és senkinek sem szabad e ritka értékű kincset
széttörni. „Most azért meg marad a hit, remény és szeretet, ez három” és boldog,
óh boldog az, kinek szívében ezek megmaradnak
Most azonban a hitet és szeretetet egységét és csak a reményről fogunk beszélni,
arról a reményről, mely eltétetett részünkre a mennyekben. Először arról, hogy ez a
remény igen csodálatos, másodszor, hogy ez a remény szerfölött biztos,
harmadszor, hogy rendkívül hatalmas befolyásos remény. Vajha áldaná meg a
Szentlélek e három gondolatot mindannyiunkban, hogy így mi is megnyerhetnők
ezt.
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Először tehát beszéljünk a mennyekben részünkre eltett reménységről, mint igen
csodálatos reményről; és mint ilyent vegyük szemügyre, hogy a bűnös még
egyáltalán remélhet. Hogy az embernek van reménysége még akkor is, mikor
Alkotója összes törvényeit megszegte, ez oly nagy adomány, hogy hallatára
szívünknek az örömtől hangosan kell dobognia. Nem emlékeztek-e vissza arra az
időre, mikor így éreztetek? Mikor a bűn oly nyomasztólag feküdt a
lelkiismereteteken, jött a sátán és odaírta ajtófélfátokra: ,,Nincs reménység!” és ez
a rettenetes mondat ott volna még a mai napon is, ha egy kedves kéz nem jött
volna izsóppal, hogy lemossa drága vérrel azt a félelmes feliratot. „Néktek,
mondom, abban az időben reménységtek nem vala és Isten nélkül valók voltatok e
világon”. Ez volt egykor a mi állapotunk; és mily csodálatos az, hogy oly alapjában
megváltozott a dolog, hogy ahol azelőtt a legnagyobb kétségeskedés volt, ott ma a
legteljesebb bizalom van. Igaz, hogy minden embernek, különösen a fiatalokra van
valami reménye, de ez mind hamis, mind csalfa, sőt balga remény mely néha nagy
dőreségekbe sodorja az embert, tehát igazi reménységünk nem volt. És ah, milyen
szörnyű az élet így. A vihar soha sem hat oly dermesztő erővel reánk, mint mikor a
szél süvöltéséből szótagonként halljuk ezt: Nincs remény, nincs remény. És mégis
dacára hogy bűnösök vagyunk, mégis van reményünk, még pedig azóta, mióta
feltekintünk Jézus keresztjére a Golgotán. Neon csodálatos, nem ujjongásra méltó
dolog ez?
Még bámulatra méltóbb az, hogy a mi reményünk összeköttetésbe meri hozni a
mennyet velünk. Vajon létezhetik-e menny olyanok része mint mi? Szinte
vakmerőség az, mikor egy bűnös, ki oly nagyon megérdemelte a poklot, szemeit a
mennybe emeli. Lehet némi reménység a tisztítótűz enyhébb mivoltára, de
reménysége a mennyre - nem sok ez? Mégis testvéreim, ne féljünk sem a pokoltól,
sem a tisztítótűztől, hanem várjunk türelemmel, hogy megízleljük ama örömöket,
melyek számunkra fenntartatnak a mennyekben. Nincsen sem pokol, sem
tisztítótűz a szentek részére a mennyország nyitott kapuival várja mindazokat, akik
hisznek Jézusban. A mi reményünk telve van dicsőséggel, mert a Krisztus
dicsőségével van dolgunk, amit látni reményünk.
- elvárod talán te, ki fekete vagy a kívánságoktól, hogy az angyalok mögött ülj?
Úgy van; sőt közelebb fogok ülni a trónhoz, mint ők felel a hivő.
- És te, ki minden tisztátalanságba beleestél, elvárod talán, hogy az Istent
meglássad, kit csak a tisztaszívűek láthatnak?
- Úgy van, sőt nemcsak, hogy meglátom, hanem teljesen hason latos leszek Fiához,
mikor majd nézni fogom Őt.
Ah, milyen magasztos, mily dicső reménység ez! Nemcsak azt reményleni, hogy a
menny kapujában ülve, az énekek egyes hanghullámait hallhatjuk, hanem a boldog,
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megdicsőült karban énekelni fogunk; nemcsak hogy - néha pillantásokat vethetünk
a gyöngykapukon át és szívünk kimondhatatlan örömtől doboghat, hanem, hogy
valóban és személyesen ott lehetünk a palota csarnokaiban és „láthatjuk a királyt
teljes szépségében” abban az országban, amely „oly messze van”. Ez vakmerő
reménység, nemde? Minden után törekszik, ami a szentek legjobbjainak
megígértetett, törekszik a dicsőségnek ugyanama szemléletére, az elragadtatás
ugyanazon kéjére, sőt törekszik arra, hogy a Krisztus székében üljön, az ígéretnek
megfelelően: „Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön
velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében”. A
reménység számít arra, hogy a győzők között lesz és hogy részt vesz azok
trónfoglalásában. Ah, ez eléggé nem csodálható reménye a küzdő keresztyénnek;
és mégsem elbizakodottság, hanem az Isten szavaiban való teljes bizalom. Vajon
nem csodálható-e az, hogy oly szegény teremtmények, képesek lehetünk az
Istenben így remélni?
Ez a remény annál inkább felkeltheti csodálkozásunkat, mert rendkívül lényeges. Az
alapul vett szövegben úgy látszik, mintha az apostol nem is beszélne a remény
kegyelmi ajándékáról, hanem inkább beszél a remény jelenlétéről, mert világos,
hogy maga az apostol a reménység fegyelmi ajándékát mint annak jelenlétét érti;
mert az, ami a mennyekben van, csak azoknak a reménysége, kik súlyt helyeznek
arra. Az érthető mindenki előtt, hogy senkinek sem lehet a mennyekben
reménysége, ha önmagában sincsen. Az igazi hivők reménye oly erős és lényeges,
hogy Pál úgy szól róla, mint amelyet feltétlenül mint beteljesedett bírhatjuk a
mennyekben. Vannak emberek kik reménylik meggazdagodásukat, ámde ez a
remény még igen messze van a tényleges gazdagságtól.
Némely ember magas kort remélt elérni és nem egyszer történik meg, hogy éppen
ezek korán halnak meg; világos tehát, hogy a remény nem mindig beteljesülés;
ámde akinek oly isteni reménye, amely a hit és szeretet mellett növekedik, annak
olyan reménye van, amelyről az apostol azt mondja, hogy ugyanegy a
beteljesedéssel. Ah, milyen csodálatos az a remény, melyről messze beteljesedése
előtt már mint elért dologról beszélnek és amelyről azt vélik, hogy a menny kincses
ládáiban őrzik.
Egy rendkívüli érdekes pont az, hogy a remény egyik tárgya az isteni
kinyilatkoztatásnak. A reményt senki fel nem találhatta, mert ez oly dicső a maga
nemében, hogy a képzelő erőt megcsúfolja. Az álmok fejedelme soha meg nem
álmodhatta, a logika mestere (gondolkodástan) soha ki nem gondolhatta; képzelő
erő és okosság visszamaradtak e földön, mialatt a biblia előadása a mennyről
hatalmas szárnycsapásokkal halad felfelé. Az örök reménység feltétlenül
megjelentetik nékünk. Még egyszer mondom, hogy a fantázia legmerészebb röptei,
valamint a legnagyobb vakmerőség sem képes elképzelni, hogy mily üdv vár reánk,
érdemtelen és haszontalan szolgákra! Az Isten szava egy ablakot nyitott meg
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számunkra a mennyben, hogy abba bepillanthatva, várjuk azt az időt, mikor majd az
örök forrás vizéből ihatunk és soha többé onnan el nem távozunk.
Ah, ez csodálatos, de még csodálatosabb elgondolni azt, hogy ezt a reménységet
egyszerű hallás által nyerjük meg. „Amelyet már előbb hallottatok az igazság
beszédében, mely az Evangyéliom”. Azután „a hit hallás által jön”, a reménység
pedig hitből; és így keletkezett bennünk ez az isteni reménység hallás által, - nem
munka, nem szolgálat, nem áldozatok által, hanem az Isten igéjének egyszerű
hallása és hit által. Azt hallottuk, hogy Jézus átlyukasztott keze minden hívőnek
megnyitja a mennyet és hisszük, hogy a legszentségesebb helyre csak Jézus vére
által lehet jutni. A mi bizalmunk e szavakban van, melyek írva vannak” Hallgassatok
és lelketek élni fog”. És tényleg úgy találjuk, hogy a hallgatás által bizalmunk
erősödik, szívünk pedig valódi biztossággal és békés várakozással telik meg, miáltal
aztán folyton jobban és jobban kedveljük az Igét. Nem kell-e tehát a legmagasabbra
becsülnünk azt az Igét, amely nékünk ily reménységet adott? Ah igen, ezt
megtesszük készséggel mindaddig, míg hallást látással és a Jézusról szóló örömhírt
az élő Jézussal cseréljük fel.
Ez a remény csodálatos ismét és pedig azért, mert a magatartás általa rendkívüli
lesz. Testvéreim, tudjátok, hogy milyen remény az, mely számunkra eltétetett a
mennyekben? Tudjátok? Ah, ez a győzelem reménye! Minden ellenségünket meg
kell győznünk és a sátánnak lábunknál kell fetrengenie! A győzelmi pálma kezünk és
a díszkorona fejünk számára elkészíttetett! A mi életküzdelmünk nem vereséggel,
hanem egy nagy állandó győzelemmel végződjön, mert győznünk kell a Bárány vére
által! Azonkívül nemcsak a győzelmet várjuk, hanem a tökéletességünket is! Egy
napon le fogjuk tiporni a bűn kígyóját és megláttatunk majd újjászületett életünk
szépségében. „Atyámfiai, hogy micsodák voltunk, azt tudjuk, de, hogy mik leszünk,
azt nem tudjuk”, hanem ha Jézus hasonlíthatatlan lényére gondolunk, megtelik
szívünk örömmel ama ígéretre, hogy: „Hozzá hasonlatosokká válunk! Van még
nagyobb dicsőség is, amelyre emelhetett volna bennünket az úr? Ah, én nem
ismerek semmit, amely ezt túlszárnyallhatná! Tökéletesek leszünk teljesen,
mindenben tökéletesei! Ez a mi reménységünk győzni a gonosz felett és tökéletessé
lenni mindenben! Ah, mily dicső remény .Ha ez lenne minden, amit eddig
elmondtam, már akkor is szerfölött csodálatos a remény; csakhogy ez még nem is
az összes! A remény biztosságot ad belénk minden veszély ellen. Amiként semmi
gonoszság nem lesz bennünk, azonképpen körülöttünk sem lesz semmi, ami esetleg
ijeszthetne. Olyan időleges kellemetlenségek, mint fájdalom, szeretteink
elvesztése, aggodalom, fáradság, rágalmazás közel sem jöhetnek hozzánk; ellenben
ilyenek lesznek velünk, mint: bizalom, béke, nyugalom és öröm. Most csak
homályos tükör által láthatunk, akkor azonban szemtől-szembe nézhetünk.
Megszabadulunk minden lelki szükségtől, minden nyomortól. Micsoda fény fog ott
némely kételkedő Tamás szemébe ragyogni! Hogyan fogjátok ott magatokat érezni
ti, kik kísértésben vagytok? Ugye mily kedvesek vasárnapjaitok itt e földön, de ha
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elmúlnak, ismét csak vissza kell térnetek a fényes világba; ámde ott fenn örök
vasárnapunk lesz és mindenkorra megszabadulunk az istentelenektől. Sajátságos
érzés tölt el majd benneteket, nem lesz majd ott a sablonos hétfő reggel, nem lesz
aggodalom, mely meg-megújul, nem lesz munka, melyet ismét el kell kezdeni, nem
lesz páncél, melyet ismét fel kell venni; és mindenekfelett nem lesz bűn, melytől
félni- és kísértés, melytől szabadulni kell. A mennyország oly béketeljes, hogy a földi
viharok ott ismeretlenek, a test kívánságai sohasem érezhetők s a pokol kutyájának
ugatásai sohasem hallhatók. Ott a béke, öröm, tökéletesség és bizalom mindörökre
feltalálhatók.
Ugyanezzel a biztossággal leljük fel ott az örök nyugalmat. A mennyei nyugalom
teljesen megegyezik az állandó szolgálattal, mert angyalokhoz hasonlóan
„szárnyaikon nyugodva”, pihenést találunk abban, ha Istent éjjel és nappal
szolgáljuk. Ott ki nem fáradunk és a nap heve, valamint a szomjúság gyötrelme ott
soha nem gyötör. Ott van a gyönyörűség paradicsoma, a dicsőség palotája, az
elragadtatás kertje és az állandó szeretet lakhelye. Az örök szabbath ott feltalálható
oly nyugalom, mely soha el nem múlva, mindörökre az Isten népe tulajdona lesz.
Ott egy oly királyság található fel, ahol mindenki meg van koronázva és oly örökség,
ahol mindenki örökös. Az én lelkem kívánkozik oda. Nem elragadó a remény? Nem
mondtam-e igazat, akkor azt mondtam, hogy csodálatos?
Mindezeken felül még megvan az a reményünk, hogy állandó közösségben leszünk
Krisztussal. Ha volna tízezer világrészem, mind oda adnám, hogy csak egy tekintetet
vessek az én Üdvözítőmnek kínteljes arcára; hanem Jézus lábaihoz ülni, tekintetét
látni, szavait hallani és soha, soha többé Őt megszomorítani, sőt részt venni minden
győzelmében, dicsőségében mindörökkön-örökké, ez minden elmét, képzeletet és
fogalmat heghalad. Akkor közösségben leszünk mindazon szentekkel, kikben Ő
megdicsőíttetett, kikből az Ő arca kisugárzik és hatalmát s szeretetét csak még
jobban megismerjük. Ha képességem lenne a találó szavak nagy sokaságát
felhalmozni vagy ha költő állana mellettem, ki igyekezne édes szavaival az örökélet
üdvösségét és örömét lefesteni, akkor mindkettőnknek be kellene látnunk eme
törekvésre irányuló gyarlóságunkat, mert a legtündöklőbb értelem és a
legragyogóbb kifejezés sem képes a mennyország üdvösségét elénk varázsolni.
Másodszor, figyeljük meg kedveseim, hogy ez a remény biztos. A felolvasott szöveg
szerint ez a mennyekben eltétetett, azaz biztosíts, van. Az újabbkori balesetek,
szerencsétlenségek, az üzletembereket igen óvatossá teszik, hogy hol helyezzék el
értékeiket; hanem senki sem aggódhat valaminek a biztossága iránt, amit maga az
úr Jézus vett oltalmába. Ha reményeiteket elhelyeztétek Nála, akkor vétkeztek, ha
annak biztonságában kételkedtek. Amint az írás mondja, „eltétetett” és ez azt
jelenti, hogy oly biztos helyen van, mint egy drága kincs, melye nagy őrséggel
őriznek. Igen nehezen találunk helyet, ahová értékeinket e világon nyugodtan
elhelyezhetnők, ahová tolvajok vagy rablók hozz, nem férhetnek; mert a páncélból
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való pénzszekrény, az őrzőkkel meg rakott szoba, a nagyszerű találmányok
mindenféle fajtája szolgálatba állíttatik a tolvajok elleni harcban; hanem, ha Isten
lesz őrizője a kincsünknek, akkor azt olyan helyre teszi, ahová nemcsak, hogy ember
nem, hanem maga az ördög sem juthat, hogy elvegye. A mi reménységünk
eltétetett, amiként a koronák és dicskoszorúk eltétettek a görög olympiai
játékokban a győzők részére. Senki jogosan igényt nem tart hatott rá, hanem mint
nagyszerű jutalmat, úgy nyerték el azt a győző a játékok befejezte után. Nem
látjátok ugyan még, most reményeitek beteljesedését kedveseim, hanem azok
mégis eltétettek és oly biztosa az Istennél, mint maga a Jehova trónja.
Figyeljétek meg kedveseim ezt a szót: „néktek eltett reménységtek”. Megnyugtató
az a tudat, hogy reménységtele eltétetett a mennyekben, de mily boldogító tudni
azt, hogy ez a remény néktek tétetett el „Néktek eltétetett” ez annyit jelent, hogy
részetekre, kik hisztek a Jézus Krisztusban és kikben van szeretet minden szentek
iránt. Van egy korona a mennyben, melyet senki más nem hordozhat, hanem csak
te és van egy hárfa ott a dicsőség honában, melyet egyedül csak a te ujjaid
illethetnek. Ne tévelyegjetek, néktek tétetett ez el a mennyekben, „néktek, kiket az
Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre”. Fektessétek erre a súlyt és használjátok
ki ennek édességét. Hol tétetett el? A következő szó megfelel reá: „eltétetett
néktek a mennyekben”. „Ott, - felel a Megváltó, - hol a rozsda és a moly meg nem
eszi”. Ez azt jelenti, hogy semmi felbomlási folyamat a ti kincseteket megrontani és
elpusztítani nem fogja; a moly meg nem rághatja azok ruháit, kiknek reményük a
mennyben tétetett el és a s rozsda el nem veheti koronáik fényét. Azonkívül azt
mondja a Megváltó: „ahol a tolvaj alá nem áshatja a falat és el nem lophatja
azokat”. Fogalmat sem alkothatunk magunknak arról, hogy egy tolvaj a menny
kapuit áttörhetné! Ha reményünk a mennyben tétetett el, akkor annak feltétlenül
biztos helyen kell lennie. Ha reményünk a bankban tétetett el, akkor összetörik; ha
valamely nagyhatalomban, akkor elolvad; ha birtokunkban, akkor okmányainkat
ellopják; ha valamely emberben, akkor a halál elrabolja; ha önmagunkban, akkor
megcsal bennünket; hanemha reményünk a mennyben tétetett el, akkor ah, mily
biztos helyen van az! Örvendjetek és dicsérjétek érte az Urat!
Arravaló tekintettel, hogy mily biztos a mi reményünk, azt mondja az apostol, hogy
erre vonatkozólag megtámadhatatlan biztosítékaink és jogaink vannak. Azt mondja:
„Amelyről már előbb hallottatok, az igazságnak beszéde által, mely az
Evangyéliom”. Figyeljétek csak meg e rendkívül fontos szavakat: „az igazságnak
beszéde által, mely az Evangyéliom”. Milyen beszéd által? Emberek beszéde? Az
emberek beszéde hasonlatos a pusztába kiáltó szóhoz. Hanem itt az Istennek
beszéde van, az a szó, mely a mennyet és földet teremtette, az a szó, mely elve van
hatalommal, mely nem nélkülözi az igazságot, amely nem képes hazudni. Az
üdvözítő reményről legelőször az Isten beszéde által halottatok és ez a beszéd a
legjobb bizonyíték. Akként szokás mondani, hogy „szavamat adom reá!” Akként
kaptátok ti is az Isten szavát reményre. Úgy-e szívesen fogadjuk el a szótartó ember
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szavát, - nem akarjuk talán az Isten szavát épp oly készséggel elfogadni? Isten
szavát adta arra a reményre, hogy akik a Krisztus Jézusban hisznek, mindenkor
megáldatnak. Nem elég-e ez?
Azután figyeljétek meg, hogy ez az „igazság, beszéde”. Tehát nem tanácsolás, a
gyanítás, a valószínű következtetés, hanem a makulátlan igazság beszéde. Az én
testvéreimnek az újabb iskolákból, az én bölcs testvéreimnek megvan az
elragadtatásnak kieszelt, kigondolt beszéde; hanem az a beszéd, melyet az apostol
prédikált, az igazság beszéde volt, valami tényleges, dogmatikus, biztos. Mi
nemcsak azt hisszük, hogy az isten beszéde igaz, hanem, hogy ez az igazság
beszéde. Vannak a világon egyéb igaz dolgok is, hanem az Istennek beszéde a
tulajdonképpeni igazság, amely igazság mindenek felett, ami annak láttatik, mert
azt mondja az írás: „az ég és a föld elmúlnak, de az év szavaim semmiképpen el
nem múlhatnak”.
Jegyezzétek meg végül a harmadik főszót, „az igazságnak beszéde által, mely az
Evangyéliom”, vagyis az örömhír. Ez azt jelenti, hogy ennek az örömhírnek a magva,
a veleje ebben a dicsteljes reményben található. Ha az evangyéliom legjavát
kivonjátok és az igazságot megtartjátok, mely ennek a kegyes örömhírnek a
legbensőbb magva, akkor ama üdvös, biztos és erős reménységhez juttok, amely
azután bevezet a legszenteltebb helyre. Azok részére tehát, kiknél ez a remény
hiányzik, meg kellene töretnie az Isten szavának, csakhogy az Isten szava meg nem
törhet; az igazságnak el kellene múlnia, csakhogy éppen az igazság az, amely
megmarad természetes erejében mindvégig; az evangyéliomnak hamisnak kellene
lennie, csakhogy ez lehetetlen, mert az Isten dicsősége ezen függ. Hallottátok tehát
az igazságnak beszédét, mely az Evangyéliom és mily biztosítékot kívántok még?
Tartsatok ki ezen, örvendjetek ennek és soha ne szégyelljétek reménységteket!
Befejezem beszédemet azon kijelentéssel, hogy igen hatalmas és befolyásos ez a
remény. Testvéreim, én már mondtam, hogy ez remény az anyja és oltalmazója a
szeretetnek, mert a felolvasott rész azt mondja „hallottuk a szeretetet, amellyel
minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért”. Mily nagy
kegy, hogy a remény szeretethez tudja hozni az embert! Ah, ha e földön több
szeretet volna!
A szeretet egy része ama erőnek, melyet a reménység áraszt reánk, igen, melyet a
reménység áraszt reánk, de a reménynek van ereje egyebekre s. Ahol a reménység
a szentekben ilyen hithatóan megnyilvánul, ottan prédikátorokat és egyéb hivőket
is arra bírja, hogy hálákat mondjalak az Istennek. Pál apostol azt mondja: „Hálákat
adunk az Istennek s a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek
könyörögvén, mivelhogy hallottuk a ti reményeteket”. Nem képzelek egy
prédikátor részére nagyobb gyönyört, nagyobb kéjt, mint azt a gondolatot, hogy
gyülekezetének összes tagjait üdvözülve megtalálja fenn a mennyekben. Alig van
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annyi időnk, hogy egymást valóban megismerjük és akik ismerősök vagyunk is, az
Úr által szerettük meg egymást, az Úr szolgálatában működűink egymással és
némelyek közülünk régi pajtások már a harcban; ah mily szép lesz ott megszakítás
nélkül időzni egymással. Lehet, hogy némelyikőtök majd ott fenn a mennyei
honban így szól hozzám: „Valószínűleg emlékszel arra, hogy egy vasárnap reggel a
reményről beszéltél, ámbár nem sokat tudtál róla. Akkoriban azt mondtuk: „Még
felét sem mondták el nekem, most azonban látjuk, hogy nem a felét, hanem még a
századrészét sem mondták el nékünk. És mily boldogok voltunk akkor, hogy ama
kevésben részt fogunk venni, amit tudtunk, míg most ily nagy-nagy örömben van
részünk”. Igen kedveseim, mert ez a remény a mennybe visz, azért igen kedves
kegyelmi ajándék és mentől többel bírunk belőle, annál jobb ez reánk nézve.
Ezenkívül, hogy a remény felőli hallásról beszélt az apostol, most elvezeti őket az
imádkozásra. Ha követtek engem eme rész verseinek olvasásában, úgy meg
fogjátok látni, hogy milyen örömet kívánt az apostol a kolossébelieknek. A
kilencedik versben olvassuk azt, amiért az apostol imádkozott: „Azért mi is, amely
naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni, hogy
betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és
értelemben”. Ha Jézusban hisztek és népét szeretitek, úgy menjetek a mennyei
úton, ezért mondja Pál: „Kívánom, hogy betöltessetek az Isten akaratának
megismerésével” és jól kívánja ezt, mert az Isten kedvében járunk, ha akaratát
teljesítjük. Vajon nem hangzik-e fel imánkban: „Legyen meg a Te akaratod miként a
mennyekben úgy e földön is! Íme Testvéreim, tanuljuk meg az Isten akaratát, hogy
képesítésünk legyen a mennybe. Töltsük ki tanulóéveinket e földön, hogy majdan
elnyerhessük polgárjogunkat az Új-Jeruzsálemben. Itt iskolában vagyunk és
előkészíttetünk arra, hogy helyeinket az Isten Szentsége alatt elfoglalhassuk.
Bemehetünk-e a mennybe akaratának ismerete nélkül? Feltétlenül tudnunk kell a
hely törvényeit és az udvar szabályait. Életünknek ez a része kell, hogy előképe
legyen az odafent való életnek és előkészítője a tökéletességnek. A hangszerek itt e
földön hangoltatnak össze, mert lehetetlen, hogy a mennyekben rikácsoló
hangzavarok és felhúzatlan húrok legyenek. Nem, nem, engedjétek, hogy mindezek
e földön készíttessenek elő. A hárfáitokat hangoljátok össze idelent, hogy majd
mikor a mennyei zenekarba juttok, helyeteket elfoglalva azonnal tiszta, csengő
alaphangot adhassatok. Tegyen benneteket buzgóvá a jó reménység, hogy az Úr
akaratát cselekedhessétek. Tisztítson úgy meg titeket, mint amily tiszta a Krisztus,
keltse fel sóvárgástokat ama tökéletes szolgálat után, míg e földön vándoroltok.
Azt kéri továbbá az apostol: „Járjatok méltóan az úrhoz, teljes tetszésére”. Vajon
nem illendő-e az, hogy ti, kik az Énokhnak mennyébe fogtok felvitetni, ugyanúgy
vándoroljatok mint ő és az a biztosítékotok legyen, h egy az Úr tetszésére méltók
vagytok? Ti vándoroltok az Isten jobbja felé, ahol végtelen öröm van, vajon nem
akartok-e mindent megtenni, amit csak tehettek, hogy tetszésére legyetek mielőtt
Őt látjátok. Te a király fia vagy fényes csillogó ruháidat még nem vetted fel, a

179

korona még nincs a fejeden, nem kívánsz-e azért úgy járni, mint illik ahhoz, akinek
oly sok dicsőség és hírnév megígértetett? Mikor a gyermek idegen országokban jár
és hívják haza, akkor eszébe ötlik, hogy, mit vigyek magammal?” Mit tegyek, hogy
drága atyámnak örömére lehessek, akit nemsokára látni fogok? Foglalkozzatok
azzal kedveseim, hogy mit tegyetek az Isten tetszésére, mert nemsokára bementek
az Ő örömébe és azoknál fogtok időzni, kik fehér ruhákat hordanak, „mert méltók
arra”.
Az apostol továbbfűzve gondolatait, azt mondja „Nevekedjetek az Isten
megismerésében”. Ha az Úr mellett akarok élni, akkor meg kell ismernem Őt;
kutatnom kell szavát és tudnom, hogy miként jelentette ki magát; törekednem kell
arra, hogy Vele és szent Fiával, az Úr Jézussal, teljes közösségben élhessek. Miként
mehetek be a mennybe, ha fogalmam sincs arról, hogy ki ott a király? Vajon az
ismeret nem annyira szükséges-e, mint ilyen kívánatos is? Azok, akiknek
jóreménységük van, nem fognak nyugodni, amíg az Urat meg nem ismerik teljesen.
Ha valaki nagy birtokot hagyományoz néked, amely messze helyen fekszik, akkor
nem nyugszol addig, míg tájékozást nem nyertél a birtok helyéről, nagyságáról,
környékéről és ha teheted, rögtön el is utazol oda megtudni, milyen a föld, milyen
szomszédság, szóval az összes gondolataidat reá irányítod. Egyébként szárazabb
dolog a világon egy gazdag ember végrendelete. Ha egy ilyen felolvasásánál jelen
voltatok, akkor már tudjátok azt a folyton ismétlő módot, amely oly kedves az
ügyvédeknek; hanem, ha akkor vagytok jelen, amikor az a családtagoknak
felolvastatik, ha megfigyeltétek, hogy miként csillannak fel János szemei, mikor
olvassák azt, hogy „János fiamnak örökségül hagyom ...” vagy miként derül ki Anna
arca, mikor hallja hogy „az én drága Annámnak pedig hagyom ...”, akkor más
véleményetek lesz a végrendeletről. Mindenki odafigyel, mikor hallja nevét
említeni. ugyanúgy lesz azzal, kinek reménye van a mennyben, kinek része van a
Krisztus nagy végrendeletében, ki érdekkel viseltetik a mennyei dolgok, iránt
kívánja, hogy nevekedjen az Isten ismeretében. Még van valami, amit az apostol
mond: „Minden erővel megerősíttetvén, az Ő dicsőségének hatalma szerint,
minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel”. A mennyekben e elvezett
reménység hatalmasan segít az élet nyavalyáit és az ellenfél üldözéseit elviselni.
„Majd elmúlik”, - mondja az az ember, ki remél a mennyekben és ezért azután nincs
is leverve az aggodalomtól. „Igen rossz szállás - mondja az utazó férfi, hanem, hát
holnap reggel úgy is elmegyek innen”. Vajha megerősíttetnénk minden erővel a
mennyekben elhelyezett remény által, mert hiszen eléggé felfogható, hogy ez a
túlszárnyaló dicsőség e földi nyomorúságot - amely csak egy szempillantásig tart az
árnyékba taszítja. Ragyogtassátok, tündököltessétek a ti reményteket, a ti
örömötöket; figyeltessétek meg prédikátorotokkal, hogy mikor ők a mennyről
beszélnek, vegyék észre rajtatok, hogy ti valóban oda törekesztek. Mutassátok meg
a világnak, hogy reménységtek a mennyben van; éreztessétek meg a világiakkal,
hogy hisztek a dicsőségben és reményetek van ott len hol Jézus van. Hadd
csodálkozzon a világ, amikor majd látja, hogy amit egyűségnek neveztek, - hanem
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ami valójában igazság és őszinteség az a mennyekben elhelyezett reménység valódi
tényként álljon elő. Az Úr adja ezt a Krisztusért! Ámen.
(A prédikáció előtt felolvastatott a kolossébeliekhez írt levél I. része)

Még többet gyűjteni
„Ezt mondja az úr Isten, ki az elszéledezet Izráelitákat egybegyűjti: Még többeket
is gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez.”(Ézsaiás 56, 8.)
Az Isten munkája most a gyűjtés. Volt idő, mikor nem a gyűjtés, hanem a szétszórás
volt Isten munkája. Mikor az emberek Bábel tornyát kezdték építeni és a cél az volt,
hogy ott lesz az emberi egység központja, a hatalom fegyvertára és az uralkodó
székhelye, ahonnan az erővel teljes Nimród az egész emberi nemzedék fölött
éreztetni fogja kormánypálcáját, - akkor az úr közbelépett „nem” szavával. A
Végnélkülinek bölcsessége a véges lény becsvágyát szégyenné változtatta. Az
emberek által alkotott központ nem egyúttal Isten központja is és ezért az úr
összekeverve nyelveiket, elválasztotta őket egyes nemzetekké és benépesítette
velük az egész földet. Most azután, az Isten gyermekei, kik szétszórattak
mindenfelé, ismét egybegyűjtetnek. Az Isten fia, Jézus Krisztus lejött és közöttünk
lakozva, meghozta a mi váltságunkat és most felemeltetve a legmagasabb
mennyekbe, Isten által rendelt központja az ó népének. Az az ígéret, mely Ézsaiás
próféta, szája által jelentetett ki, most az Újszövetségben vár beteljesedésre: „én
egybegyűjtöm az összes pogányokat és minden nyelveket, hogy lássák az én
dicsőségemet”. Jézus Krisztus lerontotta a válaszfalat, a zsidókat és pogányokat egy
néppé tette, úgy hogy most nincsen görög és szittya, szolga és szabados, hanem
mindenütt és mindenekben Krisztus. Az Isten hatalma és Végtelen kegyelme
folyton vonz embereket az összes népek, nyelvek és nemzetek közül a közös
reményhez, az engesztelő áldozathoz, mely Jézus Krisztus halála által adatott és az
egyedülvaló egy Isten szolgálatához, ki felől megitatott, hogy: „Egy a ti mesteretek;
a Krisztus, ti pedig mind az Ő testvérei vagytok”. A népeknek ez az egybegyűjtése
napról-napra folyik az Ige bizonysága mellett és kell, hogy az idők végéig folyjék.
Remélem, hogy ez a gyűjtés ma, a mi köreinkben is végbe fog menni. Vajha a Jézus
szeretete mágnesként vonzaná magához mindazon szíveket, kik készek arra, hogy
befolyásával betöltessenek. Nékem szilárd reményem az, hogy egyesek, kik eddig
nem gondoltak arra, hogy Krisztushoz gyűjtessenek, ma őhozzá vonzatnak. Bár az
isteni kegyelemnek titokzatos folyama közületek sokakat magával ragadva, először
Jézushoz, az Izráel pásztorához vinne, azután pedig templomába helyezne, mely az
Izráel élő Istenének lakhelye.
Az első részben egy pontot akarunk megtekinteni, amely pont igen bátorítólag hat
mindazokra, kik az Urat keresik. Tekintsük meg a felemlített példákat. Példákat a
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gyűjtésre vonatkozólag, melyek az Úr keze által történtek és amelyek megitattak az
Úrról, „ki az elszéledett Izráelitákat egybegyűjti”. Az elszéledtek, az elszórottak
egybegyűjttettek és ez példa arra, hogy mások is gyűjtetnek Ő hozzá.
Úgy fogom fel a dolgot, hogy Ézsaiás elsősorban is a száműzöttekre gondolt, kik
mint foglyok éltek Babilóniában és a távol Kelet legkülönfélébb tartományaiban. A
zsidók igen sokszor estek akkor fogságba. Egyik zsarnok a másik után tört be az
országba és vitte a népet a fogságba; az Úr azonban megígérte nékik, hogy
egybegyűjti őket és ezt meg is tette. Ezsdrás, Nehémiás valamint mások is folyton
ösztökélték az Isten seregét a hazamenetelre, akik aztán sokszor zord pusztákon és
ellenséges indulatú népek között vándoroltat:, míg a Sion városát el nem érték.
Csodálatosak voltak ezek a visszavándorlások, mer királyok, kik az Urat nem is
ismerték, kényszeríttettek arra, hogy végrehajtsák szándékát, amiként írva van ez
Círus perzsa királyról is „Én támasztom fel őtet igazságban és minden utait én
igazgatom, ti meg az én városomat és az én foglyaimat elbocsátja jutalom és
ajándék nélkül, azt mondja a Seregeknek Ura”. Ha tehát az Úr, írta őket hozni
Babilonból, akkor az embereket is ki bírja hozni a bűnből aki a foglyokat
megszabadította a rabszolgaságból, az meg bírja szabadtani a lelkeket is a
kétségbeeséstől; az, aki a hatalmas zsarnokok markaiból leszabadította az
embereket, megszabadíthatja azokat a Sátán igájából is és az, aki ismeretlen utakon
vezette népét egészen addig míg csak hazájukba nem értek, odavezetheti minden
tévedésen, kétségeskedésen és félelmen keresztül is a szegény bűnöst a Jézus
Krisztus karjaiba. Hagyjátok tehát, hogy a Babilonból visszatért zsidóknak az
Evangyéliumot prédikáljam, hogy a remény szavait hirdessem előttük: Ha az Úr
bennünket „kik messze elhurcoltattunk Sionból, visszahívott, akkor ugyanaz az Úr
talál majd eszközt, hogy az összes száműzötteket visszavonja magához.
Minekelőtte azonban mielőtt tovább mennék, vonatkoztatni fogom a szöveget a mi
isteni Mesterünkre és Urunkra, akitől az összes népeknek függni kell. Mikor itt e
földön járt, összegyűjtötte az elszéledt izráelitákat prédikálásával. Nézzétek csalt
meg azt a tömeget, mely Őt körülfogja és figyeljétek meg, különösen azokat, kik
legjobban tolonganak pörülte. Ne nézzetek a Tőle távolabb álló írástudókat és
farizeusokat; ezek sokszor meg akarják fogni Őt beszédében. Nézzük csak azokat,
kik semmi megjegyzést sem téve rá, csendben állanak, buzgón hallgatnak, kiknek
könnyeik sűrűn ömlenek és kittnek szívük mélyen megindíttatott. Vajon kik ezek?
Meg van írva: „Közelgetnek vala pedig Ő hozzá minden publikánusok és bűnösök,
hogy hallgatnák, akit ellenségei megvetéssel, gúnnyal, mi pedig nagy hálaadással
mondjuk, hogy „Ez a bűnösöket magához fogadja és velük együtt eszik és iszik”. Az
áldott országban való vándorlásai közben mindenkor maga előtt látta „az Izráel
házának eltévelyedett juhait”; nemcsak öntudatlan, védtelen, hanem eltévedt
juhokat, a bűnben eltévedteket, „mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse
és megtartsa, ami elveszett vala”. Szemei a leggyorsabban felkutatták az
elveszetteket és pillantása a legbarátságosabb volt azok részére, akik messzire
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eltévedtek. Azt mondja „Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a
betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam a
megtérésre”. Óh drága Urunk, te, ki szent, ártatlan, makulátlan, minden bűntől
elkülönített vagy, a bűnösök jönnek hozzád bizalommal és érzik, hogy Te Jézus
Krisztus, nékik barátjuk vagy.
Az Úr azonkívül nemcsak prédikációjával gyűjtötte egybe Izráel eltévedt juhait,
hanem összegyűjtötte őket, Ámennyiben bűneiket is megbocsátotta. Tudjátok,
hogy ki volt az, ki könnyeivel mosta lábát és hajával törölgette; az az asszony, aki őt
igen szerette, mivel igen sok bocsáttatott meg néki. Bűnös asszony volt olyan, kiről
az egész város tudta, hogy milyen szégyenteljes bűnben fetreng és mégis odament
Jézushoz, hogy bűnei bocsánatát nyerje. És megnyerte. Ahhoz jött sok bűneivel,
kinek sok kegyelme volt és sötét bűnei kiegyenlítődtek a nagy Szeretet mellett
annyira, hogy jobban szerette Őt minden asszonyok között, mert néki igen sok
bocsáttatott meg. Úgy gondolom, hogy ő csak egy volt, ama sokak közül, kik Rajta
csüngnek, mert megtalálta -ezt, akire minden sorvadó szívnek szüksége van és
pedig bűnei bocsánatát. Amint Jézus elé állították a házasságtörő asszonyt, úgy
akarnám ti elétek is állítani és megkérdezni: „Látjátok ez asszonyt?” És amiként
Jézus felvette az asszonyt, úgy akar benneteket is felvenni, ha hozzájöttök, mert
meg van írva: „Valaki én hozzám jön, semmiképpen el nem vetem”. Jöjjetek tehát
hozzá mindnyájan, kik elfáradtatok és Megterheltettetek és Ő nyugalmat ád
néktek. Vegyetek példát ama számkivetett bűnös asszonyról, ki Jézus lábaihoz ült;
tegyetek úgy ti is. A Vadászok használnak oly szelídített madarakat, kiket fajuk közé
eresztene k, hogy csapdába hozza azokat; ezt a bűnös asszonyt akarom én ilyen
csalogatónak felhasználni, hogy ha vannak itt olyanok, vagy lássák e lapot olyanok,
kik hasonló bűnökben fetrengenek, úgy jöjjenek ők is Jézushoz úgy, mint ez az
asszony. Jöjjenek azok is, kik nem éppen ilyen bűnben, hanem másban hevertek;
jöjjenek, mert az Úr szemei előtt ők is csak olyan bűnösök. Ha a bűn érzete
bennetek is mély, mint ez asszonyban, úgy- jöjjetek ti is az Üdvözítőhöz. Jöjjetek
ahhoz, aki összegyűjti Izráel házának eltévedt juhait. Ti nem akartok hozzá jönni? Az
a szelíd pillantás, amely az oltárról esett ama bűnös nőre, miért ne essék reátok is?
Jöjjetek, Jézus megengedi, hogy ti is mossátok lábait.
De ez nem volt minden, mert az Úr összegyűjtött egyeseket, sokakat, Ámennyiben
kegyesen segítségünkre ment. Voltak közülük olyanok, nehéz szenvedéseken,
kísértéseken és fájdalmakon mentek keresztül. Van például egy drága név:
Magdolna. Magdolna, akiből hét ördögöt űzött ki az Úr. Bár ő küzdött, viaskodott
eme démonokkal, azok mégsem akarták elhagyni mihelyt azonban jött Jézus,
azonnal eltűntek attól fogva Mária Magdolna az első volt a szent asszonyok között,
az Urat követték. Ha tehát az Úr Jézus Mária Magdolnából hét ördögöt tudott
kiűzni, akkor ugyan úgy meg bírja szabadítani mindazokat, kik kísértéseikben
hozzájönnek. Talán a megszokás miatt vannak-e bennetek ördögök? Ezek igaz, igen
hatalmasok, de Jézus meg tud nékik felelni. A megszokás második természetévé
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válik az embernek. Jézus erősebb, mint az első és második együttvéve. Jézus
megtisztíthat benneteket és testeteket mely egy piszkos madárnak a kalitkája az élő
Isten templomává avathatja. Avagy talán a környezet, amelyben vagytok
kedvezőtlen? Talán kellemetlenkedik az ördög a hely által, ahol éltek és a népek
által, kik között laktok? Ne felejtsétek el, hogy Jézus segíthet ezen. Vagy van valami
egyéb, ami befolyásol? Gyötör a kételkedés, avagy a hitetlenkedés benneteket?
Tárulnak elétek kérdések, amelyekre nem tudtok felelni? Hajlik a lelketek folyton
kétkedésre? Ah, az én Mesterem összegyűjthet benneteket és erősekké, erősekké
tehet benneteket, amiként a hitetlen, a kételkedő Tamás is később igen erős és
hitsziláid férfiú lett. A hitetlenség gyötrő, kínos lenne és sok lelki ínséget okoz
hanem az Úr összegyűjti a hitetleneket a hamis hitűeket is és odavezeti a valódi, a
tiszta hithez és ahhoz a békéhez, amely ebből ered. Ha egy asszonyból hét ördögöt,
férfiúból pedig egész légiót űzve ki, magához gyűjtötte őket, akkor miért ne
szabadítaná meg azokat, kik most hevernek kötelékeiben?
Összegyűjtötte azonkívül az Úr úgy is a népét, hogy- zászlaja alá hozta őket.
Csodálatos volt az a pillantás, amely Lévit érte, mikor fizető asztala mellett ülve,
Jézus reánézett. Megváltoztatta nevét és pogány akart lenni, mivel eredeti neve
Máté volt és ekkor, mikor mindent le akart rázni magáról, akkor érte Jézus szava,
hogy: „Kövess engemet!” És ő kénytelem volt követni Őt. Ezután már nem az adót
gyűjtötte, hanem a lelkeket; odaállt a Krisztus zászlaja alá és nem maradt tovább
római szolgálatban. Igen, az én Mesterem gyűjthet olyanokat magának, mint ez a
publikánus.
Egy másik példát akarok még mutatni néktek és akkor zárni fogom ezt a tételt. Ti
talán azt gondoljátok, hogy az én Uram összegyűjtő ereje önnönmagában feküdt. Ez
igaz, mert hasonlíthatatlan vonzóerő volt Benne, de mégis a mi tudásunkra való
tekintettel mondom, hogy a Krisztus személyiségének a vonzóereje nem volt elég
hatalmas, hogy a népet a „Feszítsd meg! Feszítsd!” kiáltástól visszatartsa. Jézus
hatalma lelki volt, saját lelkének hatalma és ezért töltetett az most ki ránk, dacára,
hogy testileg nincs már közöttünk. Egy oly napon történt, amikor Jézus már
hazament Atyjához, hogy összes szolgái egy akarattal együtt voltak, amikor hirtelen
sebes szél zúgásához hasonló hang hallatszott, a ház megrendült, ők mindnyájan
megteltek Szentlélekkel és mindegyikükre kettős tüzes lélek szállt alá. Ekkor
felálltak és elkezdték hirdetni, hogy az a Jézus, akit megfeszíttettek, az az Istentől
megígért és megadott Üdvözítő. És ezen a napon összegyűjtött Jézus -bár
személyileg nem volt jelen - 3000 lelket az élő Isten templomába. Még mindig igaz
és igaz is marad az, amit Jézus mondott: „És mikor én felemeltettem e földről,
mindeneket magamhoz vonzok”. Dacára annak, hogy Jézus személyesen nincs is
jelen, mégis, ha nevéről prédikálunk, szeretetéről beszélünk, haláláról és üdvözítő
véréről bizonyságot teszünk, az olyan, mint a kiöntött drága kenet, amelynek jó
illata mindeneket betölt. Nincs név, amely úgy összegyűjtené az embereket, mint a
Jézus neve. És ez az a név, amely még többeket is fog gyűjteni az eddig
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összegyűjtöttekhez.
Most azután átmegyek a második részhez, amelyben a nyilvánvaló ígéretről fogok
beszélni. Ezt mondja az Úr Isten, ki az elszéledezett izráelitákat egybegyűjti: „Még
többeket is gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez”. Szemmel látható, hogy ez az
igézet igen széleskörű, igen kiterjedt. Benne foglaltatik ezen igézetben az, hogy a
pogányok is meghivatnak az Urat szolgálni és követni. „Még többeket is gyűjtök ő
hozzá”. Nem több zsidót, hanem a „több” alatt értendők azok is, akiket a zsidók
„kutya pogányoknak” neveztek. Ah, az egy tündöklő, fényes nap volt, amikor a
cézáreabeli százados férfiakat küldött Péterért és ez megkeresztelte őt. Gyönyörű
nap volt az is, amikor a szerecsenország-beli kamarást Fülöp megkeresztelte.
Látható, amint az Úr „még többeket is gyűjtött Ő hozzá”. Milyen különösnek
tűnhetett fel az apostoloknak kik mind zsidók és hozzá erős zsidóérzelműek voltak,
különösen Péter, - mikor látták, hogy a pogányok is hogyan gyűjtetnek össze. Szinte
csodálkozhatunk, hogy Pál nem volt olyan elfogult, különösen, ha születésére és
neveltetésére tekintünk; de ő dicséretreméltóan minden előítéletet, sőt a
„pogányok apostolának” nevezte magát.
Valami nagyszerűen fenséges érzet hat át engem, mikor arra gondolok, hogy a
legkülönbözőbb szívű emberek Krisztushoz jönnek és jobb tudásuk szerint
törekszenek az emberi nem egységességére. Vajon mit gondolhatott a tizenkét
apostol, ha ők látták volna, hogy az Evangyéliom, amelyet ők prédikálnak, az
emberek összes fajait egy közösségbe hozta? Jézus nemcsak a rómaiakat,
görögöket és zsidókat gyűjtötte egybe, hanem a szomszédos barbár törzseket és a
szigeteken lakozó gallokat és briteket is. Mily kedves dolog szemlélni, hogy vörös
indiánok a fehér arcúakkal együtt hajtják meg térdeiket Jézus Krisztus előtt; látni,
hogy a légmentesen elzárt Kína miként nyitja kapuit az evangyélium előtt; Japán
szinte kéri, hogy küldjenek misszionáriusokat tanítás végett; látni továbbá, hogy az
ausztráliai szigetlakók, valamint Afrika négerei hálával emelik fel kezeiket Istenhez.
Mert vannak az emberi fajnak furcsa és durva tagjai is, mégis ezek éppen úgy
egybegyűjtetnek, mint az intelligensek, a fakultak. Jóformán nincs is olyan nép,
amelyből az úr ne gyűjtött volna már legalább egyeseket magához és mi hisszük,
hogy elközelget az az idő, mikor az evangyélium minden országban, minden népnek
hirdettetik. Ma még csak így. Itt van például még ma is Tibet, valami húsz millió
lakosával, akik talán még csak egy szót sem hallottak Jézusról. Vannak még milliók
és milliók, kik előtt a Jézus neve ismeretlenül cseng és mégis kell, hogy minden
népek, nemzetek, nyelvek és fajok egy nagy közös családba, jöjjenek össze. A Jézus
Krisztus evangyéliuma nemzetközi alapon nyugszik. Ah, mily jól esik tudnunk, hogy
az Úr e földön öletett, nevét a Jordán mellett szólították, de nem veszti el zengését
Temze, a Ganges vagy az Orinoko partjainál sem. Jézus tulajdona minden
országnak, feküdjék az a tropikus éghajlatok vagy az örökös jég alatt. Jézus: ember;
és ez az „ember” szó szebben, nemesebben hangzik, mintha azt mondanók róla,
hogy zsidó, angol vagy római. Jézus: ember: ember az embereknek és az emberek
embere. Dicsérjék Őt az összes népek, mert ő az emberi faj reménysége, a
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romlottak helyreállítója és Ő az a gyűjtő, aki másokat, aki többeket gyűjt majd
azokhoz, akiket már gyűjtött eddig is.
Figyeljük meg azonban szövegünket és lássuk, hogy az ígéret folytatódik. „Még
többeket is gyűjtök!” Ez a kijelentés igaz volt akkor, mikor Ézsaiás próféta mondta;
igaz lett volna akttor, ha Péter pünkösd napján idézte volna. Különösen igaz volt,
mikor Carey Vilmos, egy közönséges cipész ember, érezve magában az Úr erejét,
kiment Indiába, ott a tanult, okos brahminokat a megtérésre hívta fel, lerakta az Úr
országának az alapját. Ez akkor igaz volt és éppen úgy igaz most. Ha az ígéret ma
reggel itatott volna és a tinta meg sem száradt volna rajta, akkor sem volna igazabb,
mint most, hogy: „Még többeket gyűjtök Ő hozzá!”
Az ígéret nyilvánvaló és folytatódó, de nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy
igen kegyelmes és bátorító, mert szemmel láthatólag illik a kitaszítottakra. Ezt
mondja az Úr Isten, ki az elszéledezett izráelitákat összegyűjti: „Még többeket is
gyűjtök”. (Az angol nyelvű biblia azt mondja: „Még másokat is gyűjtök.”) Tehát más
kitaszítottak világosan említtetnek. Vajon eljut-e szavam egy ilyen kitaszítotthoz?
Vajon betévedt-e a kitaszítottak társaságának egy tagja ide az imádkozás házába?
Ha igen, akkor halld e szavakat: „Még másokat is gyűjtök Ő hozzá!” De ha esetleg
nem is vagy a kitaszítottak társaságában, talán a te saját véleményed szerint
elvetett vagy? Azt hiszed, hogy annyira vétkeztél, hogy nincs már többé remény
számodra; nagy bűnösnek tartod magad; elsőrendű pártütőnek. Magasztalva
legyen, a mi nagy főpapunk, Ő tud együttérezni azokkal, akik „itt tudatlanok és
tévelyegnek”. Hallom, hogy így kiáltasz fel: „Nincs már semmi reménység
részemre!” Hallgasd csak: „Ő az, ki az elszéledezett izráelitákat összegyűjti és még
másokat is gyűjt hozzá!” Miért ne legyen akkor itt remény a te részedre? Igaz
ugyan, hogy te a saját elítéltetésedet aláírtad és így kötést tettél a halállal és
szerződést a pokollal, amit lepecsételtél és átadtad a Sátánnak; csakhogy a te
kötésedet a halállal fel lehet bontani és szerződésedet a pokollal meg lehet
semmisíteni. Én tudom, hogy Ő sokakat akar ilyeneket összegyűjteni, bármit írtak is
alá, sokakat megment és megszabadít! Áldott legyen érte szent Neve! Milyen
bátorító, milyen bíztató reátok nézve, kik elfáradtatok már a bűn hordozásában!
Nincsen máshol és nincsen másban reménység, csak egyedül Jézusban, mert csak Ő
hatalmas arra, hogy megmentsen és megszabadítson mindnyájunkat. Bízzatok
mindnyájan csak Benne.
Mily csodálatos azután az, hogy a szövegben kifejtett tény szerint az kéret
föltétlenül biztos. Az Úr Isten, ki az elszéledezett izráelitákat egybegyűjti, szól: „Még
többeket gyűjtök Ő hozzá, az Ő egybegyűjtötteihez”. Úgy beszél, mint egy király.
Olyan tulajdonságú ez a beszéd, mely mindenható tudásával hat az ember
lelkületére. „Még többeket is gyűjtök Ő hozzá!” Persze, ők szabadon
cselekedhetnek, tetszésük szerint. Össze akarom őket gyűjteni!” Tegyük fel, hogy
nem akarnak jönni „Mégis többeket gyűjtök Ő hozzá!” Vannak olyan testvéreim, kik
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nagyon érzik és éreztetik, hogy az embernek szabad akarata van. Hiszem én is, hogy
szabad akarata van, de azt mondom, hogy éppen ez a szabad akarat az, amely által
az ember leginkább elveszhet. Istennek van módja és tehetsége arra, hogy minden
erőszakoskodás nélkül is elfogadtassa kegyelmét az emberrel. Lehet, hogy most is
vannak e teremben, vagy olvassák e lapokat olyanok, kik eddig még csak nem is
gondoltak arra, hogy higgyenek a Jézus Krisztusban és ő mégis úgy tud hatni reájuk,
hogy azok kénytelenek meghajolni a neve hallatára. Lehet, hogy némelyeik csupa
dacból, mondják: „Nem akarok Hozzá lemenni!” Nem hallottatok talán még arról,
aki azt mondta, hogy: „Nem megyek!” és azután meggondolva a dolgot, mégis csak
elment. A kegyelem úgy átalakíthat és megfogathat benneteket, - amiként még
csak nem is álmodtátok! És talán bánt ez? Csikorgatod a fogaidat és mondod „Nem,
én nem akarok megváltozni, én nem akarok sohasem vallásos lenni! ,,Azt mondom
néked, hogy ne feszítsd meg úgy a nyakadat mert nem tudod, hogy nem fogsz-e
sírni és bánkódni e kemény beszéden! Sohasem voltál még legyőzve emberi
szeretettől? Nem fegyverezett-e még le sohasem téged az édesanyád, nem
fenyítékkel, hanem egy szempillantással, egy könnycseppel? Szabad akaratod van
és mégis úgy uralkodnak rajtad, hogy nem bírsz magadon segíteni. Oh, ha ti
tudnátok, hogy a mi Mesterünk és Megváltónk mennyi fájdalmat tűrt mennyi
csodát művelt és milyen nagy szeretetet tanúsított, akkor meg hajtanátok Előtte azt
a kemény nyakatokat. Óh, ha ismernétek Őt! Vajh kijelentené néktek az Isten
magát és mondanátok:
A szeretet hat által engem, ez vonz s ki állhat ennek ellen?
Ez az, amiről az Úr beszél, hogy Ő ismeri a saját hatalmát tudja azt használni.
„Mégis többeket akarok még gyűjteni;” Vajha így lenne ez veled is, kedvesem. A te
teljes, beleegyezéseddel, ellentétbe saját gonosz akaratoddal, fog téged az Úr
Jézushoz hozni és akkor megláttatol majd, amint nagy örömben egyesültél népével.
Vajha ez isteni ígéret megtöltene benneteket, kik e beszédet halljátok és azok is, kik
e szavakat olvassák.
E pontban elétek akarom sorolni azokat a tényeket, amelye hitünket ez ígéretekre
vonatkozólag támogatják. Isten szava feltétlenül biztos ugyan, hanem azért azt
hiszem, hogy ez némelyeknek, - kiknek gyenge bizalmuk van, - fog valamit segíteni.
Mert oly tények, melyek hitünket az írásban támogatják, igen sok van. Íme, van egy
marék belőle.
Az első mindjárt az evangyélium fennmaradása. Még mindig hirdettetik közöttetek
az örömhír, kedveseim. Még mindig hangzik felé a felszólítás, hogy „menjetek ki e
világba és prédikáljátok az evangyéliumot minden lénynek”. Még nincs megmentve
az egész vita hogy a Megváltó így szóljon felénk: „Nem kell már ezután kimentek,
mivel nincs már senki, akit meg kellene mentenetek,” feltétéve, hogy a
vendégségen minden hely el van foglalva, akkor, ha a király bejön a vendégeket
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megtekinteni, nem fogja mondani szolgáinak, hogy: „Menjetek ki az útakna és az
utak keresztezésére és akik szükségesek, hívjátok be őket”, mert a mi feladatunk ez
„Elmenvén széles e világra, prédikáljátok az evangyéliumot minden teremtett
lénynek. Aki hisz és megkeresztelkedik: üdvözül, aki pedig nem hisz: elkárhozik;”
azután pedig ez: „Íme Én veletek vagyok minden napon, e világ végezetéig”. Így
azután biztosak vagyunk abban, hogy még sokan vannak, akit: üdvözülendők
lesznek. Ha nékünk meghagyatott, hogy az evangyéliumot e világ végéig
prédikáljuk, akkor annak úgy kell lennie, Inert egész a világ végéig mindig lesznek,
akik megmentetnek. Még mindig van aratni való, mert mi kiküldettünk arra, hogy
vessünk; még mindig vannak halak, akiket meg kell fogni, mivel a parancs még szól,
hogy „vessétek a hálót a tengerbe”.
A következő tény, mely a hit segélyére siet, ez: az áldozat vére még nem vesztette
el erejét és ezért az Istentől megváltottak közül még nincs mindenki megmentve;
még sokan vannak, akiknek meg kell mosódniok, mert a forrás még mindig nyitva
van! Még sokan vannak, akik gyógyulást nyernek, mert Gileád balzsama még
mindig rendelkezésünkre áll; még sokan vannak, akik megváltatnak, mert a
váltságdíj összege még nem meríttetett ki. Az Úr Jézus Krisztus oly nagy tömeg
embert váltott meg és drága vérének oly óriási értéke van, hogy mi minden kétség
nélkül tudjuk, hogy még milliárdok vannak, kik az Örök Jeruzsálem templomában
egybegyűjtetnek. Az embereknek megszámlálhatatlan sokasága kell, hogy
munkájának gyümölcse legyen, és ő még mindig nem látott ilyen számot, amely
kövesse lábnyomait. Még nem veszett el hatalmas ereje, hogy üdvözítsen
bennünket a fiúsításban, az eddiginél még sokkal többnek kell ezáltal létrejönni.
Biztosak vagyunk abban, hogy az Úr szent fájdalmainak még nagyobb ereje lesz;
még másokat is fog gyűjteni azokhoz, akik már egybegyűjttettek. Testvéreim,
keresztül lát-e szemetek a mennyezeten és megpillanthatja-e a Láthatatlant? Ha
igen, akkor nézzétek meg, hogy ott az örökké lángban álló trón mellett ember ül,
aki azonban több mint ember! Mivel van elfoglalva a Dicsőséges”? Avval, hogy
könyörög, hogy közbejár a megváltottakért! Amíg Közbenjáró van Isten trónjánál,
addig vannak megmentendő bűnösök is. Ha már mindenki megmentetett, akkor Ő
is felhagy a közbenjárással, addig azonban, amíg egy elveszett, kereső lélek van
addig meg nem szűnik a nagy Főpap, az örök Méltóság eléhozni kéréseit.
Ez azonban még nem minden, mivel tudjuk, hogy a kegyelem tanácsa még nem
vitetett végbe teljesen, mivel az Isten Lelke még mindig köztünk van.
Az Isten Lelke azért jött, hogy bennünket átvezessen a bűnök tengerén: sok lélek
van, akit át kell vezetni. Kell, hogy itt legyenek többek, kiknek a Lélek mondja meg,
hogy kicsoda a Krisztus, mert máskülönben a Lélek nem lehet útmutató. A Lélek
nem távozott el; sokan vagyunk, kik érezzük hatalmát. Biztos jele a Lélek
jelenlétének, hogy az ígéret még mindig nem teljesedett be teljesen; még mindig
csak jelentés, hogy még sokaknak kell egybegyűjtetniök azokhoz akik már eddig is
egybegyűjtettek.
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Még ez sem minden; az evangyéliom dicsősége és méltóság, azaz jobban mondva,
az Isten dicsőségének nagysága az evangyéliumban követeli, hogy még sokkal
többnek kell egybegyűjtetni a templomba mint Ámennyi eddig egybegyűjtetett. A
legmesszebbmenő számít szerint is a Krisztus temploma ma csak szegényes
kisebbsége az ember nemzedéknek és mi nem hisszük, hogy a kegyelem székének
elég legyen az, hogy a világ végén majd egy maroknyi megmentett lén legyen az
elveszettek rettentő tömegével szemben. Nem, minden dologban kell, hogy Jézus
előnyben legyen és Jézus majd biztosan odahat, hogy a megmentettek száma
túlhaladja az elveszettekét; ez a mi reményünk és a mi bizalmunk. Emberek,
nemzetek, tömegek minden fogalman felül kell, hogy a Messiás lábai elé
hozassanak, akik szálljanak mint a fellegek, siessenek mint a galambok, törjenek elő
esővel telte mint a tenger hullámai, födjék be a földet, mint a homok a tengerpart
fövényét, megszámlálhatatlanul.
Egy bizonyítékot hozok még fel, ha mindjárt nem is oly erő mint amilyen erős
lehetne. Megfordított dolog, hogy a leggyöngébb alappal zárják, hanem ez az alap
olyan, melynek szükséges, hogy erősebb legyed és mivel kívánom, hogy minden
hívő ezt tegye, azé teszem legutoljára, hogy így el ne felejtsétek. Tudom, hogy sok
lélek fog még egybegyűjtetni a szentek kívánságára. A szentek nem
megelégedettek, ha nem látnak megtéréseket, sóvárognak a bűnbánó szavak
hallására. Kívánom, még, hogy sokkal erősebb sóvárgásuk és nagyobb kívánságuk
legyen. Ismerek egyes keresztyéneket, kik igen nyugodt viselkednek, dacára, hogy
saját gyermekük sincs megtérve. Őszinte hívők éhezik és szomjúhozzák a lelkeket és
míg az emberek meg nem teltek, nem is tudnak nyugodni. Sok hívő fájdalmat és
szorongattatást érez a lelkekért. Olvastátok már kedveseim „Minekelőtte eljönne a
fájdalom Sionra, szülte az ő fiait.” (Ézsaiás 66, 7.) Ez azonban jó, mert sok lélek van,
akiknek egybe kell gyűjtetniök és mert az Istennek meg kell hallania az imát, pedig
sokan imádkoznak ezért. Vajon nem kiáltanak-e a választottak éjjel-nappal az
Úrhoz? Nem fogja meghallgatni őket? Az a sok prédikátor, tanító és a mindenféle
fajtájú munkás nem hajszol-e mennyei buzgósággal nagy tömeg lelkeket az Úrhoz,
nem hagyva nyugtot néki, míg az elveszetteket be nem hozza? Ezért kell még sok
léleknek egybegyűjtetni az Úrhoz.
Egyet tudok és ez pedig az, hogy a gyülekezetnek szüksége van megtérésekre. Ha a
gyülekezet nem kap folyton és folyton új vért, tagokat, úgy nem maradhat virágzó
állapotban. Tekintsetek meg egy régi gyülekezetet, melyben nincsenek új
megtérések és meg fogjátok látni, hogy milyen beteges állapotban van. A
gyülekezetnek szültsége van arra, hogy új vér keringjen az ereiben. Nagy
szükségünk van, hogy új megtértek csatlakozzanak hozzánk és éppen azért, mert
erre szükségünk van, és mert bízunk az Úrban, hogy megadja azt, amire szükségünk
van, biztosak vagyunk benne, hogy az Úr „megszaporít bennünket emberekkel,
mint juhokkal”. (Ezékiel 36, 37.) Hogy élővé, erőssé tegye az Úr a gyülekezetét,
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megragad némely Saulokat, hogy Pált alakítson belőlük. Vajha ez a gyülekezet is az
újonnan megtért tagok égő szeretetének lángjába helyeztetnék. Ah, kérjük az Urat,
hogy adjon még másokat is, azokon kívül, kik már egybegyűjtettek; mert
meglátjátok majd, hogy abban az arányban, amelyben ti és én sóhajtunk, kiáltunk
és könyörgünk az Úrhoz, abban az arányban fogja az Úr kegyelmes ígéretét
megvalósítani és még sok másokat fog egybegyűjteni azokon kívül, akik már eddig
egybegyűjttettek.
Zárni fogok most a negyedik fejezetben, megemlítve azt a magatartást, amit ez az
ígéret előír. A magatartás, amely ennek az igézetnek megfelel az, hogy higgyünk
benne és imádkozzunk érte. Menjetek még ma az Úrhoz egyedül vagy a
családtagjaitokkal és hozzátok ezt az ügyet Eléje és beszéljetek erről vele. Talán
nem helyeztetek súlyt eme kegyteljes szavakra eddig, csak most, hogy a szerveitek
elé lett hozva. Egy férfi például biztosan tudja, hogy egy pénzes-utalványt kapott,
de úgy eltette, hogy nem találja meg; már most mit fog tenni, ha véletlenül
ráalvad? Nemde rögtön megy és beváltja. Ez az ígéret is az Úrnak egy utalványa,
amelyet még nem váltottatok be. Fogjátok és vigyétek az Úr elé, mér, ma, mert a
Mennyország Bankja éppen most van nyitva, - árubár mikor van zárva? Menjetek és
töltsenek meg benneteket ima közben e szavak: „Uram, te mondád: Még többeket
akarok egybegyűjteni, -ezért éreztesd szolgáiddal e szavakat. Ha ezt teszitek, akkor
felemeltétek kezeiteket az Úrhoz és nem bírjátok már visszavonni. Ha imádkoztok,
akkor dolgoznotok is kell, mert az ima munka nélkül csak képmutatás. A legelső
dolog az ima után, hogy odamentek többekhez és beszéltek nékik Jézusról, az üdv
útjáról és szent vérébeni hitről. Menjetek és használjátok az evangyélium eszközét
és azután, mivel Isten ígéretet tett, várjátok a „többiek, egybegyűjtését”. Ne
rettenjetek meg, ha halljátok, hogy egy vasárnapon sokan megtértek a ti
beszédetek által az Úr Jézushoz. Várjátok ezt; sőt csodálkozzatok azon, ha ez nem
történik gyakran. Nem mondta az Úr azt, hogy „gyűjteni akarok?” Ha pedig mondta,
úgy legyetek nyugodtak, hogy meg is teszi.
Ami azoknak a magatartását illeti, kik még nem gyűjtettek egybe, arra vonatkozólag
a szöveg tisztán mondja, hogy bátorítani kell őket, nevelni a reményüket. Ha én
tolvaj volnék és olvastam volna a halállal vívódó gonosztevőről és arról, hogy Jézus
miként vigasztalta meg őt, akkor azt mondanám: „Ha egy rabló, egy gonosztevő
megtisztult Jézus vére által, én miért ne tisztulnék meg?” A bibliában vannak esetek
nagy bűnösökről, akik mind, megmosódtak bűneikből; én hasonlítok hozzájuk,
miért ne tisztulhatnék meg én is úgy, mint ők? Sok eltaszított, eltévelyedett
egybegyűjtetett, miért ne lehetnék én is közöttük? Mi zárna engem ki azok közül?
Megyeik és megpróbálom megkeresni az utat.”
A földi, a világi dolgokban az emberek mindig alapot keresnek, amint a remény
megnyugodhat. Olvastam, hogy egy állami hivatalra nyolcszáz pályázó adott be
ajánlatot. Nagyon kevés, nagyon kicsinyke volt a remény, de milyen sokan építettek
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erre a kis alapra. Itt azonban tudják, hogy többek gyűjtetnek egybe és hogy ez a
több” nem egyből vagy kettőből áll, hanem ezrekből, - miért ne jöhetne akkor ide
egy kereső lélek? Még nem volt sohasem egy olyan lélek, aki az Urat hitben kereste
és nem találta meg! Egyetlen egy sem volt! Aki Jézushoz egyszerű, őszinte hittel
jött, még soha nem talált elutasításra. Jöjj barátom, jöjj! Jöjj most Jézushoz! Ha
elvettetésre találsz, akkor 1-es számot kapsz a fekete jegyzéken. Hanem fogad el az
Úr, akkor itt, eme kápolnában előkelő helyet adunk néked és mindenkinek
megmutatunk, mint az első bűnöst, kit Jézus nem képes megváltani. Azt fogjuk
mondani, hogy: „Nézzétek, itt van az első ember, aki Jézushoz jött és akit Jézus nem
fogadott el!” Prédikációimat meg fogom változtatni és így fogom mondani: „Jézus
senkit sem vet el, aki Hozzá jön, kivéve egyet és ez az egy itt ül a mi
templomunkban”. Ki fogom hirdetni, hogy Jézus Krisztus minden bűnöst elfogad,
kivéve egyet, akit vasárnap utasított vissza. Szavamat adom reá, hogy nevedet az
egész világon hangoztatni fogják; a szentek a mennyekben ismert és az ördögök a
pokolban tudni fogják, hogy ki az és ujjongani fognak a legyőzött Üdvözítő felett. Te
leszel az első bizonyíték arra, hogy Krisztus immár nem kegyelmes, Isten nem
igazságos és Jézus vére nem elég az üdvösségre. Vajon lehetséges ez? Te magad
jobban tudod ezt! Jöjj és keresd a Megváltót még ma! Ne maradj vissza, ne marad
el! Oh, ha te Jézus szeretetének húzását gyakran követnéd! És ti kedves testvéreim,
vajha lennétek mindnyájan azok között, akik mondhatják: „Úgy van, igaz beszéd ez,
hogy az Úr bűnösöket üdvözi és eltévedteket egybegyűjt nyájába; mi magunk
tapasztaltuk ezt és ezért áldjuk határtalan hegyelmét, nagy szeretetét és
magasztalni akarjuk örökkön örökké.” Ámen.

A világosság
„Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba
tegyék és fényljék mindazokak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti
világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat.” (Máté ev. 5, 15-16)
Az Üdvözítő beszélt tanítványainak arról a befolyásról, amit embertársaikra
gyakorolhatnak és eme befolyások közül legelsőbben az elrejtett, de valójában
erővel teljes befolyásról szól, amelyet így fejez ki: „Ti vagytok a földnek savai!”
Mihelyt egy ember újjászületett, azonnal befolyást kell gyakorolnia környezetére,
amely inkább érezhető, leint látható. A hívő embernek egyszerű jelenléte is hatást
tesz a hitetlenre. A hívő ember olyan, mint egy marék só, melyet a húsra hintenek;
erő van benne és ez az erő áthatja mindazokat, akik érintkezésbe jutnak vele. A
szent életnek észrevétlen és öntudatlan befolyása igen nagymértékben
közreműködik fenntartásunkban és megóv az erkölcsi romlástól. Vajha lenne
mindannyiunkban só, mert a só igen hasznos és jó. Ha lesz, vagy ha van bennetek
só, akkor áldásává váltok egész környezeteteknek.
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Van azonban ezenkívül nyílt és látható befolyás, amely minden keresztyénre nézve
kötelező és pedig az, amit az úr a világosságról szóló példában tár elénk: „Ti vagytok
a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” Az őszinte
keresztyén mindenesetre érezteti csendes és láthatatlan befolyását mindazokra,
akikkel érintkezésbe kerül ugyanúgy, mint ahogy láttatja világos cselekedeteit,
amelyek sokakat ösztönöznek a világosság követésére és amelyek mélyebben
hatolnak be a valóságos életbe, mert a só az élettelen húsnak, a világosság pedig az
élő embernek használ. „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy
lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
„A só és a világosság alkotják a keresztyén erejét: Nem hiszem, hogy egy ember
világosságot legyen képes terjeszteni, ha nincsen benne só és mégis vannak
egyesek, kikben nagy tömeg só van, míg a világosság már nem sugárzik belőlük oly
bő mértékben. Adná Isten kegyelmét nékünk, hogy a belső és külső tulajdonság
egyforma mennyiségben találtatnék meg bennünk. Gondolatainkat most a
világosság köré akarom csoportosítani, és ezért fohászkodom felé segélyért, hogy a
visszavonultakat és a tétlenkedőket arra ösztönözzem, miszerint befolyásukat
jobban terjesszék ki másokra, hogy nyílt tanúbizonyságaik és alázatos hitük által
mások is bizonyságtételre kényszeríttetvén, így dicsőítsék Urunkat és
Megváltónkat. Mindazok tehát, kik sóval bírnak, ösztönözve lesznek arra, hogy
megmutassák a belőlük áradó világosságot.
A példa, amelyről a Megváltó beszél, családias, jobban mondva a messze Kelet
sátorházaiból ered. A világosságról, azaz jobban mondva, lámpáról beszél.
„Gyertyát (német fordítás szerint: lámpát) nem azért gyújtanak, hogy a véka alá,
hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, kik a házban
vannak.” Használni fogom a példát úgy a keleti, mint a nyugati viszonyokhoz
alkalmazva és közbe-közbe felemlítem mint lámpát, majd pedig mint világosságot.
Lehet, hogy így mint a kettő mellett sokkal jobban látunk majd és ha esetleg
tévedünk is a példánál, senkinek az elméjét elterelni nem akarjuk arra a fontos
valóságra tekintve, amit a példa elénk tár.
Három fontos rész van a szövegben, első: a meggyújtás, második az elhelyezés, és a
harmadik a világítás. Az első kettő azért történik hogy a harmadikat elősegítse.
Vajha Az, aki alkotta a világosságot megvilágosítaná lelkünket, mikor szavairól
elmélkedünk.
Foglalkozzunk leglesőbben a meggyújtás művével. „Gyertyát ne azért gyújtanak….”
Hogyan történik az emberi lélek meggyújtása Természettől fogva szűkölködik a
lélek a világosságban, „értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni
élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük.” Mi
tehát a meggyújtás? Legelőször is isteni mű. Mikor Isten a teremtés hatalmas műve
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megkezdte, azt mondta: „Legyen világosság!” és lőn világosság. És mint az első
teremtésben történt, úgy történik ez ma is; az első, ami Isten az ember szívében
művel, világosság. „A Te beszéded megnyilatkozása világosságot ad.” (Zsoltár 119,
130.) Jól mondja Dávid: „Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek?” A
Szentlélek megvilágosítja az értelmet, úgy hogy az ember belátja annak a
lehetetlenségét, hogy állapotán önmaga segítsen. Az Úr világosságot önt a lelkekbe,
úgy hogy Krisztust hittel nézik és akik a Krisztust hittel nézik, azoknak szívében tűz
és belsejükben világosság keletkezik, annyira, hogy a világosságot nemcsak látják,
hanem belőlük is az árad ki. A világosság nemcsak hat a szívre, hanem ered is a
szívből. „Mert valátok: régen sötétség, tehát nemcsak sötétségben voltatok, hanem
sötétség valátok, - most pedig világosság az Úrban;” nemcsak kaptatok világosságot
az Úrtól, hanem világosság vagytok is, ha a láng érintette a lelketeket. Egyedül a
Szentlélek végezheti el e művet rajtatok. Semmiféle emberi bölcsesség sem világos
önmagában, míg Isten, - ki a teremtésnél a „legyen” szót kimondotta, - ugyan e szó
által világosságot nem parancsol belé.
Ez a meggyújtás egy elkülönítő, elválasztó mű. Ha a világosság áthatja az embert,
akkor ez elválasztja az embert mindattól, amelyek a sötétség művei. Nem veszi ki az
embert környezetéből, nem zárja be valamely zárdába és dacára ennek, az
elválasztás mégis tökéletes; mert ahhoz, hogy a világosság és a sötétség között
elkülönödést idézzünk elő, nem szükséges egyéb, mint a meggyújtás. A legkisebb
szikra „is kiválik ellentétes tulajdonságával a sötétség közül. Ugyebár, nincs
szükségünk arra, hogy a világosság a saját leírását adja önmagának, mikor felváltja a
sötétséget, amiképpen arra nincs szükségünk, hogy egy harsogó trombita hirdesse
önmagáról: „Itt vagyok.” Avagy micsoda közössége lehet a világosságnak a
sötétséggel? Mihelyt tehát a világosság az emberi szívbe ér, rögtön elválasztja azt a
többiektől azaz isteni szó által, amely természetes határvonalat húz az
elválasztottak és a nem elválasztottak között. A sötétség nem hozhatott létre
világosságot, mert nem fogadta azt be. „És a világosság a sötétségben fénylik, de a
sötétség nem fogadta be azt.” (János ev. 1, 5.) Azok, akik egy őszinte keresztyén
környezetében élnek, nem érthetik meg őt, mert élete elrejtetett a Krisztusban az
Istennél. Azt észreveszik, hogy megtérése után rendkívüli változás következett be
életében és mint dr. Watts mondja „Ámulattal, csodálattal és gyűlölettel vannak
eltelve a változás iránt”, éle nem tudnak többet róla, mint a bagoly a világosságról.
Legelőször a búskomorság számlájára írják a változást, majd mikor látják, hogy az
ember tele van örömmel, akkor a rajongás vagy az elmebetegség egy vállfajának,
végül pedig az elme rossz útra téresének tulajdonítják. Vajha adná az Úr, hogy azok,
kik eddig ezt az eltérést nem ismerték, ilyen módon térnének el eddigi
cselekedeteikből. Ez a cselekedet a világosság meggyújtását jelképezi, úgy hogy
addig a sötétségben jártak, azontúl a mennyei világosságot élvezik.
A sötétség - dacára annak, hogy a világosságot nem szereti és ki nem állhatja - arra
van kényszerítve, hogy megtörjön előtte, mert a küzdelem a világosság és a
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sötétség között rövid és döntő. A világosság tömegének megfelel a világosság
győzelme. Ha csak egy pár sugár tűnik is fel az égen, akkor addig, ameddig ez a pár
sugár elhat, eltűnik a sötétség, ha azonban ez a világosság folyton terjed, míg
csúcspontját délben eléri, akkor-akkor a sötétség legkisebb nyomának is el kell
tűnnie. Szeretteim, ha Isten világosságot adott nékünk, akkor olyant adott,
amelynek ki kell mennie, hogy „diadalmaskodjék és hogy győzzön.” Ha a sötétség
mindjárt oly sűrű is, mint az, amely az egyiptomiakat sújtotta, mégis meg kell törnie
a világosság előtt. Küzdelmet elvárhatunk ugyan, de a győzelemben bíznunk kell.
Nem kell azt vélnünk, hogy a sötétség kiterjeszti karjait, hogy átölelje a
világosságot; azt nem szabad beképzelnünk, hogy le fog borulni a világosság lábai
elé, kérve, hogy kössön szövetséget vele. A világosság nem élhet a sötétség oldala
mellett és nem köthet szövetséget vele, mert meg van írva: „Elválasztá Isten a
világosságot a sötétségségtől és nevezé a világosságot nappalnak, a sötétséget
pedig éjszakának”, vagyis megadta mindegyiknek külön-külön nevét, hogy senki
össze ne keverhesse őket Nincsen senki abban a helyzetben, hogy e kettőt
összekeverje, mert ezek mindenkorra elkülöníttettek egymástól. Kétféle mag
legyen egészen az idők végezetéig és pedig a világosság örökösei és a sötétség
gyermekei és e kettő sohasem válhatik eggyé. A világosságnak küzdenie kell a
sötétséggel mindaddig, míg a világosság teljes fényében fel nem ér legmagasabb
csúcspontjára, amikor aztán az egész földet betölti az Isten csodálatos nagy
dicsőségével. És míg ez az idő el nem jő, ne legyen a világosság gyermekeinek
semmi közössége a sötétség fiaival. A világosság meggyújtása megtalálható az
újjászületésben, a világítás pedig kezdetét veszi a megtérés után. A kérdés már
mostan az: Meg vagy te gyújtva, kedves barátom? Erőt vett rajtad az isteni tűz?
Vajon az Igének mennyei fáklyája érintett-e téged, miáltal a világosság hozz jött és
benned lakozik, úgy, hogy te magad is világosság vagy és fény leszesz az Isten
dicsőségére.
Továbbá, ez a világítás személyes egyéni mű. A felolvasott versekben azt találjuk:
„Úgy fényljék a ti világosságtok...” Ha a gyertyát meggyújtjuk az világít; csakhogy az
eredő tűz nem a gyertyáé, mert kívülről kapta azt a tüzet, amely által világít; mikor
azonban az ég kezdetét vette, akkor a világosság is már az eredetije. És ugyanígy
kell, hogy érintsen bennünket a mennyei tűz, hogy jöjjön az isteni kéz, amely által
azután egyénenként világítunk. A világosság egyikünkben sem található meg, mint
belőle eredő. A világítás tekintetében a kegyelem nem lép érintkezésbe az
emberekkel, hanem csak egyes emberrel. A bűn egyéni és ezért kell, hogy a
kegyelem is egyéni legyen. Kivétel nélkül mindnyájan sötétségben vagyunk és
egyenként kell meggyújtatnunk, hogy világítsunk. Egyenként kell mindenkinek a
világosságot átvenni, azaz mindenkit egyenként kell meggyújtani, hogy - úgy
mondjuk, - a lámpabélnek, az illető egyéniségnek a központjából kell erednie. A
világításnak eredetinek kell lenni, ezért szükséges, hogy világító őszinte legyen. Ne
cseréljétek össze semmiféle vallással vagy felekezettel az egyénit az előadottakkal,
mert az egyetlen, igazi vallás a Személyes isteni félelem. Eme világító lámpákat nem
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tudjuk egyszerre meggyújtani. Igaz, vannak manapság csodálatos világító testek,
amelyeket az elektromos áram egyetlen nyomására meggyújthatunk; de eme
világító lámpákat nem vehetjük csak úgy tömegszámra. Semmiféle mód nincs arra,
hogy az emberek egyéniségét összetörjük és őket tömegszámra mentsük meg.
A fény minden emberben egyéni és különleges. Az a fény, amely egy őszinte
keresztyénből kisugárzik ugyanaz, mint amelyik egy másik keresztyénből tűnik elő
és mégis tündöklés tekintetében az egyik rendkívül különbözik a másiktól. Péter
nem János és Pál nem Jakab. Megtekinthetik az Isten országának lámpásait és nem
fogtok két egyenlő fényességűt találni. A fény és a világosság ugyanaz és mégis más
a nap fénye, más a holdé és más a csillagoké. Még a különböző olajok és gázok
fényerőssége közt is van különbség ugyanúgy, ahogy különbség van a te és az én
fényem közt. Nagyon szükséges, hogy te gondot viselj arra, hogy én hogy világítok;
megteheted, hogy ha tudod, de vigyázz, hogy el ne oltsd a fényt egészen.
Legfontosabb azonban reád nézve, hogy saját világosságodra gondot fordíts és
különös kegyelmet kérj, hogy fényedet el ne veszítsd. A te fényed különbözik az
enyémtől, úgy, amiként az én életem is különbözik a tiedtől, ha mindjárt egy másik
szempontból nézve igaz az, hogy a te lelki fényed ugyanegy mindazokkal a
fényekkel, amelyek a világon vannak.
Örülök annak, hogy a bibliában ez a szó van; gyertya, „Gyertyát nem azért
gyújtanak ...”, mert manapság a gyertya a legkisebb az összes világító testek között.
A XX. században már lenéznek minden fényt, amely nem elektromos vagy
villanyfény és mégis a kicsiny lámpák még ma is hasznosak és a parányi
fénytesteknek is megvan a saját szükségleti körük. Istennek igen sok apró fénye
van; az Úr dicső templomában gyertyák és csillagok egyaránt hasznosak és egy
kicsinyke fényt sem akar használatlanul hagyni. A legkisebb fényerejű világító testet
is maga az Úr gyújtja meg. Gondoljatok erre ti, kik nem tudtok mást tenni, mint
csak gyermekeknek beszélni vagy a Jézus szeretete által vezéreltetve, egy-egy
meghívót elosztani.
Te csak kicsinyke kis fény lehetsz, de ha az úr a szent tűzből csak egy szikrát adott
néked, akkor azt akarja, hogy világíts. Sok fény van e világon, de nem túl sok. Nem
nélkülözhetjük a napot és szerencsétlenség lenne, ha a legkisebb csillag is
elmúlnék. Nem nélkülözhetjük azokat a nagyszerű felfedezéseket, melyek
elősegítették azt, hogy fényes nappalt csináltak a homályos éjszakából. Egyetlen
egy fénysugárt sem nélkülözhetünk, mely a fényes mennyről a homályos, ködös,
borult földre ér. A gyülekezetnek, valamint a világnak minden fényre szüksége van.
És ezért aztán minden testvéremnek a lelkére akarom kötni, hogy mily nagy szükség
van a fény meggyújtására. Habár a te fényed, kedves barátom, csak, pislakodó
mécses lehet, mégse légy elcsüggedve, mert a te fényedet az Úr, a kegyelmes és
hatalmas Alkotó adta, ki tudja, hogy mire használ téged.
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Figyeljétek meg azonkívül, hogy a meggyújtás olyan cselekedet, amely cselekedetet
folytatni kell. Dacára annak, hogy ez a cselekedet olyan, mely egy pillanat alatt
végbemegy, mégis olyan, amellyel foglalkozni is kell; mert a lámpa megköveteli a
folytonos tisztítást, mivel helytelen dolog volna a lámpát meggyújtani és azután
sorsára hagyni. Szüksége van időnként olajra is, hogy folytonosan égjen. Ne
gondoljátok azt, hogy amikor egy bizonyos időre gondoltok, amelyről azt
mondhatjátok, hogy: „Akkor megtért voltam!” - most már élhettek, amint akartok.
Isten oltalmazzon! Ne fogjátok fel a dolgot arról az oldalról, hogy ti egykor a
sötétségből a világosságra jöttetek, hanem arról, hogy „világosság vagytok-e az
Úrban” most? Van olaj a lámpátokban? Néztek-e Jézusra? Igen helyes volt, hogy
egykor néztetek, de az a kérdés, hogy néztek-e most? Mert ez a fődolog! A jelen
idők munkája a nézés. Jó dolog volt az, hogy Jézushoz jöjjetek, de ez csak kezdet
volt; meg van írva: „Akihez járulván, mint élő, becses kőhöz.” (Péter I. 2, 4. Mint
mindnyájan tudtátok, a tüdőnek szüksége van folytonosan friss levegőre. Nem ér az
nékem semmit, ha tegnap vettem lélegzetet; hol vagyok, ha ma is nem veszek.
Szükségünk van állandó táplálkozásra, te tegnap ettél, de vajon el lehetsz-e ma étel
nélkül, úgy hogy éhséget vagy gyengeséget nem éreznél? Testünknek szüksége van
a folytonos gondozásra, vajon nem ugyanígy áll a dolog lelkünkkel? És ha ezt
elmulasztjuk, nem nagy balgaságot cselekszünk-e? A lámpának tehát folytonos
gondozásra van szüksége, ami valójában nem más, mint meggyújtás folytatása.
Hallgassátok meg még azt, hogy a meggyújtás egy olyan cselekedet, amely ha
egyszer megtörtént, megköveteli, hogy az ember teljesen a világosságadás
szolgálatába adja magát. Ha egy gyertyát meggyújtanak és égve hagyják, akkor az
az égésben egészben bent marad. Erre készítették is; nem arra, hogy
üvegszekrénybe rakják és úgy bámulják hanem hogy világításra használják. Boldog
az az ember, ki azt mondhatja: „Az én buzgóságom elemészt engemet.” Azt
mondhatjátok, hogy egy lámpa égésénél maga a lámpa nem emésztődik fel. Nem is,
mert a lámpának az a rendeltetése, hogy megvilágítsa a házat, ahhoz azonban,
hogy világítson, megköveteli az olajat, amelyből a láng táplálkozik A lámpa,
akármiből készült is, ezüst, arany vagy agyagból is, mindig csak egy célt szolgál és
pedig, hogy világítson. És ha Isten egyszer jönne és meggyújtana téged, akkor
néked minden más rendeltetéstől eltérően csak ezt az egy célt kell szolgálnod.
Lehet néked sok ma emberi és társadalmi hivatásod, de ezeket mind alá kell vetned
eme célnak. Azt látom, hogy némelyek sokkal inkább megbecsülik a föld dolgokat,
mintsem kellene. A keresztyén férfinek legyen első a Krisztus követése. Akiket Isten
kiválasztott, azoknak legfőbb foglalkozásuk az legyen, hogy úgy éljenek, mint illik az
Isten választottaihoz. Nézzetek csak Jézus Krisztusra, bár foglalkozásra nézve ács
volt, úgy gondolok reá, úgy beszélek róla és úgy áll a lelkem előtt, mint az emberek
megváltója és mint az Isten szolgája. És ha egy keresztyén férfi szintén ács, annak is
úgy kell élni, hogy az ács eltűnjék belőle és csak a keresztyén maradjon meg és ha
kereskedő, tanult ember, vagy prédikátor, az illető annak mind úgy kell élnie, hogy
az embernek csak az tűnjön fel, hogy ez az ember keresztyén. Egy lámpa, egy
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világító eszköz, melynek az a rendeltetése, hogy világítson. A gyertyát például
sokféle célra lehet használni; láttam, amint egy favágó a fűrészét kente vele, azután
láttam megint, hogy egy másik ember a csizmájánál használta ugyanarra a célra;
csakhogy ez mind nem mutatja a gyertya igazi rendeltetését, mert a jelenléte
hasztalan, ha nem használják fel világítási célokra.. Minden tárgy csak akkor
mutatja meg hasznát, ha céljának megfelelően használják. Láttatok már hattyút
járni a szárazföldön? Ugye, milyen csúnya, nehézkes a járása és milyen ügyetlennek
látszik a madár? De nézzétek meg a vízben! Milyen kecses, milyen szép! Ugyanígy
áll a dolog a keresztyénnél, szépségét csak a néki megfelelő környezetben mutatja
meg; adjatok néki más célt és meglátjátok, hogy mily ügyetlen és mily csúnya. Ha
arra törekszik, hogy embertársait megmentse, akkor olyan, amilyennek Isten is
akarja s a bölcsességnek és az isteni szépségnek kegyelmi ajándékai láthatók rajta.
Töltsön meg tehát bennünket az az érzés, hogy lángra lobbantásunk felülről van és
oly állandó világosságot szolgáltassunk a Szentlélek által, mely által lássák az
emberek, hogy ez a láng az Isten kegyelmi ajándéka.
A második pontban az elhelyezéssel fogunk foglalkozni. „Gyertyát nem azért
gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék.” Rendkívül fontos egy ember elhelyezése, -ez
elolthatja a fényét vagy pedig tovább nevelheti. A legfőbb dolog lángra lobbantani
és odahozni őt, hogy világosságot adjon; az ezután következő fontos dolog azonban
azt oly helyre állítani, ahol ég. Vannak emberek, akik mikor Jézushoz jönnek,
teljesen és egészen rossz helyen állnak. Hogyan világítson például egy lámpa, mikor
a folyóba ejtik? Az egyén megtérése után szükséges annak elhelyezése. Általában
ismert dolog, hogy Isten elhívta Ábrahámot el kellett jönnie Úr városából, a
káldeusok közül, mert az a hely, hol Ábrahámnak világítania kellett, nemcsak Hárán
volt, hanem a megígért ország felé kellett vándorolnia, mint egy pásztorkirálynak,
mert csak ott világíthatott Ábrahám valóban az Isten dicsőségére. A legtöbb
embernek okosan kell viselkednie, ha ott marad, ahol van és ott akar világítani;
vannak azonban, akik nagy változásokon mennek keresztül, míg képesek fényüket
oly messzire vetni Amennyire az Úr jónak tartja. Ha megtérésed után sokkal több
fájdalmat tűrsz el, mint azelőtt, akkor annál jobban fogsz tündökölni, kedves
barátom. Lehet, hogy egy ideig nyugodtan feküdhettél, de egyszer csak szükség lesz
reád és akkor elő kell állanod a szolgálatra. Akkor, amikor még nem volt szükség
reád mikor még nem világítottál, akkor a szekrény mögött éppen olyan jó helyed
volt, mint a kamrában. Most azonban, hogy meggyújtattál, a gyertyatartóba
helyezettel és tapasztalni fogsz olyan dolgokat, melyek nem éppen kellemesek. A
helyet, ahová állíttattunk - tekintet nélkül arra, hogy meggyújtás után
elhelyeztetünk vagy nem - Isten állapítja meg és jó, hogyha helyeinket ebből a
szempontból tekintjük. Abban az esetben, hogyha utcai gázlámpa lennél és
megadatnék néked a szabad választás a helyre vonatkozólag, valószínűleg a
legelőkelőbb helyen óhajtanál áltani, hogy a nemeseknek világíts. De ne felejtsd el,
hogy azoknak a szegény lelkeknek valamely sötét zsákutcában vagy homályos
udvarban, ahol verekedések vannak és ahol a részeg férjek feleségüket gyilkolják,
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sokkal nagyobb szükségük van a te fényedre. Ha valakinek szabad választás adatott
- és szereti Istent - akkor inkább választja a rossz helyet, mint a jót. Ha te őszinte, a
munkától nem rettegő férfiú vagy, akkor én örülök, hogy egy szomorú állapotba
levő faluban tartózkodok, ahol a nép éhezi és szomjazza az igazságot. „Mi az?” szól valaki közületek - „örülsz, hogy oly sok fájdalmat kell elviselnem?” Nem, nem
azért, hanem ha erős férfi vagy, nem te fogsz fájdalmat érezni, hanem másnak
fogsz fájdalmat okozni, vagyis a papot és az egyházközség tagjait kényszeríteni
fogod, hogy nyomorult langyos állapotukból kijöjjenek. Ha a dolgot ebből a
szempontból nézzük, akkor olyan helyek, melyek azelőtt nem voltak kívánatosak
most kívánatosak lesznek. Az Isten gondoskodása, bölcs előrelátás olyan helyre állít
bennünket, ahol a legtöbb fényt áraszthatjuk.
Dacára azonban annak, hogy most az isteni gondviselésről beszélek a mi állásunk
nagy részben mégis saját magunktól függ. Figyeljétek meg legelőször is azt a helyet,
ahová a lámpát nem kell állítani: „Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy véka alá
rejtsék.” A véka hasznos és szükséges tárgy. Jóformán minden keleti házban ez volt
a mérték, amivel a gabonát mérték, mivel akkor az emberek gabonájukat még
házilag őrölték és szomszédjukkal kereskedtek. Ez a szükséges gabonamérték
juttatja eszembe a mindennapi élet kereskedéseit, természetes gondjait a
háztartásnak. Sok férfi és nő elejti azt a fényt, amelyet Isten gyújtott, a mindennapi
élet gondjainak vékája alá. Kérdezhetitek azonban: Hát talán ne legyen jó
háziasszony a nő? Okvetlenül annak kell lenni, csakhogy nem olyannak, hogy
elrejtse isteni félelmét! Hát vajon a munkás nem rendelkezzék-e a két kezével?
Természetesen, csakhogy ne úgy, hogy a földi kenyér miatt a mennyei kenyeret
elveszítse! Tartsátok meg a vékát és senki sem kívánja azt, hogy bárcsak égne el,
hanem hagyjátok a néki megfelelő helyen. Minden földi dolgot rendeljetek az Isten
dicsősége alá! Ne bánkódjatok azon, hogy kívánságtok, vágyaitok, óhajtástok avagy
minden szorgoskodástok a véka alá kerül, amely elrejti a világosságot.
Vigasztalódjatok, sokkal megtörténik ez! Kérnem kell benneteket, hogy egy-két
percig velem együtt prédikáljatok. Akartok-e kutatni és utána nézni kedves
barátaim annak, hogy foglalkozástok vagy vallástok hová állított benneteket?
Minek van meg az előjoga? Mi következik legelőször? Vajon a vallás a
foglalkozástokat, vagy a foglalkozás a vallástok? Fénylik-e a világosságtok a vékán,
avagy a véka rejti el a világosságtokat? Nem akarok sokáig időzni e kérdéseknél,
mert nagyon jó lesz, ha akkor teszitek fel magatoknak azokat, mikor egyedül
vagytok és úgy is feleltek reá, ki-ki önmagának. Tudom, hogy miképpen teheti
például egy prédikátor a világosságot a véka alá, - nem kell másként viselkednie,
mint egy hivatalnoknak, kinek egyedüli kötelessége csak isteni tiszteletet tartani és
semmi mást. A lehető legrosszabb, amit az evangyéliummal tehetünk az, hogy
hivatalossá tesszük. Mihelyt, mint hivatalnokok prédikálunk, minden hatalmat
elvesztünk; mint embereknek emberekhez kell beszélnünk. Egy testvér azt mondta
nekem egy napon a hivatalban: Abban a pillanatban, mikor az irodaajtót bezárom
ugyanakkor bezárom az én természetes lényemet is. Ez nem megy így az embernek,
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ha Istent akarja szolgálni, egész emberré kell lennie és ha valahol megállja helyét,
altkor a prédikációban különösen meg kell vetnie a lábát. Elzárhatjuk a világosságot
akkor is, ha nehéz szavakat használunk szavakat, melyek nem a képzeletnek
nehezek, hanem a megértésre. Használhatunk teológus, dogmatikus kifejezéseket,
amelyek érzelmeinket tökéletesen elfedik a nép előtt. Ismerek keresztyéneket, akik
elrejtik világosságukat azáltal, hogy határtalanul félénkek és gyámoltalanok. Ha
arról van szó, hogy öt darab bankót nyerjenek, nem oly gyámoltalanok, ha azonban
a Krisztusért kell tenni valamit, mindjárt inukba száll a bátorságuk. Oh, ha e
hátrányt leküzdhetnők! Isten oltalmazzon, hogy házunkban kirívóbb legyen a
sötétség, mint a világosság! Vannak olyanok, kik elrejtik világosságukat a közöny
által; úgyszólván, „semmit sem érdeklődnek a Krisztus országának ügyei iránt.
Gondosan utána néznek marha-, juh- és sertéseik állapota iránt, hanem az Úr
házára kevés gondjuk van. Kérlek titeket, kedves barátaim, ne rejtsétek el
világosságtokat valamilyen módon. Ne engedjétek hivatástok, foglalkozástok,
betegségetek, irodalmi munkásságtok vagy egyéni életetek által leptetekben az
isteni világosságot elrejteni!
A felolvasott szöveg azt mondja: ahová a gyertyát helyezik… Teszik azt
gyertyatartóba vagy más helyre. Mit jelent ez? A gyertya alkalmas eszköze a
fénynek és minden keresztyén férfiúnak alkalmas, helyes vallomását kell letenni
hitéről. Meg van írva: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” Gondolkodjatok
azon, hogy ha hitetek, van, ezt alkalmas módon kinyilvánítsátok, mert aki szívével
hisz és ajkával ezt beismeri, az üdvözülni fog. Ne mondja azt a lámpa: „Én akarok
világítani, hanem csak a padlón akarom ezt megtenni.” Nem, a te helyed az
asztalon vagy pedig ott van, amelyre ez a hely elkészíttetett. A gondviselés úgy
rendelkezik, hogy a fény ne maradjon elrejtve. Ah, hová volt helyezve a
keresztyénség lámpája, mikor a mártírok a Colosseumban világítottak vele, mikor
nyilvánosan égették őket hitükért és meggyőződésükért a pogányok és a pápisták.
Amikor semmiféle nyomás és ,erőszak nem akadályozhatta meg, hogy az
evangyélium világossága ne fényljék és amikor az Úr szolgáit királyok és uralkodók
elé állította és ott nyilvános helyen hirdették az üdv üzenetét. Az üldözések
alapították a világító tornyot és az isteni szeretet helyezte abba magasan a szent
igazságnak égő és fénylő lángját. Meglátjátok, hogy Isten ilyen világosságot akar
belőletek készíteni! Kell, hogy merészek legyünk, az igazságért és hogy beszéljünk
róla okosan, minden visszavonulás nélkül.
Vágyódom, sóvárgom ama nap után, mikor a Krisztus vallásának utasításai és
szabályai az egész emberiségnél és az emberiség minden osztályánál érvénybe
lépnek, Sokszor hallom, amint ezt mondják „Ugyan ne hozzátok a vallást a
politikába!” Éppen ez az a hely, ahová - legjobban be kell vinni ezt, hogy ott
mindenkinek szemei előtt, mint világítótest lebegjen. Kívánom, hogy a
minisztérium, a parlament tagjai a nemzet dolgát úgy intézzék, mintha az Úr előtt
felelnének érte és hogy a nép a fennforgó ügyet békében vagy háborúban - mindig
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az igazság fényén áttekintse. A külföldi nemzetekkel egyik vagy másik ügy fölött
mindig az újtestamentom alapján állva tárgyaljunk. Hálát adok az Úrnak, hogy
láttam, miszerint egyszer vagy másszor kísérlet tétetett ez irányban és kérem Őt,
hogy tegye ezt az alapot biztossá és állandóvá. Volt elég sok okos, de
lelkiismeretlen emberünk, hadd lássuk, hogy őszinte, istenfélő emberek mit
képesek cselekedni! Azt mondják: „De nékünk követnünk kell politikánkat!” Én azt
mondom nem! Vessétek félre a politikát, amely igazságtalanságon és hamisságon
alapszik. Fogadjátok el a legjobb politikának ezt: „Ahogyan akarjátok, hogy az
emberek cselekedjenek, úgy cselekedjetek ti velük.” Akár király, akár királyné,
miniszter, képviselő vagy akármi más légy, ez az a szabály, amelyet követned kell,
ha keresztyén vagy.
Ne rejtsétek világosságokat a véka alá, hanem hagyjátok, hadd fényljék az, mert
arra rendeltetett, hogy világítson. Az isteni félelem hassa, át a ház minden egyes
tagját csak úgy, mintha mindannyi teológus volna. Adja Isten, hogy eljöjjön az a
nap, mikor nem halljuk majd az ártalmas elválasztást világi és vallási dolgok között,
hanem amikor minden dologban az Urat dicsérjük, amint írva van „Azért akár
esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére cselekedjétek.”
Bár időnk eljárt, mégis hagyjátok, hadd beszéljek beszédem harmadik részéről: a
világításról. „Hadd fényljék a ti világosságtok az emberek előtt.” Ha valamely fény
világít, akkor ez azért történik, mert nem tud mást tenni. A világítás természetes
folyománya a világító test meggyújtásának és én kívánom, hogy szent befolyást
gyakoroljatok másokra, kedves testvéreim, mert az Isten kegyelme tényleg megvan
nálatok. Egyes emberek kétségbeesett kísérleteket tesznek, hogy jóknak tűnjenek
fel; sokkal eredményesebb lenne erőlködésük, ha megpróbálnának jóknak lenni. Élő
forrásnak kell lennie egy emberben a kegyelemnek, hogy azután élő vizek folyjanak
ki belőle: Egy megújult szívnek természetes folyománya a megújult élet, ennek
pedig szintén természetes következménye az, hogy az emberek ezt látják és
dicsőítik az Urat.
Mindamellett a világítás nem olyan dolog, hogy figyelmünket teljesen
nélkülözhetné, mert a szöveg gondosságot kíván tőlünk. „Úgy fényljék a ti
világosságtok!” Arra kell kérnem a nyomdászt, hogy ezt a szót „úgy” igen vastag
betűkből szedje. „Úgy fényljék a ti világosságtok - úgy - hogy az emberek látván a ti
jócselekedeteteket, dicsőítsék mennyei Atyátokat.” Nem tudtok jól világítani - még
ha fel is vagytok ruházva kegyelemmel - ha nem imádkoztok, őrködtök és nem nagy
gondot fordítotok reá. Vigyázni kell a szívre, az ajakra és a kézre, mert különben
nem tudtok az emberek előtt úgy világítani, amint szükség volna reá.
A fény, a világosság, ami a keresztyén emberből kisugárzik, mint ,,jócselekedet”
említtetik a szentírásban. Jól beszélni helyes dolog, de igen sokat kellene beszélni,
míg így egy szobát megvilágítanánk. A jócselekedetek tündököltetik az Isten
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világosságát. Melyek azok a jócselekedetek? Ezek: őszinte életmód, becsületes
eljárás, egyenes magaviselet. Ha egy ember ezeket igazán és szigorúan véghezviszi,
akkor minden tisztán gondolkozó ember ezt mondja, hogy cselekedetei jók. A
jócselekedetek a szeretet, az önmegtagadás cselekedetei, amelyek mások javára és
Isten dicsőségére eszközöltetnek. Az irgalmasság, a nyájasság, a testvéri szeretet
mind, jócselekedetek, amiként a gondos kötelességérzet és mind eme szolgálat,
amely becsületesen hajtatik végre, valamint az olyan vállalkozások, amelyek
embertársaink testi és lelki javait célozzák. Vajha mindeme cselekedetek
meglennének bennetek és világítanának belőletek; ne tegyétek ezeket csupán
azért, hogy az emberek lássák, de ne is szégyelljétek azokat.
Figyeljétek meg azonban, hogy meg azonban, hogy meg van írva: „Fényljék
mindazok, kik a házban vannak.” Vagyis, ha meggyújtattunk, legelőször a házban
kell világítanunk. Nemcsak künn kell a keresztyénséget terjeszteni, hanem
legelőször otthon, saját tűzhelyünknél. Némelyeknek igen kis házuk van,
családjukkal együtt csak egy-két szobában laknak; győzzétek meg őket arról, hogy
elég kegyelem az, ha azokat boldoggá teszik, mi nem a legkönnyebb ezen a világon.
Másoknak nagy családjuk van; bár részesülnének oly kegyelemben, hogy
mindegyiket befolyásolnák. Az evangyélium prédikátorainak már sokkal nagyobb
házuk van, amelyet meg kell világítaniok. Ez a világ egy ház, amelyben a gyülekezet
(egyház) világosság és ezért kell a gyülekezet mindegyik tagjának úgy világítani;
hogy az egész világ lássa az Isten dicsőségét.
A biblia azt mondja, hogy a világosság „mindazoknak” vagyis mindenkinek fénylik,
kik a házban vannak. Egyes keresztyének a háznak csak némely részében
világítanak. Ismertem asszonyokat, akik igen kedvesen viselkedtek mindenkivel
szemben, kivéve férjüket: ezeket kínozta reggeltől estig, úgy hogy semmi
világosságot nem nyújtottak nékik. Ismertem férfiakat, kik olyan sokat járnak
gyűlésekre, hogy házukat egészen elhanyagolták és nejük előtt elfedték a
világosságot. Ismertem urakat, kik teljesen közönyösek voltak szolgáikkal szemben;
és úri asszonyokat, kik teljesen elfedték, hogy jó volna már egyszer a Mari
kedvében járni. Ha a ti világosságtok jó rendben van, akkor ez megtölti a lakó, a
nappali szobát, a konyhát, kamrát, az egész házat és mindenkit megvilágít, ki a
házban van. A gyertya nem veti fényét csak egyik vagy a másik oldalra, hanem
minden irányba egyformán. E keresztyén férfinek olyan emberré kell válnia, hogy
bárkivel érintkezésbe jut, mindenkinek áldására legyen.
Gondoljatok arra Isten szolgái, hogy meg van írva: „Merítsetek vigyetek! Ez a ti
feladatotok. Itt van az Istentől rendelt bor: „Merítsetek és vigyétek” Vegyetek a
Krisztus teljességéből és adjatok másoknak is. Ne mulasszátok el megtenni
kötelességieket az Úr nagy menyegzőjére.
„A Mester vette a kenyeret, megáldá, megtöré és néktek adá. Ez az egész? Itt álltok
és elfogyasztjátok azt a darabot nyomor önmegelégedéssel? Nem. Mert, ha ti a
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Krisztus tanítványai vagytok, akkor tudjátok, hogy az is meg van írva: „A tanítványok
pedig adák azt népnek és mindnyájan evének.” Törjétek meg a kenyeret és adjátok
éhezőknek. Vegyétek Krisztus egész kenyerét, osszátok el igazságos és meglátjátok,
hogy annyi marad meg, Ámennyi volt, sőt még több mert a morzsalékból sok kosár
megtelik. Adjátok gazdagon, amit bőven kaptatok, nehogy a megőrzött manna
megposhadjon, vagy hogy aranyat, ezüstöt a rozsda megfogja avagy hogy lelketek
megpenészedjék a lustaságtól, mivel nem adtatok lelketekből az éhezőknek és ne
kerestétek fel azokat, kik az ismeret hiánya miatt éhenhaltak.
A baptisták misszió-szövetsége munkába akar állítani benneteket, hogy a
pogányokat megmentsétek! Vegyen mindenki részt benne! Itt van az aláírási-ív,
adjatok! Tegye mindenki azt, amit legjobban tehet!

Az Istenhez vezető út
„Senki nem mehet az Atyához, hanem én általam.” Ján. ev. 14, G.
Sok ember van e világon, ki ahelyett, hogy Istenhez jönne, inkább lehető
legtávolabb megy el tőle. Semminek nem örülne annyira, mint annak, ha az Ő
jelenlétét egyáltalán nem érezné és hatalma köréből magát teljesen elvonhatná. Ha
a pokolba kellene lenniök, még azzal is megelégednének, ha akkor azon nagy
kérdésre megadhatnák a választ „Hová mennék a te lelked előtt és a te orcád előtt
hová futnék?” Szívük Isten iránti ellenségeskedéssel van telve; gyűlölik igéjét és
utait. Tudják, hogy Isten haragszik rájuk, azért ők viszont haragusznak Istenre. Eltér
ezektől, habár nagyon kevéssé, az emberiség egy másik osztálya. Azokról, kik ezen
osztályhoz tartoznak, nem épen lehet állítani, hogy Istent gyűlölik; de mégis
elfordulnak tőle. Talán a legmagasabb fokon sértve éreznék magukat, ha azzal
vádolnánk őket, hogy Istent megutálják; de azt még sem tagadhatják, hogy Isten
iránti teljes közönyben töltik életüket. Azt mondják szívükben: „Nincs Isten.” Nincs
Isten az ő gondolatukban. Magasztos feltevéseik lehetnek a természetről, de még
sem vágyódnak az azzal való társaságra, ki a természetet teremtette. Gyakran
gondolnak arra, ami az ideigvalókat illeti és az észt foglalkoztatja, a földi dolgokra,
de ami az örökkévalóságot illeti, az el nem múló jókat, azon dolgokat, melyek
láthatatlanok és örökkévalók, azokra alig van idejük gondolni. „Vigyázzatok ti, kik az
Istenről elfelejtkeztek”, mert helyzetetek egyáltalán nem jobb, mint Isten
határozott ellenségeinek állapota. „Az istentelenek pokolra mennek;” azok, kik
Istent gyűlölik, az Ő haragját érezni fogják; de hasonlóan fog menni a ti dolgotok is,
kik az ő társai vagytok, mert ugyanazon helyen az is van mondva: „és minden
pogányok, kik az Istenről elfelejtkeznek”. Nem szükség, hogy Istent gyűlöljétek,
hogy ellene fellázadjatok, ha tönkre akarjátok tenni magatokat; csupán az Istenről
való elfelejtkezés elég ahhoz, hogy a kárhozatba döntsétek magatokat. Mert azt
mondja az apostol: „Hogyan menekedünk meg, ha ily nagy szabadításunkat
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megvetendjük?”
Nem szükséges Istennel vakmerően szembe szállnotok Őt kihívóan gyaláznotok és
vele dacolnotok. Maradjatok csak csendben és tétlenül; ne figyeljetek reá;
hunyjátok be előtte és töltsétek fel életeteket a föld hiábavalóságaival -egész
biztosan épen úgy elvesztek, mintha a leggyalázatosabb módon lázadtatok volna fel
Isten ellen. Isten elfeledése megnyitja a kárhozat kapuját. Az Istent elfeledő
biztosítja magának a helyet azon tóban, mely tűzzel és kénkővel ég. ,lé- van
azonban egy harmadik osztály is az emberek között e földön, kik nem tartoznak
Isten ellenségei közé s akik igazán mondhatják, hogy nékik nem egyre megy, ha
Isten tetszését bírják vagy nem. Ők azok közé akarnak tartozni, kik az Urat keresik.
Vágynak Atyjukhoz menni. Lehetséges, hogy még nincsenek azon egyedüli úton,
mely arra rendeltett, hogy Hozzá vezessen, de mégis mondhatják, hogy vágyódnak
Istent imádni, kívánkoznak orcája előtt hálaadással megjelenni és Őbenne
örvendezni. Azokhoz, kiknek jellemükben olyasmi van, mely jó reményre jogosít,
fordulok mostan kiváltképpen; általában azonban minden egyeshez is, ki ezen
gyülekezetben van; és hirdetem azon igazságot, melyet szövegünk tartalmaz. Senki
- ha még annyira szeretné is, ha még oly komolyan fáradoznék is miatta - nem
mehet az Atyához más úton, egyedül Jézus Krisztus által.
Mikor Ádám tökéletes volt az Éden kertjében, akkor Isten hozzáment a napszele
mentében, azaz este felé. Isten és ember a legbensőbb s a legszívélyesebb közösség
által volt egymással összekötve. Az ember egy boldog teremtmény volt; Isten
kegyelmes teremtő, ők ketten összejöttek és boldog összeköttetésük volt
egymással. De azon szem pillantástól fogva, mikor Ádám a tiltott gyümölcshöz
nyúlt, az út Isten és az ember között elzáratott, a híd összetört, nagy űr támadt és
ha Isten üdvterve, kegyelem-elhatározása a mi üdvözülésünket illetőleg ne lett
volna, akkor mi soha Istenhez nem juthattunk volna, sem Isten gazságosságának
megsértése nélkül hozzánk le nem ereszkedhetett volna. A mi üdvösségünkről
azonban gondoskodva volt. Meg volt határozva segédeszköz, mely által kijuthatunk
a nagy katasztrófából.
Jézus Krisztus már az örökkévalóságban elrendeltetett Isten és az ember között
közbenjárónak. Akartok egy képies ábrázolást az ő közbenjárói hivataláról, úgy
gondoljatok Jákob csodálatos álmára. Tudjuk, hogy Jákob magános helyen feküdt le
és álmot látott; és azon álomlátásban több valóság és lényeg volt, mint abban, amit
valaha nyitott szemekkel látott. Látott egy létrát, melynek egyik vége a földet, a
másik pedig eget érte. Ezen a létrán látta az angyalokat le és felmenni. Ezen létra
Krisztus volt. Krisztus az ő emberi természetével e földet érte, csontunkból való
csont és testünkből való test. Isteni természeténél fogy pedig az égig ér, mert ő az
igaz Istenből való igaz Isten. Ha imáin felfelé hatolnak, akkor ezen létra fokain kell
azoknak felhágni; ha akarunk áldásokat nyerni Istentől, azoknak ezen csodálatos
létrán kell hozzánk jutni. Még soha nem hatolt ima másként Istenhez, hanem csak
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az Úr Jézus Krisztus által. Még soha nem szállt áldás az emberekre, csak ezen isteni
közvetítő által. Most létezik egy út, mely szentség útnak neveztetik, melyen a
megváltottak Istenhez mennek és Isten hozzájuk jöhet. Ez a király seregének útja.
Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus, az út Istenhez; időzzünk
néhány szempillantásig ezen gondolatnál. Miért nem mehetett Isten többé, mint az
előtt a paradicsomban az emberhez? Az ok egyszerűen az, hogy Isten ugyanaz
maradt, az ember pedig megváltozott, Isten még most is telve szeretettel és
leereszkedéssel; de az ember tisztátalanná és szentségtelenné lett. De amilyen
szeretetteljes Isten, olyan tiszta is; Isten a szeretet, de épen olyan igaz is, hogy Isten
végtelenül igaz és szent. Szent szemei nem nézhetik az Igazságtalanságot. Ha a
bűnös teremtmény is közeledhetett volna Istenhez, ha az elesett ember is a
legszentebb színe elé léphetett volna, úgy annak következménye felfoghatatlanul
rettenetes lett volna. Szent haragja a teremtményt, melyben bűnt lát, menten
megemésztette volna; nem is lehetett volna másként. Isten színe elé akarsz lépni, ó
bűnös? Éppen úgy teheted azt, mint a tűzlángba lépni; nem bírod ki. Amint
Nabukodonozor kemencéje azon férfiakat megemésztette, kik a három zsidó fiút
bedobtál: úgy Isten a megemésztő tűz, elborítana minket, még ha hálával és
tisztelettel közelednénk is felé, ha Jézus Krisztus, a közbenjáró nem esedeznék
érettünk. Azt mondom, hogy ez az ő természetének szükségszerű folyománya. Isten
nem lehet más, mint igaz; az igazság pedig nem tűrheti el a bűnt. Isten nem lehet
más, mint szent és tiszta; megszűnnék Isten lenni, ha nem lenne többé tiszta. Azért
kell megakadályozni a tisztátalanság mindennemű közeledését. Amint nincs
semmiféle törvény alá vettetve, úgy az Ő természetének törvényei soha meg nem
változhatnak. Az Ő lénye: „Nem hagyok senkit büntetetlenül.” Késedelmes a
haragom, hatalma van és kész megbocsátani, de míg a vétek nincs megbocsátva,
kész arra is, hogy büntessen; igen, büntetnie kell vagy megszűnnie. Ebből kifolyólag
senki sem jöhet Istenhez, aki bűnös, ha nem akar rögtön minden segítség nélkül
elveszni. Nem mehettek tehát Istenhez. Üdvös dolog, hogy mégis azon helyzetben
vagyunk, hogy embertársainknak egy olyan útról beszélhetünk, melyen örömmel és
dicsénekléssel mehetünk az Atyához Jézus Krisztus által.
Tárgyamról három nagy részletben akarok beszélni. Figyeljük meg, hogy: Az
emberek a vallásosság útján akarnak Istenhez jutni, de ők fossz utat választottak.
Gyakran találkoztok olyan emberekkel, kik azt mondják: „templomba járás,
bibliaolvasás, Krisztusban hinni, olyan dolgok, melyeket én nem teszek és nem is
akarok tenni. Mily nevetséges mindaz! Én a vasárnapot a szabad ég alatt töltöm azon fenséges templomban, melyet Isten épített. Mily magasztosak azon érzelmek,
melyektől ott leszünk áthatva, ahol a pacsirták vidáman énekelve emelkednek ég
felé, hol minden virág arról beszél, kinek lehelete által él, ahol ezer meg ezer
teremtmény énekli az ő dicsénekét. Az egy templom, hol minden az Ő dicséretét
hirdeti. Nekem nem szükség templomba menni és azt hallgatni, amit ti
evangéliumnak neveztek; „tisztelem a természet Istenét,, nem a jelentések Istenét,
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hanem a természet Istenét.” Így beszélnek ők e mi szövegünk szavaival élve azt
mondjuk: Imád és hálád nem kedves Istennek, akit tisztelsz, mert azon Isten
kijelentette, hogy senki nem lehet ő hozzá, hanem csak az Ő fia az úr Jézus Krisztus
által.
Elveted ezen hozzá vezető utat és bízol abban, hogy imád és tiszteleted olyan úton
hozhatod eléje, amelyet Ő nem ismer, úgy tudd meg, e lesz a felelet a te imád és
tiszteletedre: Helyzeted kínos lesz, ha Isten el fog jönni téged megítélni az utolsó
napon. Az igaz keresztyén természettől annak Istenéhez emeltetik, mivel ő a
természet Istenétől ereszkedett a természethez. Senki sem képes e meredek
halmot meg mászni és a természettől a természet Istenéhez emelkedni, ha előbb
ezen útra nem lépett. Istennek először téged magához kell venni azon hegyre
melyen Ő lakik; csak majd azután tudsz lejönni, mint Mózes a Sin hegyéről; de amíg
téged fel nem emelt oda, fáradt lábad előbb ellankad és erőd kimerül, mint a
természet Istenét megismernéd az ő cselekedeteiből és hozzá eljutnál. Nem
barátom, bár a legnagyobb komolysággal véled elérni az imáid és hódolatod által,
melyet a természet ki ne békített Istenének a te kertedben vagy meződön hozol; ha
oly őszinte gondolod, amint csak lehetséges, mégis elhibázod a célt; a nyíl íve, mely
azt eldobja, nem elég erős ahhoz, hogy azt a kívánt célig vigye, elpattan és saját
fejedre esik vissza és téged sebez meg, de Isten trónjához nem jut el.
Megjegyzem még, hogy ezen emberek, kik annyit beszélnek természet vallásáról,
amennyire én ismerem őket, egészen vallástalanok. Megfigyeltem, hogy azok, akik
azt mondják: „Én tudom Istent imádni anélkül, hogy a templomba mennék vagy
Jézusban hinnék”, nem teszik azt, amit mondanak. Volt már alkalmam látni néha, a
természet Istennek imádói közül sokakat menni vasárnapon azon az utcán,
amelyben lakom. Leginkább olyan emberekből állanak, kik kalitkával vannak
felszerelve, hogy madarakat fogjanak a réten, vagy horoggal, hogy horgásszanak.
egy jelentékeny része pedig ezen tiszteletreméltó társaságnak a tekepályázás és
korcsmázás után az ökölharc különféle gyakorlatával tölti a napot. Az előkelő
művelt bűnösök azt mondják: „Nem szükség templomba mennünk; a vasárnapot a
természet Istenének imádásával töltjük el.
És valóban, szép istentisztelet az! A „természet Istene” mindenesetre az, akit
szolgálnak, de az elbukott természet istene, t. i. az ördög; nem a fenséges Isten, ki
ott van a zajló tengeren, a háborgó hullámokon és a virágzó réten. Istennek
leginkább tudják azon emberek, akik úgy nyilatkoznak, hogy azon Isten, akinek
szolgálnak, az ő hasuk: szolgálnak kívánságaiknak és vágyaiknak, dicsőítik magukat
saját vesztükre. Kísérjétek csak figyelemmel az ő magánéletüket és nézzétek vajon
csakugyan megvan-e ez a szép istentisztelet? Azt hiszem, hamarosan rá fogtok
jönni, hogy ők nagyobb képmutatók, mint azon emberek, akik képmutatóiknak
neveztetnek.
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Nem meggondolandó állapot-e az, hogy ezen emberek, akik saját gondolataik
szerint, nálunknál annyira előbb vannak, hogy a természet istenét imádják,
szívesebben társalognak juhokkal, lovakkal és éneklő madarakkal, mint a szent
Istennel? Az már mégis különös, ha egy ember a juhakolban, jobban otthon érzi
magát, mint az értelmes lényei: gyülekezetében. Olyan formán tűnik fel a dolog,
mintha állatias érzülete volna, mivel szíve csak akkor hangolható áhítatra, ha
állatok közt van. Ami személyemet illeti én inkább képes vagyok Istent a nagy
gyülekezetben, a szentek összejövetelén imádni, mint bárhol másutt: „Az Úr
házának kapuiban, te közötted, óh Jeruzsálem, Halleluja!” Tudom, hogy minden
műve dicséri Őt. Ez az én örömöm, hogy - azt tapasztalom: a különböző évszakok az
Isten különböző megjelenései; a tavasz beszél nekem az Ő gyöngédségéről és
nyájasságáról, a nyár fenségességéről, az ősz az Ő adakozásáról és a tél az Ő
fenséges hatalmáról; de mégis tudom, hogy az ő dicsőségnek szentségében még
világosabban látom és ott úgy találom, mint szívem vigaszát és élvezetét. Az igaz
keresztyén a szabadban is tudja Istent tisztelni; de aki nem tanulta meg Istent az ő
házában imádni, az nem tanulja meg azt egész biztosan sehol. Az úgynevezett
természeti vallás hazugság; sokat beszéltek már felőle, de nem létezik. Kövessétek
ezen farizeusokat, kik a sátán iskolájából valók, az ő házaikba és meggyőződtök
róla, hogy vallásosságukkal csak azt- akarják eltakarni, hogy vallásuk egyáltalán
nincs. Lehetetlen dolog Istenhez menni ájtatosság és imádás által, ha az ember nem
a Jézus Krisztus által megy.
Lássátok tehát, hogy szövegünk az Istennél való elfogadástól mindazokat elzárja, kik
Krisztust, az Isten Fiát, közbenjáróul el nem fogadják. Azt szokás mondani:
„Mindenkinek igaza van; legyen az zsidó vagy pogány.” Most legyen néktek egyszer
s mindenkorra megmondva, hogy a Krisztus vallása ilyen eszméknek nem ad helyet.
Nem fordul láncokhoz és kínzóeszközökhöz, hogy akaratod ellenére vallomást
csikarjon ki tőled! De nem is hízeleg a hitetleneknek megnyugtató ígéretekkel,
hanem még inkább fenyegeti őket rettenetes sorsuk leírásával. Isten ezen
könyvében egyetlenegy sort sem találok, amely azt hitetné el velem, hogy a
mohamedán részére más út vezet Istenhez, úgy a zsidónak, vagy más valakinek, ki
nem a Jézus Krisztus által jön. A Krisztus religiója (vallása) türelmetlen ebben a
tekintetben. Azt mondja, hogy más fundamentumot senki nem vethet, azon kívül,
amely vettetett. Ezt mondja: Senki nem mehet az Atyához, csak Jézus Krisztus által.
Azon krisztusi szeretet, melyről némelyek beszélnek, csaló és értéktelen lehet
reményünk azok felől, kik Krisztust el nem fogadják.
Résztvevők vagyunk irántuk, szeretjük őket, imádkozunk tusakodunk értük, hogy a
hithez jöhetnének; de nem merészkedünk őket megnyugtatni, nem bátorkodunk
nékik azt mondani, hogy Isten imájukat meg fogja hallgatni, hanem a Jézus Krisztus
által akarnak is jönni. Legyünk oly türelmesek, mint Krisztus; de Krisztus maga
mondta: „Aki nem hiszen, immár elkárhoztatott,” mi lesz te veled is - racionalista,
szocialista, hitetlen, észt-istenítő; lehet imád bármilyen őszinte Isten megutálja azt
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s gyűlöli, ha nem Jézus Krisztus által, ki az egyedüli közbenjáró Isten s a bűnös
között, hozod eléje.
Mások azon tudatban, hogy mint bűnös lények az ájtatosság útján nem mehetnek
Istenhez, a bűnbánat, megtérés útján akarnak közeledni; de jegyezzétek meg: a
megtérés útján sem mehet senki Isten ez, hanem a Jézus Krisztus által jön. A
szemeidben levő könnyek minden kegyelemnek Istene előtt értékesek, mint a
gyémánt, ha Jézus az igazság napja, ragyog azokban; de könnyeid, sóhajaid és
kesergéseid sem gyakorolnak semmi befolyást Isten szívére, ha a Jézus Krisztus, az
ő egyszülött Fiában való alázatos hittel nincsenek összekötve. Hiába sírsz addig,
lesig szemeid a sok könnyezéstől meghomályosodnak hiába sóhajtozol, mígnem
szíved dobogása, melyet az aggodalom idéz elő, egész testedet remegésbe hozza,
hiába térdelsz, míg végre térde kisebesedik: Isten nem hallgat meg, nem fogad el,
ha Jézus, a megfeszített, az Ő Fia, az emberek Megváltója nevét nem említed. Ah,
mily szomorító látni, hogy az emberek inkább keresnek más utat, hogy sem Jézus
Krisztus által jönnének Istenhez. Ott van a római egyház, mely az emberektől nehéz
vezeklést kíván, hogy Istenhez jöhessenek. A múlt héten bementem egy katolikus
templomba és láttam ottan nagy csodálkozásomra egy szegény asszonyt térden
állva, ki az egész templomon keresztül kúszott, mi közben vezekelve, egy egész
festmény - sorozat előtt, mely a falon függött, imádkozott. Nos, gondoltam, ez az ő
Istenének tetszeni akar, - az én Istenemnek ez nem tetszik. Hogy ez szegény
asszony magának reumát szerezzen, vagy még annál is rosszabbat, hogy úgy Isten
tetszését megnyerje, ez a legérdekesebb vallás amit ismerek. Milyen lény lehet
nékik Isten, ha a szegény emberekben csak akkor van öröme, ha azok magokat
szenvedtetik. Nézzétek meg barátot - ha az ő Istenét meg akarja örvendeztetni,
akkor nem szabad megmosakodnia; mert az ő Istene a szenny kedvelője és saját
vallomása szerint a tisztaság néki nem kellemes.
Böjtölni is kell - Isten az éhség Istene az határozottan nem a mi Istenünk, mert a mi
Istenünk a bőkezűség Istene. A szegény barátnak meg kell magát ostorozni;
megveri hátát annyira, hogy a vér patakzik belőle; a ti Istenetek kedvet talál
teremtményének vérében nincs semmi kedvesebb előtte, amint magatok
mondjátok, mintha teremtménye fájdalmát látja. Nagy örömünkre tehát a mi
Istenünknek semmi köze a ti Istenetekhez. A ti Istenetek egy régi római pogány
bálvány; a mi Istenünk olyan Isten, akinek öröme teremtményeinek boldogságában
van; ki, ha valahol érdem volna, azt inkább örömeinkben, mint fájdalmainkban
találná; de ha jól megfigyeljük, érdem egyikben sincs. Ha Istenhez bánattal és
vezekléssel jövünk, akkor is csak egy áldozatot hozhatunk, mert csupán egy út van,
melyen Istennek tetsző megtéréshez juthatunk az a mi urunk Jézus Krisztus által
nyert út. Ha nem tévedek, ott fönn van egy ember, kit vétkének érzete terhel és
megbocsátás után vágyódik. Azt rebegi ajka: „Óh tudora, hogy vétek terhel; érzem,
hogy Isten haragját megérdemlem. Azonban megígérem, hogy többé nem iszom le
magamat; soha nem átkozódom; mostantól kezdve az Isten házában az
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összejöveteleket rendesen fogom látogatni. Meg fogok javulni egész biztosan.” Oh
barátom, barátom, olyan megtéréssel soha sem fogsz Istenhez jutni. Oh ember az
az út - a cselekedetek útja - a halálra vezet. Mihelyt lábadat azon útra teszed,
azonnal hangzik a Sínai hegy átkának dörgése.
„Átkozott valaki meg nem marad mindazokban, melyek megírattattak a
törvényben, hogy azokat cselekedje.” Elmehetsz jó feltevéseiddel és szándékaiddal;
kíséreld meg azt keresztülvinni; azt fogod látni, hogy ezen utad minden nap
nehezebbé válik. Minél többet teszesz, annál több tennivalód lesz; ha egy halmot
megmászol, hegyet fogsz magad előtt látni; ha egy folyamon átúsztál, tengert látsz
magad előtt és nem lesz tengerész, aki átvigyen. A jó cselekedetek által való út a
mennybe nagyon nehéz volna, ha esetleg lehetséges volna is. A lelkiismeret, mint a
nadály, azt kiáltja folyton: „adj, adj, adj!” A lelkiismeret soha sincs megelégedve, a
legjobb tettel sem, amit tehetünk; mindig többet kivár. Figyelmeztetlek arra, óh
ember, hogyha cselekedeteid útján mégy tovább és úgy akarsz bűnbocsánatot
találni, a te veszedelmed épen olyan biztos, mintha a bűn ösvényén haladnál.
Gondold meg, hogy az ókor zsidói nem akarták elfogadni Krisztus igazságát, hanem
saját igazságukat igyekeztek állatni, így a Krisztus igazságának nem voltak részesei,
azért elvesztek irgalmasság nélkül. Így fog az veled is történni. Térj vissza utadról!
Isten nem fogadhat el téged, ha ezen az úton haladsz, azért fordulj vissza arról! Ha
tökéletes volnál és Isten törvényét soha meg nem rontottad volna, úgy
üdvözülhetnél a törvény által; de egyetlen bűn által, melyet tettél, ketté töröd az
egész törvényt és azon törést soha nem tudod jóra hozni. El vagy veszve, ha
tetteidre alapítod üdvödet. Jöjj onnan, jöjj Krisztus keresztjéhez. Csak Jézus Krisztus
által van út a mennybe: el - úgy tetteiddel, mint bűneiddel; nézz Krisztusra és élsz;
tekints reá és megbocsáttatnak bűneid; tekints Őreá és íme bánatod el lesz véve és
békességet fogsz nyerni.
Mások vannak, akik így gondolkoznak: „Igaz, hogy Jézus bocsáthatja áthatja meg
bűneinket; csak szenvedése által lesz kegyelemben részünk: de”, azt mondják: „mi
akarunk Istennek tetszeni életünk minden idejében; tehát azon fáradozunk, hogy
olyan úton jöjjünk Istenhez, melyen minket szívesen fogadjon.” Sokan vannak, kik a
következő útra jutottak, Amennyiben azt mondják: „Mi nagyon lelkiismeretesek
akarunk lenni minden tettünkben, nagyon vigyázunk erre másokkal való
összeköttetésünkben, ami az Isten országát illeti bőkezű adakozók legyünk; ezen az
úton elfogadtatunk Istentől. Krisztusban fogunk bízni, amíg bűneink
megbocsátásáról van szó, a magunk részéről pedig fogunk arról gondoskodni, hogy
az igazság ruhájába felöltözködjünk; akarjuk, hogy Krisztus megmosson bennünket,
tetteinket is, ha úgy akarja; de legalább erényeinket és jeles tulajdonságainkat, mi
magunk fogjuk gyártani. Isten előtt tetteinkért legyünk kedvesek; Krisztus a hibákat
hozza helyre; Ő azon egy vagy két szakadást, mely esetleg öltözetünkön előfordul,
megfoldja, de régi ruhánkat a legkevésbé sem akarjuk eldobni, ha azt is halljuk,
hogy a mi igazságunk olyan, mint a vérbe mártott ruha, azért mégis kimosatjuk azt

208

és újból felvesszük, habár rongy és foszlány is az.
„Nos, mostan figyeljétek meg hallgatóim, amint, ha először Istenhez megyünk, nem
vihetünk semmi mást magunkkal, mint Krisztus vérét, úgy, ha később újból jövünk,
nem hozhatunk más egyebet, mint csupán ezen ajándékot. Egy megterhelt bűnös
soha sem jut bűnbocsánathoz, ha Isten trónjához közeledik, csak azon esetben, ha
azon vérre hivatkozik, melyet Krisztus ontott egykor; és a legkevesebb, a kitűnő
keresztyén épen oly kevéssé fogadtatik el Istentől, mint a legnyomorultabb bűnös,
ha újból és újból nem veszi őt oltalmába Krisztus vére és igazsága. Némely
keresztyén úgy fogja fel a dolgot, hogy Istennél való elfogadása bizonyos
mértékben az ő elfogadásától függ. Azt gondolják t. i., hogy- ha a keresztyén bűnbe
esik Istennek ki kell őt zárni szent családjából, épen ezen feltevésből
szükségszerűen következik, hogy a keresztyének elfogadása az ő jó tetteiktől függ,
úgy hogy mikor Istenhez jön, jó magaviseletében bízva jön és épen azáltal, amit
Krisztus tett. Ez egy hamis felfogás és épen olyan kárhozatos tévedés, mintha azt
prédikálnám, hogy az üdvösség teljesen a cselekedetekből származik. Nincs rá eset
a keresztyén élményei között, amikor Istennel más módon érintkezett volna, mint
Krisztus által. Kezdetben minden Krisztus általa van; a folyamatban minden Ő általa
van; a befejezésnél szintén úgy kell lenni. Ha lehetséges volna testvérem, hogy
tökéletesen bűntelen volnál, még akkor sem mehetne más úton Istenhez, mint
Krisztus által. Ha hited a legvidámabb bizonyossággá fejlődött, életed balgaságai
eltöröltettek, jellemed Krisztus képétől van áthatva, szíved teljesen szent, még
akkor is lelked megmentése és Istennel való társaságod ezen változhatatlan mód
szerint lehetséges. Jézus, Jézus, Jézus a bűnösök ösvénye és a szentek útja. Nincs
más út Istenhez - még a legszentebb emberek számára sem - nincs más út az
Istennél való elfogadáshoz, csupán Jézus által, egyedül Jézus által.
Nem fedeztünk-e fel mindnyájan magunkban hajlamot arra nézve, hogy szerettünk
volna más úton közeledni Istenhez, nem pedig Jézus Krisztus által? „Most jól
prédikáltál”, mondja a sátán; „ezen és ezen dolgot nagyon jól végezted el. Lásd,
mennyit adtál azon társaság javára. Most menj és imádkozzál.” És megyünk s azon
reménnyel imádkozunk, hogy ezen alkalommal biztosan meghallgattatunk. De talán
ott lappang, anélkül, hogy tudnánk, az imában való jártasságunk kapcsán azon
titkos gondolat, hogy Isten biztosan meg fog hallgatni, mert mi olyan szorgalmasok
és adakozók lettünk. Más oldalról pedig, ha vétkeztünk vádol, akkor félelemmel
megyünk Isten trónjához, mert bebeszéljük magunknak, hogy Isten nem fog
meghallgatni. Nem gőg ez? Hát akkor jobbak voltunk, mint most vagyunk? Nem
voltunk-e mindig és nem vagyunk-e most is olyan rosszak, amilyenek csak lehetünk,
Van bennünk valami, ami minket beajánlana Istennek? Azon tény, hogyha jó
állapotban van szívünk merészséggel, ha rossz állapotban van félelemmel jövünk,
nem-e épen annak a bizonysága, hogy azon titkos gondolat szívünkben lappang,
mely szerint valaminek bennünk kell lenni, ami által Istenhez mehetünk? Oh vajha
tanulhatnók meg és tartanók erősen azon igazságot, hogy Istennél való
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elfogadásunk egyáltalán nem függ attól, mit teszünk vagy tehetünk; sem attól, mit
gondolunk, érezünk vagy tudunk, hanem teljesen egyedül és csupán attól, amit
Krisztus tett és szenvedett; csak egyszer foghatnánk fel ezen gondolatot - mely
szövegünkben áll - akkor a Szentlélek támogatása folytán képesek volnánk minden
időben bátorsággal Istenhez menni tudván, hogy mivel Krisztus által megyünk,
merészséggel szabad Isten trónjához lépnünk.
Talán van itten - bizonyosa van - oly remegő lélek, ki fél Krisztus által menni
Istenhez? Ah, kedves testvérem, ismerem félelmedet és tudok veled érezni; de
épen azért mert félelmedet ismerem, akarlak téged megróni. Mit? Félsz Krisztus
által Istenhez menni és kell neked valaki, aki szószólóvá legyen Krisztusnál? Óh
balga szív, ha Istenhez akarsz jönni, persze szükséged van közbenjáróra, de ha
Krisztushoz jössz, nem kell az neked. Menj hozzá, épen úgy, ahogyan vagy, minden
előzetes önjavítgatás nélkül; menj csak egyenesen hozzá, rongyaiddal, bűneiddel,
sebeid és bélpoklosságoddal, menj egyenesen hozzá. Ne félj, hegy az Atya el fog
vetni, ha általa jössz. Szegény, félénk testvérem, engedd magad általam ezen útra
vezettetni. Jöjj velem! Látod ott ama keresztet? Látod ott ama dicsőséges embert,
ki azon kimondhatatlan kínokban hal meg? Nem gondolod, hogy azon szenvedések
elegendők Isten haragjának kiengesztelésére? Hallgasd csak, unit kiált! Nem akarod
hinni, amit mond? „Elvégeztetett!” így kiált fel, mielőtt kiadná lelkét.
S ha Jézus azt állította, hogy elvégeztetett minden, te nem hiszed azt? Ha Ő maga
azt hitte, hogy eleget tett, az nem elég neked, ami neki elég volt? Jöjj és ne félj
semmit, mert Jézus örömmel lát téged. Még folyik vére, még vér és víz ömlik az Ő
szívéből. Jöjj, mert senki sem lett soha eltaszítva, talán te lennél az első? Ama
karok, melyek a keresztre szegeztettek, erősen kiterjesztve, mintha azt akarnák
neked mutatni, hogy a legnagyobb bűnösöket is képesek átkarolni. Ama karok,
melyek a kereszthez szegeztettek, erősen állnak helyeiken, mintha itt maradnának
és várnák, hogy te kegyelmet nyelj. Oh lásd átfúrt oldalát, mintha azt mondaná
neked: „Szívemhez nem nehéz eljutni. Íme a vitéz dárdáján át egy egyenes út vezet
Őhozzá. Jöjj, rebegd óhajod szívembe, meghallom és meghallgatom azt.” Jöjj lélek,
lépj ezen útra. Mily biztos ez, mert a Jehova szeretetlobogója lebeg felette és a
Megváltó véres lábnyomai jelzik az utat. Az Isten trónjához vezető ezen vérrel
áztatott ösvényre meghívlak téged - lépj még ma. Jézus egyengette azt, Jézus
festette meg azt vérével. Felülről jön lefelé a véres nyom, a vörös fonál, mely bizton
vezet téged minden kételyed labirintusán keresztül. Jer ide, jer ide, szegény Lélek!
Jer, helyezd bizodalmadat egyedül Jézusra, akkor nem kell rettegéssel és aggállyal
menni többé Istenhez, az Atyához. Isten segítsen neked, félelmes lélek, Isten
segítsen neked. Nem szükség rettegned. Jézus mondja:: „Aki én hozzám jön
semmiképpen nem vetem ki.”
Továbbá léteznek emberek, kik a társaság útján akarnak Istenhez menni. Itt is ott is
találkoztok jámbor emberekkel, akik nagyon tökéletlen felfogással bírnak az
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evangyéliomról. Ott van egy csillagász, ő azt mondja, vallástalan csillagásznak nincs
elég esze, illetve, ha az volna azt mondja, ha a messzelátó üvegén át szemeivel a
csodálatos világokra tekint, melyek az éterbe úsznak, ő Istennel társalog,
mindenhatósága felett bámul és hasonlíthatatlan jósága és bölcsessége felett
csodálkozik. A geológus is azt mondja, hogyha ő a föld mély rétegeibe lát és amaz
őslakókat ismét napfényre hozza, kik az ősvilágban a végtelen erdőkben éltek,
akkor úgy érzi, mintha az örök Istennel beszélne; hogy neki az eltemetett
nemzedékek csontjai az Örökkévalóról prédikálnak, ki mindenek előtt volt és akiben
minden volt. Nos, ezen emberek őszinték; de nem gondolják meg, hogy az ő
áhítatuk Istennek csak akkor fog tetszeni, és társaságuk Istennel csak úgy lesz való
és természetes, ha ők ezen ismeret szülte érzéseiket bemártják abba és áthatni
engedik azzal, hogy Jézus Krisztus az Istenhez vezető egyedüli út. Óh lélek, akarsz
Istennel járni, mint Ádám az Édenben - az nem lehetetlen; akarsz Ővele járni, mint
Énók - az sem lehetetlen; akarod Őt látni színről-színre és vele szólni, mint barát
barátjával, úgy gondold meg, hogy Krisztusnak, mint sziklának üregébe kell állnod,
hogy azt megtehesd. Aki ezen sziklaüregben egyszer szilárd állásba helyezkedett és
Jézus vérét figyelembe vette, az a természetben is tud Istennel bensőleg társalogni.
A hegy lábánál állva, láthatja ezen halmot, mely mint egy ék elválasztja a sötét
éjszakát; lelke megmássza a csúcsot és a láthatatlan világba hág; ezen hatalmas
sziklán széttekint; lelke folyton feljebb-feljebb emelkedik a hegy ormára, mígnem
érzi, hogy a Mindenható kezét megfoghatja. De jegyezd meg jól, hogy az Istennel
való társaság ezen magas ormára nem hághatnál fel, ha Jézus nem ajánlaná fel
önmagát létrának és hitünk fáradt lépteinek erősítéséül erőt nem kölcsönözne. Ő az
Istenhez vezető út; Ő az igazság, mely minket vezet; Ő az élet, mely minket erősít az
úton való járásra. Krisztus nélkül nincs út az Istennel való társasághoz, nincs igazság
a társaságban, sem élet. Keresztyén, óvakodjál valamikor megkísérelni másként,
mint Jézus Krisztus által Istennel társaságba jutni. A Szentlélek által se próbáld meg
vele társalogni, ha a mellett Krisztusra nem gondolsz. A Szentlélek hozza létre a
társaságot; de Krisztus a közvetítő, aki által az folyik.
A Szentlélek Krisztuson, mint csatornán fut keresztül. Mint a víz a vezetékből a
csöveken át folyik, úgy folyik a Szentlélek közössége Jézus Krisztus által. Isten nem
jöhet másként hozzánk, sem lelkünk nem mehet másként Istenhez, mint az úton,
mely a Jézus Krisztus!
És még záradékul: Van közöttünk valaki, ki nem vágynék a mennybe? Létezik
valahol oly holt lelkű ember, kinek szívében ne volna vágyakozás egy más és jobb
világ után? Van szív, mely annyira meg volna tompítva, hogy nem óhajtoznék
bemenni az üdvös nyugalomba - oly homályos szem, mely soha ne pillantana
túlnanra, oly érzés nélkül való Lélek, mely soha sem indulna meg azon örömtől,
melyet az üdvösség és boldogság hona iránti remény kelt? A természet vad fia, ki
őserdőkben él, más világ után vágyakozik és ha egy- kedves halottja van, annak
sírjára tüzet csinál, hogy azáltal a halál rémes és titokzatos árnyát megvilágítsa,
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hogy a paradicsomba vezető utat megtalálhassa; ha pedig a tűz elaludt, a sírra ül és
az elhunytnak énekel és reméli, hogy annak lelke így, a túlvilágban az üdvözültek
országába jutott. Nem nyugszik meg mindaddig, míg nem hiszi, hogy az elköltözött
kedvesének szelleme a jobb hazába érkezett. És lehetséges volna az, hogy
közöttünk kik keresztyén országban élünk, találkozzék valaki, kinek szemei a jövő
előtt bezárva vannak és soha sem pillantott voltra túl a síron? Nem, nem - mi
mindnyájan vágyódunk egy más és jobb házába. Óh, jaj és nyomor hazája, volnál te
ha nem az üdvvel teljes világnak tornáca volnál? Óh, sírok és emlék kövek hazája,
mi volnál, ha rajtad keresztül nem a fény hazájába jutnánk? Óh könnyek völgye, mi
volnál, ha nem tudnánk, hogy te a megdicsőülés hegyéhez vezető út vagy, mi
volnál, ha nem vinnél minket ami Istenünk sátorához, a béke szentségéhez, ahol
lakást remélünk.
De nem létezik más út a mennybe, amelyhez reményt fűzhetnék, csak Krisztus által.
Oh emberi lélek, csak Jézus vérző oldalán át vezet az út a gyöngykapuhoz. Ezek a
paradicsom kapui - ezen vérző sebek. Akarod Isten ragyogó rajához az utat
megtalálni, úgy csak keresd az utat Jézus keresztjéhez és gyalázatához; keresed az
üdv útját, úgy lépj a nyomor ösvényére, melyen Jézus járt egykor. Mit? Akarsz más
utat keresni: Ember, annyira megvakíttattál, hogy nem tudod megfontolni, hogy a
menny kapuját és oszlopait örök alapjukból akarod kimozdítani és magadnak utat
erőszakolni a Mindenhatóhoz. Isten karja levethetne téged a legnagyobb
mélységbe! Vagy azt véled, hogy gazdagságoddal és aranyoddal csak egy talpalatnyi
földet is meg tudsz szerezni a paradicsomban? Te ostoba, mi a te aranyod, ott, ahol
aranyból van az utca és egyetlen darab kő minden kapu - a fundamentum jáspis és
a kőfalak drágakövek? Talán azt véled, hogy érdemeid által jutsz oda? Óh balga, gőg
miatt levettettek az angyalok, te is levettettél gőgöd miatt. Ha érdemeidről
beszélsz, az arról tanúskodik, hogy te megtestesült ördög vagy.
El veled! A menny nem az ilyeneké. - Vagy azt mondod:: „Vagyonomat úgy is itt
hagyom, ha meghalok kórházat fogok építeni és a szegényeket táplálni.” Gyere
csak, le akarok veled számolni. Te nemzeted javára dolgoztál, fizessék meg ők,
amivel tartoznak; állítanak emlékszobrot és képedet abban megörökítik. Hazádnak
éltél, úgy hazád fizesse meg neked, amivel tartozik. De Isten, mivel tartozik azért
neked? Elfelejtkeztél róla, megutáltad fiát, elvetetted evangéliumát. Katona,
államférfiú, hazafi, vagy bárki légy - az emberek tartoznak nektek fizetni; Isten nem
tartozik neked semmivel; minden, amit csak tehetsz, soha sem elég, ahhoz, hogy
téged palotájába beengedjen, ha nem a helyes úton, t. i. Jézus Krisztus által jössz, ki
élt és meghalt és most é1 örökkön örökké, és nála van a menny kulcsa.
És most jöjjetek ti, kik semmit sem hoztatok; jertek Krisztushoz e reggelen, ti
csüggedezők, vétkesek és elveszettek. Isten küldötte áll előttetek és mintha Krisztus
kérne titeket, úgy kér ő, hogy jöjjetek most Jézushoz! Ti, akik bűneitek felett sírtok
vágyódtok üdv után, higgyetek most Őbenne!
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Szívedben szegény bűnös mond:
Amint vagyok csak úgy jövök,
Nem az erőm, de az erőd
A véred mossa le a bűnt,
Isten báránya ím jövök!
A meghívás általános, a megbocsátás nyíltan ígértetik. Istenem nem a harag és
gyűlölet Istene; Ő a szeretet Istene. Ő hív titeket, kik szomjúhoztok, kik vágyódtok
orcáját látni, hív most magához; szavait esküvel is megerősíti: „Élek én, mondja az
Úr, nem akarom a bűnösnek halálát; hanem hogy megtérjen és éljen. Azért térjetek
meg a ti gonosz utaitokról; miért halnátok meg, óh Izráel háza? Jertek most! A lélek
és a menyasszony azt mondja: Jövel! Aki szomjúhozik jöjjön el, és aki akarja, vegye
az életnek vizét ingyen! Oh Istennek lelke, vonjad a bűnösöket Krisztushoz! Uh te
dicsőséges, Te hatalmas Szellem, tessék most néked ők az Atyához vonni Jézus
Krisztus, az Isten Fia által! Ámen

A hit ismertető jelei
„Mondá azért néki Jézus: Ha ti a jeleket és csodákat nem látjátok, nem hisztek.”
(János ev. 4, 48.)
Emlékeztek arra, hogy Lukács Theofilhoz intézett levelében mindarról beszélt, amit
Jézus kezdett cselekedni és tanítani (Apost. csel. 1, 1.), mintha az ő tettei és
tanításai közt benső összefüggés volna. És tényleg, az úgy áll. Tanításai tetteinek
magyarázói voltak, - tettei pedig tanainak erős tői. Az Úr Jézusnak sohasem volt
alkalma mondani: „Szavaim szerint tegyetek, de cselekedeteim szerint ne.” Szavai
és tettei a legtökéletesebb összhangban voltak egymással. Meggyőződhettetek,
hogy őszinte volt abba?, amit mondott, mint abban, amit lelt. Ezen felül látnotok
kell, hogy amit tanít az igaz, mert jelek és csodák követik és hitelesítik tetteit. Oh
kedves testvérek a Krisztusban! Ha egykor életrajzotoknak fel kell mutattatnotok,
Isten mentsen attól, hogy az csupán szavakat csak tartalmazzon, hanem a beszéd és
a tett egyesüljön! Óh vajha a Szentlélek úgy lakoznék bennetek, hogy kitűnnék,
hogy tetteitek szavaitoknak nem mondanak ellent! Valami más az tanítani és más
cselekedni. Ha tanítás és tett nem kézfogva jár, úgy a prédikátor maga elkárhozik,
és rossz eljárása téves példaadása által sokakat és kárhozatba vezet. Ha magatokat
Isten szolgáinak valljátok, akkor éljetek azon vallomás szerint; s ha szükségesnek
látjátok az erényességre inteni másokat, akkor gondotok legyen arra, hogy jó példát
mutassatok. Nincs jogotok beszélni és tanítani, ha azon feladatot magatok meg
nem tanultátok előbb, melyet másokkal akartok betanultatni.
Ennyit bevezetésül; most térjünk rá a tulajdonképpeni tárgyra. Az előttünk lévő
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elbeszélés háromfélét jelent, és mind a három pont három dolgot tartalmaz. Ezen
elbeszélésből ki akarom először is mutatni a Hit három fokát; másodszor: a hit
háromféle rossz állapotát; és harmadszor a ti hitetekre vonatkozólag három kérdést
akarok nektek felvetni.
Kezdjük az első ponttal. Nekem úgy tetszik, hogy a hit három fokban áll előttünk.
Kétség nélkül a hit történetét egész találóan épen úgy öt vagy hat különféle
fejlődési fokra is fel lehetne osztani; de elbeszélésünk háromféle részletet mutat,
tehát ma maradjunk amellett.
Élt egy főember Kapernaumban; hallott hírt, és pedig azt, hogy egy híres próféta
Galilea és Júdea városaiban folyton utazgat, s tudtára, adták, hogy ezen hatalmas
prédikátor hallgatóit nem csak szónoklata által indítja meg, hanem az emberek
szívét egész különös jótékony csodái által nyeri meg, melyeket küldetésének
megerősítéséül cselekszik. Ezen dolgok megindították szívét, de arra aligha gondolt,
hogy azoknak valaha hasznát vehetné. De egyszer csak az jön elő, hogy fia
megbetegszik, talán egyetlen fia, ki atyjának nagyon szívéhez nőtt, a betegség,
ahelyett hogy távozott volna, folyton jobban elhatalmazott. A láz reálehelte forró
leheletét a gyermekre, testének minden erejét fölemészteni látszott, arcának piros
rózsáit elhervasztotta. Az apa mindenféle gyógyszerben keresett segítséget; az
orvosok menthetetlennek nyilvánították. Már többé nincs segítség. A gyermek
halálán van; a halál nyila már testébe fúródott; majdnem szíven találta; közel a
halálhoz, biztosan halálos ágyán fekszik? Most emlékszik az apa és emlékében
felújulnak azon események, melyeket a Názáretbeli Jézus gyógyításairól hallott. Egy
kis hit van lelkében; s habár oly kevés, mégis elég, hogy alkalmat adjon ahhoz, hogy
annak valódiságáról, amit hallott, lehető legnagyobb bizonyossággal meggyőződjék.
Az Úr Jézus ismét Kánába jött; valami öt-hat mértföldnyi távolságra van. Az apa
gyorsan oda utazik; azon helyre megy, ahol Jézus van; hite oly magas fokra
emelkedett, hogy mihelyt meglátta a Mestert, elkezdett kiáltozni: „Uram jer,
mielőtt meghalna az én fiam!” A Mester, ahelyett hogy neki választ adott volna,
amely őt megnyugtatta volna, dorgálja hitetlenségéért és a mondja neki: „Ha ti a
jeleket és csodákat nem látjátok, nem hisztek. Azonban ő nem tekint a
szemrehányásra, mert egy kívánság, az ő egész lelki erejét igénybe vette. Érzülete
annyira le van kötve azon egyedüli gondtól, hogy más egyébre nem is figyel.
„Uram,” monda, „jer, mielőtt meghalna az én fiam!” Hite most olyan fokra hágott,
hogy nem tágít, hanem az Urat ostromolja, hogy jöjjön és fiát gyógyítsa meg. A
Mester kimondhatatlan jóakarattal néz reá és azt mondja neki: „Menj el, a te fiad
él.” Az apa elmegy örömmel, gyorsan és boldogan, azon szavakban bízva, melyet az
Úr mondott neki; jóllehet azon szavak be teljesedésére nézve semmiféle
bizonyítéka nem volt. Most a hit másodi fokára jutott; a keresés állapotából a
föltétlen bizalomhoz jutott.
Most már nem kér és könyörög tovább valamiért, ami még neki hiányoznék hisz és
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bízik, hogy kívánsága megvan, ha mindjárt az ajándék még nincs is kezében.
Hazamenőben szolgáival találkozik, kik nagyon örülnek; azt mondják: „A te fiad él”
Azonnal megtudakozá, mikor hagyta el a hideglelés. A felelet az lett: hét órakor
hagyá el a hideglelés; még több, meg is szűnt. Most ért a harmadik fokhoz. Haza
megy, a gyermeket teljesen meggyógyulva találja. A gyermek karjába ugrik és
elhalmozza csókkal; és ha többször egymás után karjára vette, hogy annál inkább
meggyőződjék, hogy valóban az, aki oly gyenge, bágyadt és beteg volt, akkor még
nagyobb mértékben örvendezett. Hite a bizalomból teljes bizonyossággá
emelkedett; s most hitt vele együtt az egész család.
Az elbeszélés ezen vázlatát csak azért bocsátottam előre, hogy veletek a hit három
lépcsőjét megismertessem. Most megfogjuk azok mindegyikét kellően figyelni.
Amidőn a hit a szívben gyökeret kezd verni, az még csak mustármag. Isten
gyermekei nem születtek óriásoknak. Először csak csecsszopók; és amint
gyermekek a kegyelemben, úgy a kegyelmi tapasztalatokban is hasonlóan a
gyermekkorban vannak. A hit csak kis gyermek, amidőn Isten azzal
megajándékozott, vagy más hasonlattal élve, nem tűz, hanem szikra, oly szikra,
mely kioltatni látszik, de mindazáltal mindaddig megtartva és megóva lesz, míg
végre hatalmas lángra lobban, igen mígnem éget, mint Nabukodonozor tüzes
kemencéjének rettenetes hősége. Midőn az ezen elbeszélésben említett férfiú
hithez jött, még nagyon kevés mértékben bírta azt. Az kereső hit volt. Az a hit első
foka. Figyeljétek meg jól, hogy ezen kereső hit tevékenységre ösztönözte. Mihelyt
Isten valakinek kereső hitet kölcsönöz, többé nem közömbös vallásos dolgok iránt;
nem teszi össze karjait, mint a hitetlen Antimor, és nem mondja: „Ha üdvözülnöm
kell, üdvözülők, tehát nem teszek semmit; ha a kárhozatra vagyok rendelve, akkor
el fogok kárhozni” Nem gondtalan és közönyős, mint azelőtt, mintha egyre menne,
ha megy Isten házába, vagy nem. Kereső és óhajtozó hithez jutott, és ezen hit űzi
őt, hogy a kegyelemeszközöket használja, buzdítja az Isten igéje tudakozására, az ő
lelke üdvére rendelt eszközök szorgalmas alkalmazására. Itt tanulhattok valamit;
mit határoz az, ha egy mértföldnyire kell menni, a vágyódó hit szárnyakat kölcsönöz
a hitnek. Itt van egy összejövetel, ahol Isten a lelkeket áldja; ha egy ember bejön, a
zsúfolt tömeg közt valószínűleg állnia kell; de az nem tesz semmit, a kereső hit erőt
ad neki, azon fárasztó állást kibírni, sőt azt mondja: Csakhogy az Isten igéjét
hallgathatom.” Íme, mennyire előre hajlik úgy figyel, nehogy egy szótagot meg ne
értsen, mert azt mondja: „Talán éppen azon mondat az, amit elveszítenék, amire
szükségem van”. Mennyire azon van, hogy ne csak néha-néha menjen az Úr házába,
hanem amilyen gyakran csak lehetséges. A legbuzgóbb hallgatók és a legkomolyabb
emberek egyike lesz, kik az imádkozás helyét látogatják. A Kereső hit tettre ösztönzi
az embert.
Sőt mi több, a kereső hit, habár még néhány tekintetben gyenge az embernek nagy
imaerőt ad. Mily komoly imája volt a főembernek - „Uram, jer, minekelőtte
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meghalna az én fiam.” Óh, ha a kereső hit az ember lelkébe belép, az csakhamar
imára ösztönzi. Nem elégszik meg azzal, hogy reggel felkeléskor egy pár szót
elmondjon és este álomittassan a szokásos imát ledarálja, mielőtt aludni megy;
hanem többet tesz, foglalkozási idejéből elszakít egy negyedórát, ha csak
lehetséges, mialatt aztán Istenhez kiált. Még nem bírja azon hitet, mely által
mondhatná: „Megbocsáttattak bűneim;” de van elég hite azt megtudni, hogy
Krisztus az ő bűneit megbocsáthatja és vágyik azon meggyőződéshez jutni, hogy a
Jehova az ő bűneit háta megé vetette. Ezen embernek néha nincs alkalma az
imához, de a kereső lélek imádkozik padláson, a csűrben, veremben, a kerítés
mögött, vagy menés közbe az úton. A Sátán ezer féle akadályt tud az útba
gördíteni, de a kereső hit mégis készteti az embert, hogy a kegyelem ajtaján
kopogtasson. Ezen hit, amelyet vettetek, még nem ad nektek békét, nem tud
titeket oda hozni, ahol nincs többé kárhozat; hanem mégis olyan hit, hogy ha
növekszik, oda hoz. Csak táplálni, ápolni és gyakorolni kell, úgy a gyenge hatalmassá
lesz, a kereső hit egy magasabb fejlődési fokra emelkedi és ti, akik a kegyelem
ajtaján kopogtattatok, bementek és az úr Jézus asztalánál szívélyesen fogadtattok.
Szeretném továbbá figyelmeteket felhívni arra, hogy azon ember kereső hite nem
csak komoly, hanem kitartó imára is ösztönözte őt. Kért egyszer, és a válasz melyet
kapott, nem volt egyéb látszólag, mint szemrehányás. Azonban nem fordult
megsértődve ezen szavakkal: „Még szemrehányásokat teszen.” Nem. Ő azt mondja:
„Uram, jer, minek előtte meghalna az én fiam.” Nem mondhatom meg nektek,
hogy mondta e szavakat, de nem kételkedem abban, hogy azt szívet megindítóan
tette, könnyező szemekkel, kéztördelve, mint esedező. Mint mondaná „Nem
engedlek el, míg nem jössz az én fiamat megmenteni. Ah jer hát. Mit mondjak,
hogy téged megindítsalak? Egy atya szeretete legyen az én legjobb szószólóm; s ha
nyelvem nem elég ékesszóló, úgy hadd szóljanak könnyes szemeim ajkaim helyett.
Jer, mielőtt meghalna az én gyermekem!” Ah, mily hatalmasak azon kérelmek és
szavak, melyeket a kereső hit az ember szájába ad. Hallottam üdv után vágyókat
Istennel küzdeni, mint Jákob egykor a Jabbók révén. Láttam, amint a bűnös lelkének
nyomása alatt a kegyelem ajtaján mellékét megragadni és azt ide-oda mozgatni
látszott, mintha előbb döntené azt erős fundamentumából, minthogy ne találjon
bejáratot bemenetelre. Láttam őt ráncigálni, húzni, fáradni, küzdeni és harcolni és
minden mást inkább megtenni, minthogy ne mehetne be az Isten országába; mert
tudja, hogy a mennyeknek országán erőt tésznek az erősek kapják azt. (Máté 11,
12.) Nem csoda, hogy nem találtok semmi békét, ha hideg imáitokat Isten elé
hozzátok! Hevüljenek bár azok izzóvá a vágy tüzes kemencéjében, azért ne
gondoljátok, hogy a mennyet fellobbantja. Ti, akik az igazhitűség hideg formáiban
azt mondjátok: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek,” soha sem találtok
kegyelmet. Az olyan ember, ki szívének belső érzelmei megindulásának forró
aggodalmából kiált: „Isten, könyörülj rajtani; ments meg engem, mert elveszek,” az
elérte célját. Az, ki egész lelkét szavaiban kiteszi és lényének összes erejét ama
kilátásban összeteszi, az utat tör magának a menny kapuján keresztül. Ehhez csak a
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kereső hit képes hozni az embert. Nem kétlem, bizonyosan vannak itt nehányan,
akik már eddig eljutottak. Láttam itt némely szemben könnyeket ragyogni, amelyek
gyorsan letöröltettek, de megfigyelhettem azokat, mint annak a jelét, hogy
némelyek azt mondták szívükben: „Ah tudom, mit jelent az: bízom Istenben, hogy
engemet eddig elhozott.”
Itt meg kell jegyeznem valamit a kereső hit gyengeségéről. Az sokat tehet, de
némely dologra nézve hamis fogalma van. A kereső hit hiányossága abban áll, hogy
keveset tud, azt hiszem, megfigyeltétek, hogy azon sajnálatraméltó apa azt
mondta: „Uram jer, jer oda. Jó, de hát az odamenetelre nem volt szükség. Az Úr
megtehette azon csodát odamenetel nélkül is. De ezen szegény barátunk azt vélte,
hogy a Mesternek okvetlen el kell menni, csak úgy mentheti meg fiát, ha
meglátogatja, kezét ráveti és talán ráfekszik, mint Illyés. „Jer.” Így megy ez nálatok
is. Istennek ti akarjátok megmagyarázni, hogy hogyan menthet meg titeket. Azt
kívánjátok tőle, hogy nektek nehéz küzdelmet készítsen s majd - úgy vélitek - akkor
tudtok hinni; vagy pedig kívántok álmot vagy jelenést, vagy hangot, amely ezt
mondja: „Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid.” Ebben rejlik a hiba, amint
láthatjátok. Kereső hitetek elég erős titeket imára ösztönözni, de nem elég erős
saját balga képzelődéseiteket érzelmeitekből kiűzni. Akartok csodákat és jeleket
látni, de hinni nem. Óh, te főember, ha Jézus azt választja, hogy neked egy szót
mondjon, és azzal fiadat meggyógyítja, nem épen olyan kedves-e az neked, mint ha
odamenne? „Ah, - mondja ő - arra soha nem gondoltam.” S épen úgy, szegény
bűnös, ha Jézus azt akarja, hogy neked ma ezen helyen békét adjon, nem épen
olyan kedves lehet az neked, mint ha egész hónapig a törvény fenyítő vesszeje alatt
kellene maradnod? Ha hazafelé menendő az ajtón átlépve, együgyűen Krisztusban
hisztek és békét találtok, nem épen jó megváltás-e az, mint ha tűzön, vízen át
kellene mennetek és minden bűnötök fenyegetőlelt lebegne fejetek felett?
Lássátok, ez a ti hitetek gyengesége. Bár sok jó van benne, Ámennyiben imára
késztet, de hiányosság is van benne, mert arra vezet, hogy a Mindenhatónak balgán
előírjátok az áldás módját, és arra ad alkalmat, hogy az ő korlátlan hatalmát
kétségbe vonjátok, tudatlanságban arra visz, hogy meghatározzátok, hogy az ígért
áldások milyen alakban jöjjenek.
Most menjünk át a hit második fokához. A Mester kinyújtá a kezét és monda:
„Eredj el, a te fiad él.” Nézzétek ama főember arcát az aggodalom redői egy
szempillantásra elsimulnak, igen, egészen eltűntek. Szemei telve vannak könnyel,
de más fajta könnyel; örömkönnye azok. Összeüti kezeit, csendesen hátrább lép,
szíve majd megreped háládatosságtól, egész lénye telve van bizalommal. „Mi teszi
őt oly boldoggá!” „Ah, fiam meggyógyult,” mondja ő. „Igen, de még nem látta
egészségben?” „Uram, Megváltóm mondta azt nekem és én hiszek neki. ,De
megeshetik, hogy ha ön haza megy, hitében megcsalatkozhatik mert fiát halva
találhatja.” „Nem, - mondja ő én hiszek ezen embernek. Egykor hittem benne és
kerestem, most hiszek benne és megtaláltam őt.” „De kérem, önnek semmiféle
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biztosítéka nincs afelől, hogy fia meggyógyult?” „Nincs, de nincs is rá szükségem.
Ezen Isteni próféta egyszerű szava elég nekem. Ő szól és tudom, hogy az igaz. Azt
mondotta, menjek el, mert fiam él; és én elmegyek nyugodtan és boldogan.
„Figyeljétek meg, ha hitetek a második fokhoz jutott, melyen képesek lesztek
Krisztus szavát elfogadni, akkor tapasztalni fogjátok a hit boldogságát és akkor
hitetek boldoggá tesz titeket. Fogd Krisztus szavánál, szegény bűnös. „Aki hisz az Úr
Jézus Krisztusban, az üdvözül.” (Máté 16, 16.) „De én nem vagyok arról
meggyőződve”, mondj valaki. Azért csak higgy. „De, - mondja más valaki, - nem
érzek szívemben indíttatást.” Csak higgy, még ha szíved oly szomorú volt is; az
öröm mégis megjön. Az hős hit, ha valaki az ezerféle ellentmondások
fogcsikorgatásai között is hisz Krisztusban. Ha az Úr nektek ezen hitet ajándékozza,
akkor mondhatjátok: „Nem tusakodom a testtel és a vérrel. (Gal. 1, 16.) Aki azt
mondta: „Higgy és üdvözülsz”, kegyelmet is ad nekem, hogy higgyek; azért bírom
azon erős bizodalmat, hogy üdvözülni fogok. Ha egyszer magamat - jöjjön akármi
Jézus Krisztus szeretetére, vérére és hatalmára helyezem, ha a lelkiismeret nem is
ad bizonyságot, ha a kétely engem aggaszt és félelem kínoz: még akkor is Uram
Mesterem tisztelem azzal, hogy igéjében hiszen mondjon bár ellene még oly
nagyon is az értelemnek, és az ész emelkedjék fel ellene és bár ítélje azt elmém
hazugságnak. Ah, az fenséges dolog, ha valakinek tanítványa van, és azon tanítvány
neki föltétlen hiszen. Az a férfiú felállít egy nézetet, mellyel az egészen
ellentmondásban áll; ő azzal a nép elé jön, azok lenézik és kicsinylik; de neki van
egy tanulója, az feláll és azt mondja: „Én hiszek mesteremnek, amit mondott,
hiszem igazán.” Valami fenséges az egy emberre nézve ha olyan hódolatban van
része. És ha ti minden ellenkezéssel megküzdetek, Krisztus mellé álltok és szavait
hiszitek, akkor nagyobb hódolat mutattatok iránta, mint a Kérubimok és Sérafimok
az ő trónja előtt. Legyetek bátrak hinni; bízzatok Krisztusban azt mondom nektek,
hogy akkor üdvözülni fogtok.
A hit ezen fokán kezd az ember nyugalmat és lelki békét élvez. Nem ismerem elég
jól a Kána és Kapernaum között levő távolságot, több megbízható író három vagy
négy földrajzi mértföldet említ. Az mindenesetre nem volt hosszú út haza az ő
kedves gyermekéhez. Hét órakor mondta a Mester: „A te Fiad él.” A szövegből
határozottan következik, hogy szolgáival csak másnap találkozott, mert azt
mondták: ,,Tegnap mintegy hét órakor hagyta el a hideglelés.” Mit vesztek ki
ebből? Én azt vélem, a főember olyan bizonyos volt abban, hogy gyermekét jó
állapotban fogja találni, hogy nem is sietett hazafelé. Nem ment közvetlen haza,
hogy legyen ideje más orvos után is nézni, ha Jézus valamit nem hozott volna
helyre; hanem nyugodtan és csendesen ment az ő útján, azon igazságban való
bizodalommal, amit Jézus mondott. Egészen helyesen kimondta egy régi egyházi
férfiú: „aki hiszen, annak nem kell sietni.” Ezen esetben is úgy volt. Nem sietett.
Talán már éjfél vagy még több idő volt, amidőn haza érkezett, holott valószínűleg
csak öt órát vett igénybe a hazamenetel. Aki Krisztus egyszerű beszédét veszi
reménye alapjául, az sziklán áll, még ha a körülte lévő talaj csak futó, száraz homok
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is. Kedves testvérek, némely közületek egész eddig eljutott. Krisztust szaván
fogjátok; egy-kettőre a hit harmadik, a legmagasabb fokára léptek. De habár itt oly
sokáig kellett maradnotok, ne szűnjetek meg Mesteretek és Uratokban hinni; csak
kiizzatok benne. Még ha nem is fogadna be ünnepi termébe, (Énekek Éneke 2, 4.)
akkor is csak bízzatok. Mondjátok: „Ha meg is sebez engem, mégis benne bízom.”
Még ha a kísértés nyilát mélyen testetekbe hatolni engedi, mégis bízzatok benne;
és ha törvényes darabokra marcangol, még akkor is csak bízzatok benne; mígnem a
ti igazságtok eljő mint a fényesség és az üdvötök, mint a lámpás tündöklik (Ézsaiás
62, 1.)
Most sietnünk kell a hit harmadik, azaz legtökéletesebb fokához. A szolgák
találkoztak a főemberrel - a fiú meggyógyult. Haza érkezett, megölelte fiát és látta
teljesen meggyógyulva. És most azt mondja az elbeszélés, „hitt az ő egész háza
népével.” Megjegyeztétek, hogy már az ötvenedik versben mondatott, hogy hitt.
„Híve az ember a beszédnek, melyet mondott vala neki Jézus.” Itt némely
magyarázó zavarba jött; mert nem tudták igazán, hogy ezen ember mikor kezdett
hinni. Kálvin mondja, - kinek megjegyzései jelentőségteljesek és mindig találóak
(Nem állítom, hogy Kálvin a legtehetségesebb magyarázó azok között, kik az Isten
igéjét fejtegették; hanem úgy találtam, hogy az Isten igéjét úgy adta elő, amint azt
találta) ezen embernek előbb csak olyan hite volt, mely egy ügy miatt Krisztusra
támaszkodott. Hitt azon beszédnek, melyet Krisztus mondott. Azután pedig olyan
hite volt, mely Krisztust elfogadta, Amennyiben tanítványává lett és azután mint
Messiásban vetette reményét. Azt gondolom nem tévedek, ha ezt a hit
legmagasabb fokának megvilágításához használom. úgy találta, hogy fia azon
órában meggyógyult; amikor Jézus mondta, megtörtént. „És most”, mondá ő
„hiszek”; ez annyit jelent, hogy teljes hitbizonyossággal hitt. Lelke minden kételytől
megszabadult; hitt a názáreti Jézusban, mint Isten felkentjében; ez bizonnyal az
Istentől küldetett próféta, kétely és rossz felfogás nem élt tovább szívében. Ah,
ismerek sok szegény teremtményt, kik szeretnék ezen fokot elérni, de ők azt
mindjárt elején óhajtják. Hasonlítanak azon emberhez, kik egy létrán fel akar hágni,
de az első fogra nem akar rálépni. Azt mondják: „Oh ha én a teljes hitbizonyosságot
bírnám, akkor nem kételkedném abban, hogy Isten gyermeke vagyok.” Nem, nem,
csak hinned kell, csak bízzál, építs Jézus szavára csupán, úgy aztán oda fogsz jutni,
hogy a Szentlélek bizonyságát fogod érezni bensődben arra nézve, hogy Istentől
születtél. A bizonyosság virág - csak ápolni kell a tövét, a csupasz, talán láthatatlan
tövét a hitnek - plántáld el, hogy csirázzék ki és azután egymás után fakadnak a
virágok. A kis hit formátlan magva fejlődésnek indul és azután bírjátok a teljes
hitbizonyosság érett magvát a kalászban. Szeretném itt azt is megjegyezni, hogy
midőn ezen ember teljes hitbizonyossághoz jutott, az mondatik, hogy egész
családja hitt vele. Ezen kifejezés gyakran előfordul, de nem hiszem, hogy valamikor
helyesen hallottam volna használni. Vannak olyanok, kik az írásból nem tudnak
többet, mint amit hallomásból ismernek, kik nem tudnak a bibliából egyebet, mint
épen azt, amit abból hallottak. Most egy hely így lesz idézve: „Higgy az Úr Jézus
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Krisztusban és üdvözülsz.” Mit vétett a többi szó, hogy azok kihagyattak? „mind
pedig házad népe.” (Apost. csel. 16, 31.); nekem ezen három szó éppen olyan
fontos, mint a többi. „Higgy és üdvözülsz mind te, mind pedig házad népe.” Hát
üdvözíti az apa hite a családot? Igen! és nem! - Igen, bizonyos értelemben; mert az
apa hite imában az övéiért küzd és esd; Isten az imát meghallgatja és megmenti
családját. - Nem, mert az apa hite gyerekeinek hitét nem pótolja, nekik is hinni kell.
Ezen kétféle értelemben mondom: „Igen és nem. „Ha egy ember hivővé lett,
remélheti, hogy gyermekei üdvözülnek. Igen, itt ígéret van; az apának nem szabad
megelégedni, mígnem látja, hogy gyermekeinek mindegyike megmentetett. Ha
anélkül is meg volna elégedve, akkor még nem hitt igazán. Van sok ember, kik saját
magukért hittek. De ha nekem ígéretem van, úgy hiszek oly mérvben, amint csak
lehetséges. Miért ne terjedne az én hitem annyira, mint az ígéret? Íme, az van
megírva: „Higgy és üdvözülsz te és családod!” Követelésem lehet Isten előtt
gyermekeimért. Ha imában Isten elé lépek, lehet így esedeznem: „Uram, hiszen
mert te mondtad, hogy családom üdvözül, engem üdvözítettél, de ígéreted nem
teljesedik addig, míg családom is nem üdvözíted.”
Megfigyelésünk második részére térünk rá mostan, a hit háromféle rossz állapotot
melynek az nagyon alá van vetve. Ezen három állapot szintén többféle módon
mutatkozik.
Először a kereső hitre vonatkozólag. A kereső hit hatalma abban áll, hogy az embert
imára ösztönzi. Épen ebben mutatkozik a baj; mert midőn kezdeni akarunk,
könnyen elhagyjuk az imát. Mily gyakran súgja az ördög az ember fülébe: „ne
imádkozzál, nem ér az semmit.” Vagy ha az ember hiszi, hogy meghallgattatik,
akkor azt mondja a Sátán: Mily balga vagy, hogy annyi ideig a kegyelem ajtaja előtt
állsz! Menjél! Távozzál onnan! Az az ajtó be van szegezve, nem nyersz soha
meghallgattatást!” Ah, kedves barátom! Ha ezen rossz állapot nálatok előfordul,
mialatt Krisztust keresitek, kérlek titeket, küzdjetek, harcoljatok ellene, ne
hagyjatok fel az imával. Az ember nem merülhet alá az Isten haragjának
folyamában, amíg esedezni és könyörögni tud. Ameddig Istenhez kegyelemért
kiáltani képesek vagytok, a kegyelem nem került el titeket.
Oh ne engedjétek magatokat a Sátán által a kegyelem ajtajától elriasztani, hanem
hatoljatok be, ha, akarja, ha nem. Ne hagyjatok fel az imával, mert különben
kárhozatotokat erősítitek meg; ha lemondotok imakamráitokban való
imádkozásaitokról, úgy lemondatok Krisztusról és a mennyről. Ha pedig kitartok az
imában, akkor az áldásban részesülnötök kell, ha esetleg késik is az; ha az ideje
megjön, megnyeritek azt.
Azon rossz állapot, melybe a hit második fokán álló hivők a leghamarabb belejutnak
az, hogy jelek és csodák után vágyódnak, mert másként nem akarnak hinni.
Prédikátori hivatásom kezdetén egy alkalommal meglátogattam olyan egyéneket,
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kik magukat jó keresztyénnek tartották, mivel jeleket és csodákat láttak; s
ugyanakkor komoly és tiszteletreméltó emberek a legnevetségesebb eseményeket
beszélték el és erősítgették, hogy mivel azokat hiszik, üdvözülnek. Elbeszélték
például, a következőket: „Hiszem, hogy bűneim megbocsáttattak.” Miért? „Kérem a
hátsó udvarban voltam és nagy felhőt láttam az égen s gondoltan: Isten teheti,
hogy az a felhő eloszoljék, ha neki úgy tetszik; s íme a felhő eloszlott; s én azt
gondoltam, hogy nagyon is oka volt a kételyre, mert az egész dolog oktalan és
értelmetlen. Ha elbeszélném, nektek mindazon balgaságot és képzelődést, amit az
emberek fejükben; hordoznak, úgy nevetnétek felette, de az nem tenne nektek
semmi jót, Hanem az bizonyos mégis, hogy sok ember valami alaptalan történetet
és különös képzelődést kíváncsian megragad s abból kifolyólag jön oda, hogy
Krisztusban bízzék. Ah, kedves barátom! Ha hiteteknek jobb alapja nincs, melynél
fogva Krisztushoz tartozzatok, mint valami álom vagy jelenés, akkor itt az idő, hogy
azt mégegyszer elölről küzdjétek. Bízzál az Úrban; várj reá türelmesen; vesd összes
bizalmadat abban,. akire minden bűnödet helyezte, t. i. Jézus Krisztusra csupán úgy
üdvözülsz, azon csodákkal, vagy azok nélkül.
Engem nagyon szomorít és megrettent, hogy ezen városban levő: némely
keresztyén szintén épen azon tévedésbe esett, hogy jeleket és csodákat akar látni.
Külön ima összejövetelre gyűltek egybe, hogy azáltal ébredést eszközöljenek; de
mivel az emberek nem estek össze eszméletlenül, nem zokogtak, keseregtek és
kiáltoztak, azért azt vélték, ott nem történt ébredés. Óh, bár csak volnának
szemeink, Isten adományát enni, hogy azt úgy adja, amint neki tetszik! Nem
szükség az írországi ébredést mintának vennünk; szükségünk van az ébredés teljes
erejére, de nem azon különös alakban. Ha azt egyikünknek vagy másikunknak adja,
annál inkább örvendhetünk azon, ha külsőnkön ama rendkívüli hatás nem
nyilvánult. Hol a Szentlélek egy lelken dolgozik, örülünk amikor is az igazi megtérés
felett, de ha helyi gyülekezetünkben működik, úgy örülünk, hogy annak tanúi
lehetünk. Ha az emberek szíve megújíttatik, mit szólhatsz ellen, ha az zajtalanul
történik? Ha az emberek lelkiismerete felébresztve lesz, szólhatsz ellene, ha nem
jutnak eszméletlen állapotba? Ha Krisztust megtaláltak, kit bánthat az, hogy vagy
hat hétig nem feküdtek mozdulatlan és öntudatlan állapotban? Elégedjétek meg
jelek és csodák nélkül is. Ami engem illet, én nem epekedem utána. Én vágyon látni
Isten művét saját bölcsessége szerint folyni - egy igazi és átható ébredést; de a
jeleket és csudákat egész könnyedén mellőzhetjük, mert a hívők nem kívánják azt
egyáltalán, a hitetleneknek meg úgyis csak nevetség tárgya volna az.
Miután ezen két ferde és helytelen állapotról beszéltünk, a harmadikra csak
mutassunk rá. Tehát ezen harmadikra, mely a hit legmagasabb fokához a
bizonyossághoz vezető úton tartóztat fel, nagyon kell vigyáznunk. Szövegünkben a
főember tudakozódott fia meggyógyulásának pontos idejéről Azáltal jutott a
hitbizonyossághoz. Azonban mi nem figyelünk annyira, mint kellene - az Isten
kormányzására. A mi puritánus őseink azt szokták mondani esős időjáráskor, hogy
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Isten megnyitotta az ég zsilipjeit. Azonban ha ma esőzés van, azt mondjuk, a párák
nagyon összegyűltek és sok a lecsapódás. Ha a füvet rétjükön lekaszálták, úgy
kérték az Urat, hogy adjon napfényes időt. Mi sokkal okosabban gondolkozunk,
mert nem becsüljük fáradságra méltónak, ilyesmiért imádkozni, mert úgy
gondoljuk, hogy jön magától a természet folyása szerint. Ők azt hitték, Isten ott van
a viharban, igen minden zivatarban. Minden dologban Isten jelenlétéről beszéltek,
mi pedig beszélünk róla, mint természeti törvényekről, mintha a törvény érne
valamit, ha nem volna, aki azt érvényesítse; mint titkos erőről, mely a természet
berendezését mozgásban tartja. Azért nem jutunk teljes bizonyossághoz, mert nem
vagyunk elég szorgalmasak a megfigyelésben. Ha a gondviselés hatalmat naprólnapra megfigyelnétek, ha megfigyelnétek imáitok meghallgattatását, ha azt
emlékkönyvetekbe feljegyeznétek, ha Isten folytonos kegyelmet magatokkal
szembe észlelnétek, azt vélem, úgy járnátok, mint amaz apa, ki teljes
hitbizonyossághoz jutott, mivel megfigyelte, hogy azon óra, mikor Jézus vele
beszélt, a gyógyulás órája is volt. Légy figyelmes keresztyén! Aki a gondviselést
figyeli, nem fogja nélkülözni azon gondviselést soha, amely reá is figyel.
Azért őrizkedjetek ezen háromféle rosszállapottól; az ima elhanyagolásától, csodák
és jelek kívánásától és az Isten utai megnyilatkozása iránt való közönyösségtől.
Most a harmadik s egyszersmind az utolsó részlethez jövök, melyben komolyan de
egész röviden a ti hitetekre vonatkozólag három kérdést teszek fel.
Először is azt mondod: „nekem van hitem.” Igaz az? Vannak emberek, akik azt
mondják, hogy van aranyuk s nincs semmijük; sokan úgy vélekednek, hogy
gazdagokká lettek, megelégedtek, semmi nélkül nem szűkölködnek és nem tudják,
hogy nyomorultak, nyavalyások, szegények, vakok és mezítelenek. (Jelenés 3, 17.)
Azért kérdem tőled először is: Ösztönöz hited téged imára? De nem olyan imát
értek, hogy az ember papagáj módjára gagyogjon, azt imádkozza, amit kívülről
megtanult; hanem esedezel és kiáltasz, mint az élő gyermek kiált és esedezik?
Elmondod Istennek hiányaidat és kívánságaidat? Keresed orcáját és vágyódol
kegyelme után? Ember, ha ima nélkül élsz, úgy boldogtalan lélek vagy; hited
csalódás, reményed, amit abból merítsz, álom, mely téged a veszedelem örvényébe
visz. Ébredj! ébredj halálszunnyadozásodból; mert amíg néma vagy az imára, addig
Isten nem hallgathat meg téged. Nem élhetsz Istennek, ha nem élsz imakamrádban;
ki soha sem esik a földön térdre, az nem fog soha a mennyben állani; aki itt alant
nem küzd az angyallal, azt nem fogja az angyal szintén a mennybe beengedni.
Tudom, hogy olyanokhoz is beszélek, kik utálják az imát. Van elég időtök az
üzletben, de nincs időtök imádkozni. Családi ájtatosság nektek ismeretlen dolog; de
nem akarok veletek sokáig vitatkozni. A szívbeli imát elhanyagoltátok. Üzleti és
hivatalos teendőitek teljesítésére szigorú gondot fordítotok, de hol marad az ima?
Különösen az imaösszejöveteleken nektek soha nem kell okvetlen megjelenni. Az
ima előttetek felesleges dolog, amelyet egyáltalán nem vesztek komolyan. Ellenben
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az, akinek szívében igazi hit van, imádkozik egész nap. Nem mondom, hogy
összeteszi kezeit, de bármikor, ha vesz, ha elad, ha az üzletben van, talál szíve
szabad pillanatot, amikor Istenének szívéhez emelkedik s felfrissülve, megerősödve
fog ismét üzleti dolgaihoz és vegyülhet embertársai közösségébe. Ah, ezen sóhajtás
nem csupán a reggeli áldozat teljessége, hanem egész nap egyes kis darab munkák
stb. rádobása az oltárra, hogy az folyton élénken lobogjon - az igaz és valódi
keresztyének életmódja és törekvése. Ha hitetek nem buzdít imára, úgy nem értek
vele semmit, szabaduljatok meg tőle. Isten segítsen nektek, hogy még a hitet elölről
kezdhessétek.
De te azt mondod: „nekem van hitem.” Kérdezlek másodszor: „Engedelmessé. tesz
téged azon hit?, Jézus azt mondta a főembernek: „Eredj el,” és elment ellenkezés
nélkül; mennyivel szívesebben maradt volna még, hogy a Mestert hallgassa, de
mégis engedelmeskedett. Engedelmessé tesz hited téged? Napjainkban vannak
keresztyének, kik nem egészen tisztességesen viselik magukat. Hallottam
kereskedőktől azon megfigyelést elbeszélni, hogy van sok ember, ki Istent nem féli
és veszi tekintetbe, de mindamellett igazságosnak és őszintének bizonyulnak
eljárásokban; más oldalról pedig vannak, akik a keresztyénekhez számítják
magukat, kik nem éppen tisztességtelenek, de egy kissé figyelmetlenek és
rendetlenek; nem csökönyös lovak, de minden pillanatban oldalugrásokat
csinálnak; az időpontot nem figyelik meg, amikor a leszámolás ideje van; nem
pontosok, nem figyelmesek; igazán néha minek dugnánk el, ami igaz? - az ilyen
keresztén rossz viselkedést tanúsít; találkoznak a hitnek olyan vallói, kik bizonyos
módon - magukat csúffá és gúny tárgyává teszik a világ fiai előtt. Bizonyságot teszek
előttetek, mint Isten szolgája, emberek kedvéért nem fogom az igét elferdíteni; ha
az üzletben nem tartjátok magatokat a keresztyéni élethez, nem vagytok
keresztyének. Ha nem Isten tett titeket tisztességessé, akkor lelketek nem
mentetett meg. Vegyétek biztosnak a dolgot, hogyha Isten erkölcsi parancsai iránt
engedetlenek vagytok, ha eljárásotok rendetlen és feslett, ha társalgástokba oly
beszéd vegyül, melyet a világ fia is szégyellne, úgy az Istennek szerelme nem lakik a
ti szívetekben. Nem kívánok tökéletességet, vagy tiszta igazságosságot; de ha
vallásotok nem ösztönöz naponként imára és buzgóságra; ha nem lettetek
valóságban új teremtés a Krisztus Jézusban; akkor a ti hitetek üres beszéd, zengő
érc és pengő cimbalom
(1. Kor. 13, 1.)
Még egy kérdést akarok hitetekre vonatkozólag feltenni, azután végzek. Azt
mondod „nekem van hitem.” Áldássá tett téged hited a te családodra? Hill Rowland
ezt mondotta: ha egy ember keresztyénné lesz, akkor azáltal az ő kutyája és
macskája is megjavul; egy másik kedves ember pedig azt szokta mondani: az ember,
ha keresztyén, minden tekintetben megjavul. Ő jobb feleség, jobb férj, jobb apa,
mint azelőtt, vagy istenfélelme nem valódi. Nos, kedves keresztyén testvéreim,
gondoltatok ti arra, hogy házatokra áldás legyetek? Egy valaki ezen szavakkal lép
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hozzám „Én megtartom hitemet saját magamnál.” Ne féltsétek, mintha azt ellopná
tőletek; nem szükség azt zár és lakat alatt tartani; az úgy se tartja távol a sátánt,
hogy ő maga el ne jöjjön és el ne rabolja tőletek. Az az ember, ki istenfélelmét
titkolja, félek rajta, hogy oly keveset bír abból, hogy önmagának sem használ
semmit s így nem lehet áldás másokra. Továbbá, ez különösen hangzik olyan
apáknak, kik látszólag gyermekeik üdvével mitsem törődnek. Szeretnék, hogy
fiukról jól gondoskodva legyen, óhajtanák, hogy lányaik jól mennének férjhez, de
hogy megtérjenek azért a fejük sem fáj. Az apa persze jó templomos, a
keresztyének társaságához tartja magát; reméli, hogy gyermekei szintén nem
lesznek épen rosszak. De nem gondol arra, üdvözülnek-e vagy nem? El az ilyen
keresztyénséggel! Dobd a szemétre; ki vele a táborból, mert tisztátalan dolog az. Ez
nem Isten vallása. „Ha valaki az övéiről és főképen az ő háznépéről gondot nem
visel, az a hitet megtagadta és a hitetlennél alábbvaló.” (I. Tim. 5, 8 )
Ne legyetek mindaddig megelégedve kedves testvéreim a Krisztusban, míg minden
gyermeketek meg nem mentetett. Istennek mutassátok fel ígéreteit. Nektek és a ti
fiaitoknak lett az ígéret (Ap. csel. 2, 39.) A görög kifejezés nem csupán gyermekekre
vonatkozik, hanem gyermekek, unokák és minden utódokra. Ne szűnjetek meg
esedezni, mígnem nemcsak gyermekeitek, hanem unkáitok is, ha vannak,
megtérnek. Ma mint bizonyság állok itt, hogy Isten az ő ígéreteihez hű. Négy vagy
öt nemzedékre pillanthatok vissza és úgy látom, hogy Istennek tetszett az én
nagyapám imáját meghallgatni, ki Istenhez folyton azért esedezett, hogy utódainak
mindegyike előtte járhasson; és Isten nem engedte családját elhajolni, hanem
tetszett neki, hogy egyiket a másik után az ő nevének félelmére és szerelmére
megtérítse. Ő nem tanítja a ti lelketeket és gyermekeitekét, hanem imáitokat meg
kell hallgatnia. Óh igen, Te, ki magasságos mennyben lakozol, nem engeded néped
megszégyenülni. Távol legyen tőlünk, hogy még csak álmodnánk is, hogy a te
ígéreteidről elfelejtkeznél. A te egész néped nevében ünnepélyesen tesszük
kezünket a igédre és emlékeztetünk tégedet, a te szövetségedre. Te mondottad,
hogy irgalmasságod öröktől fogva mindörökké megmarad azokon, akik téged
félnek; és a te igazságod nemzetségről nemzetségre azokon, kik a te szövetségedet
megtartják (Zsol 103, 17, 18.) Te mondottad, az ígéret a miénk és ami fiainké. (Ap.
csel. 2 39 Uram, te szövetségedet nem bontod fel; most hivatkozunk szent hitben
szavaidra, „Tégy úgy, amint megígérted.” (I. Móz. 18, 5.) Ámen!

Feltámadás, Krisztus a zsenge
„Már pedig Krisztus feltámasztatott a halálból és zsengéje lett azoknak, a kik
elhunytak.” (Kor. I. 15., 20.)
Krisztus feltámadásának ténye rendkívül jól bebizonyult. Szükség volt rá, hogy
minden vitát felülmúljon, mivel ez szent hitünknek alapja. Igen vigasztaló arra
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gondolni, hogy ez úgy van, mivel épen ezért áll alapunk oly szilárdan. Urunk
gondoskodott arról, hogy magát feltámadása után megmutassa azoknak, kik, mivel
őt halála előtt jól ismerték, határozottan állíthatták személye azonosságát. Ha
idegeneknek mutatta volna meg magát, kik őt nem ismerték halála előtt,
mondhatták volna, hogy egy Jézushoz hasonlót láttak, de nem tudhatták volna
bebizonyítani, hogy az az, aki eltemettetett. De mivel olyanoknak mutatta még
magát, mint Tamás, kinek parancsolá is, hogy tegye ujját a szegek helyére,
bebizonyította ez által feltámadásának voltát teljesen, mely által hiteles tanútól,
bizonyos bizonyítékot nyertünk afelől, hogy nem történt semmi csalás.
„Tapogassatok meg és lássátok, mert én vagyok”, azonosságára való hivatkozás,
mely annyival inkább is igaz, mivel azokhoz intézte, kik őt teljesen ismerték. A tanuk
oly férfiak voltak, kik bizonyságuk által semmit sem nyertek, sőt mindent
elveszítettek. Tanulatlan emberek, kik képtelenek voltak valami csalás feltalálására
és terjesztésére, kiknek bizonyságtétele az által lett világosan igazolt, hogy miután a
Krisztus teste már nem volt a sírüregben, szükségtelennek ítéltek egy oly lehetetlen
történet kitalálását, mely a test eltűnését megmagyarázná. Továbbá gondoskodott
Urunk arról is, a dolog feletti kétség elhárítására nézve, hogy sok ízben megjelenjék
és pedig többeknek egy csoportban. Apostolunk egész sorát adja ezen
megjelenéseknek, melyek teljesen saját tudomására adattak. „És hogy megjelent
jelent Kéfásnak, s azután a tizenkettőnek: azután megjelent ötszáznál több
atyafinak egyszerre, kik többnyire élnek mind e mai napig, de némelyek el is
hunytak; azután megjelent Jakabnak, azután minden apostolnak. Legutoljára pedig
mindenek között, mint valami idétlennek hegjelent nékem is.” (Kor. I. lev. 15. 5-8.)
Az evangélisták közlései győződtetnek meg minket, hogy Jézus nem kevesebb mint
1 2-szer jelent meg tanítványainak; mert egyes esetek két-három megjelenést is
magába foglalhatnak, mint p. o. „s azután a tizenkettőnek” vélhet két megjelenést a
tanítványoknak; mert mint emlékeztek rá, egyszer megjelent nekik, mikor Tamás
távol volt, azután mikor Tamás jelen volt. Oly világos Krisztus feltámadásának
bizonyossága, hogy Weiszt Gilbert - egy híres hitetlen - mikor e helyet támadása
pontjául ki szemelte és leült, hogy felette elmélkedjék, ki, habár telve volt
előítélettel, annyira meg volt lepetve e tény igazságával: sok bizonyítékától,
megtértnek nyilvánította magát és egy nagyon szép művet hagyott hátra maga
után, melynek címe: „Észrevételek Krisztus feltámadása felett.”
Nem tűnik az fel néktek, hogy a legnagyobb fontosságú eseményekből nagyon sok,
melyeket a történelem elbeszél és általában elhisznek a dolog természeténél fogva,
csak tizedrésznyire sincs bebizonyítva úgy, mint a Krisztus feltámadása? A nép
jólétére vonatkozó híres szerződések aláírása, hercegek születése, kabinet
miniszterek észrevételei, összeesküvők tervei és orgyilkos tettek. Ezek és ezekhez
hasonlók történelem fordulópontjául tétetvén, sohasem tétettek mint tények
kérdés alá és mégis nagyon kevesen lehettek azok jelen, kik ezeket bizonyítják. Ha
Krisztus fejtámadásának ténye tagadandó, akkor vége minden bizonyítéknak és
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meggondoltan mondjuk azt; mit Dávid félelmében mondott: „Minden ember
hazug,” és akkor mától kezdve minden embernek kétségbe kell vonni felebarátja
szavát úgy, hogy sohse higgyen el valamit, amit saját szemeivel nem látott. A
következő lépés ez után lesz, saját értelmét kétségbe vonni, hogy mily
esztelenségbe rohannak aztán emberek, nem bátorkodom előre kimondani. Mi azt
hisszük, hogy legbebizonyítottabb tény a világtörténelemben Krisztus feltámadása.
Napóleon Bonaparte létezésének vagy Julius császár meggyilkolásának történeti
kételye ép oly oktalanság, mint a Krisztus feltámadása feletti kétely. Az előbbi
tények egyikének sincs oly bizonyítéka, mint azok, akik az Úrról tanúskodnak. Ezek
tanuk, akik igaz voltukat nyilván bizonyították, mivel a bizonyságtétel miatt
szenvedtek és sokan közük kínos halállal múltak ki a hitért. Nékünk hát több és jobb
tanúbizonyságunk van e tény mellett, mint akármi más mellett, a mi a szent nagy
világ történelemben van. Ó mennyire kell örülnünk, midőn üdvünk egészen
Krisztustól függ, azon kétségtelen valónak, hogy, Krisztus feltámadott halottaiból.”
De mindjárt kezdetén feltehetitek ezt a kérdést: „De hogy van az, hogy Krisztus
feltámadása oly nagy fontosságú?” Mert ezen az alapon nyugszik az egész
keresztyénségünk; mert: „Ha Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a mi
prédikálásunk, hiábavaló a ti hitetek; Még a ti bűneitekben vagytok.” (I. Kor. 15, 14,
17.) A Krisztus istensége is az ő feltámadásában találja legbiztosabb bizonyítékát,
mint hogy az Apostol is azt mondja Rómába irt levele 1. rész, 4. versében; „S
bebizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának szentség lelke szerint, az ő halálból való
feltámadása által.” Nem volna értelmetlenség istensége felett kételkedni ha fel
nem támadott volna. Ezen felül Krisztus uralkodása is feltámadásától függ, mert az
ige is nyilatkozik: „Mert a Krisztus azért halt meg, támadott fel, és kelt életre, hogy
mind holtakon, mind élőkön uralkodjék.” (Rómabeliekhez irt levél 14, 9.). Továbbá
megigazulásunk a szövetségnek eme drága adománya is, az ő feltámadásától függ:
„Ki halálra adatott a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazolásunkért.”
(Róma 4, 25) Sőt mi több még a mi újjászülethetésünk is az ő feltámadásától függ,
mert Péter, ki a szentlélek által szólott, így kiáltott fel: „Áldott legyen az Isten és a
mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, ki az ő nagy irgalmasságából újonnan szült minket élő
reménységre, a Jézus Krisztusnak halálból való feltámadása által.” (Pét. I, lev. 1,3)
És nagyon bizonyos, hogy a mi testünk feltámadása is ettől függ: mert: „Ha pedig
annak Lelke lakozik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból: az, a ki
feltámasztotta Krisztust a halálból, megfogja eleveníteni a ti halandó testeiteket is
az ő bennetek lakozó lelke által.” (Róma 9, 11.) Ha Krisztus fel nem támadott, mi
sem támadunk fel; de ha ő feltámadott, akkor akik ő benne elaludtak, meglátják
őtet a testben. Nem volna nehéz e számlálást tovább vezetni. A dolog úgy áll, hogy
a feltámadás ezüst fonala minden áldást egybe köt az újjákezdve, az örök dicső
végig.
Ideje már, hogy tovább menjek, és a szövegre térjek. „Már pedig Krisztus
feltámasztatott a halálból és zsengéje lett azoknak, akik elhunytak.” hadd tereljem
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figyelmeteket először is a képekre melyek itt a szentek feltámadásáról adatnak.
Továbbá megvizsgáljuk ama sajátságos viszonyt amely Krisztus és a szentek
feltámadása között van: és mielőtt a tárgyat elhagynók, megérintünk néhány
gyakorlati megfontolást, mely az előttünk fekvő tanból folyik.
Először is hát, szövegünk itt a halálnak látképét adja, mi az írásban igen gyakori, de
közöttünk nem fogadtatik el eléggé Szövegünk szemléltetése, a mint vélem, kettős.
A halál alvással hasonlíttatik össze. „Zsengéje lett azoknak, kik elhunytak” de
ezenkívül észre vehetitek, hogy vetéssel is összehasonlíttatik, mert Krisztus itt mint
zsenge gyümölcs szemléltetik. Tehát, ha már aratás van, akkor vetésnek is kelletett
lennie. Ha Krisztus feltámadása az első gyümölcs, akkor a választottak feltámadása
mint aratás tekintendő, melyért is a halál jelképileg vetésnek szemléltetik.
Először is előttünk van a kép, mely az írásban oly gyakran előjön, a halálról mint
álomról. Ez az eretnekség valamikor sokaktól elfogadtatott; de el is vettetett mint
olyan, a mi össze nem egyeztethető a természeti és kijelentett vallással. A lélek
semmiféle tisztító tűz vagy előkészítő szendergésnek nincs alá vetve, hanem kétség
nélkül: „Ma velem leszesz a paradicsomiban,” az, mit Krisztus minden haldokló
jámbornak lelkébe súg. Alusznak a Jézusban, de lelkeik nem; azok az isten trónjánál
vannak és dicsőítik őtet éjjel nappal az ő templomában. Halleluját zengnek annak,
ki őket vére által megtisztította. A test az, mely az magányos földi ágyában aluszik a
fűtakaró alatt, feje alatt nedves agyag párnával.
De micsoda ez az alvás? Mindnyájan tudjuk, hogy az első képzelet, ami az alvással
összefügg, a nyugalom: kétség nélkül ez az gondolat, mit a Szentlélek nálunk
eszközölni akar. Az alvó szemei nem fájnak többé az égő fénytől, vagy a könnyek
özönétől; fülei nem gyötörtetnek többé a veszekedés lármájától vagy a szenvedés
miatti zúgolódástól; kezei nem gyengíttetnek többé a hosszantartó fáradságtól,
lábai nem sebesek többé a durva úton való ide-oda járástól; ott van fájós fő
nyugalma, a túlságosan terhelt izmoknak, idegeneknek, a merev csuklóknak,
köhögős tüdőknek és nehéz szíveknek az alvás édes csendjében. Ott, az ő helyén,
ha még oly kemény is, lerázza a munkás fájdalmait, a kereskedő gondjait, a
gondolkozó nehézségéit, a szerve fájdalmait. Az alvás minden éjjel a nappal
szabbatjává lesz. Az alvás bezárja a lélek ajtaját és minden betódulónak egy idei
várakozást parancsol, hogy a királyi élet bemehessen az ő nyugalmának nyári
kertjébe. Az ember az álom által megszabadul az ő orcájának verejtékétől és
tövisek és bogáncskórók megszűnnek testének marcangolásától. Így van ez a
testtel, mi a sírban aluszik. A megfáradottak nyugosznak; a szolga ép oly jól, mint az
ő ura. A tengeri rab nem evez többé, a néger felejti a korbács csapásait. A kapás
nem támaszkodik többé kapájára, a gondolkodó nem támasztja fel a gondolkodó
fejét. A kerék meg a szövő hajócskája nem jár többé; a kéz, mely amazt hajtotta és
ujjak, melyek emezt egyengették, most nyugosznak. A test és tagjai észre veszik,
hogy a sir kielégítő szélességű és hosszúságú hely. A koporsó minden zavart,
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munkát és erőltetést kizár. A magát ledolgozta hivő alszik nyugodtan, mint a
gyermek, ki az ő játékában kifáradott. Ó! Boldogok azok, „kik az Úrban halnak meg;
mert megnyugosznak az ő fáradságok után és az ő cselekedeteik követik őket. „- Mi
nem félünk a nehéz munkától, mert noha az magában véve átok, mindazáltal, ha
megszenteltetik, áldás. De munkát a munka kedvéért nem választanánk, és ha az
Isten munkáját bevégeztük, örvendünk arra gondolhat hogy a miénk is
bevégeztetett. Az aratásnak hatalmas Ura pedig, ha napunkat kitöltöttük, szolgáit a
legjobb ágyakra fekteti, mert a völgyek göröngyei puhákká lesznek részükre.
Nyugalmuk nem zavartatik meg, míg felkölti őket, hogy az ő teljes jutalmukhoz
menjenek.
Ezen felül úgy tekintjük még az alvást, mint a feledés idejét, és ebben is képmás a
halál. „Emlékezetünk és ismeretünk elveszett;” „nem ismernek és nem
ismertetnek.” Az ő fiai tisztességre jutnak, de nem okoz nekik fájdalmat. Hadd
vonuljon át sírhalmaikon a hadsereg, lépéseik nem zavarja többé őket, mint egy
féreg mászása sem; az Istennek tüzes nyilai megvilágíthatják felettük az ég
boltozatát, a föld renghet az ég rettentő dörgő szavától, a cédrus fák
letöredezhetnek, a szilák megrepedezhetnek, a tengerek zúghatnak; de ők, ott a
zöld halmok alatt, pihennek oly édesen, mintha a legkedvesebb nyári est volna,
melyen csak egy méh hallatja dongását vagy egy légy repülését. A halottakról
megemlékezhetnek élő rokonaik, de ők viszont nem. Elfelejtkeztek az üröm és
szenvedésről, békéről és harcról, megveretés és győzelemről A lélek azonban nem
felejt és nincs okunk azt hinni, hogy a megdicsőültek nem tudják, a mi idelent
történik. Nékünk sokkal több gyanítható bizonyítékunk van a felől, hogy ők
„ismernek és ismertetnek, „ hogy még mindig társaságuk van az élő gyülekezettel e
földön és hogy a diadalmaskodó gyülekezet nem vált el a küzdő gyülekezettől, a mi
az ismeretet illeti; de a mi a testeiket illeti, mit ismernek azok? Mit ismer ott az
emberi szerv? Vegyétek fel a koponyát és nézzétek meg, van-e emlékező
tehetsége? Nézzetek a helyre, hol egykor a szív volt és lássátok meg ha van-e ott
valami nyoma is az érzelemnek? Kísértsétek meg, ha találtok-e csak egy élő szervet
is a tömeg hamu között, találtok-e dobogó szívet, fájdalom miatt nedves szemeket?
De még egy: az álomnak meg van a maga célja. Nem hunyjuk be szándék nélkül
szemeinket és nyitjuk fel nyereség nélkül. Az alvás megmondja a Médea öreg
üstjének is teljes jelentőségét. A régi hagyományokból azt, olvassuk, hogy Médea, a
varázsnő, a vén emberek tagjait az üstjébe hányta, hogy megifjodva jöjjenek ki
belőle. Az alvás épen ezt cselekszi az ő neme szerint. Mi gyakran vének vagyunk a
fejtörés és fárasztó munka után, de elalszunk és felébredünk felüdülve, mintha új
életet kezdenénk. A nap új nappalt kezd, ha a keleti tengerből kikél; mi is új életet,
új erőt kezdünk, ha csendes nyugalmunk helyéről felkelünk.
Ilyen hatást gyakorol a sír is a testre. Az igazak kimerülve és fáradva tétetnek le a
sírba, de nem úgy kelnek fel. ráncos homlokkal mennek le üres képpel és durva
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bőrrel, de szépség és dicsőséggel kelnek fel. Az öreg ember botjára támaszkodva
sántikál a sír felé; a sánta, a megszáradott és vak mennek e szomorú
zarándoklásban a közös alvóterembe; de nem meggörbedve vagy nyomorultan
kelnek fel, hanem erőben, munkásan, dicsőn és halhatatlanul. Az elzüllött, minden
alak és szépségnélküli mag, mint valami gyönyörű virág kél ki a porból. Ifjú és üde
zöld csoport fakad ott, hol előbb a hervadt és száraz mag volt. Nagyon jól
mondották a vértanuk, mikor tagjaikat levagdalták: „Örömmel adjuk e tagokat
Istennek, a ki adta nékünk azokat.” Tagjaink nem a miénk, úgy, hogy azokat
megtarthatnók vagy elveszíthetnők, valósággal semmiféle kínzás nem veheti el őket
tőlünk; mert ha Krisztus példája szerint felébredünk, nem leszünk sánták vagy
vakok, hanem erővel teljesek és szépek. A sír tele hamar elenyészik, a feltámadás
dics tavasza és nyara előtt. Áldott a halál, mely a halandó testnek, min gyógyszer,
minden tekintetben megfelel és isteni erő által elviszi tőlünk a poklos testrészeket,
hogy a halhatatlanság menyegzői ruhájába: öltöztethessen.
Még egy megjegyzést nem szabad figyelmünkön kívül hagyni ez az, hogy nem
álmokkal alszunk. Némely ember részére az alvás inkább fárasztó mint üdítő. Nem
hívott gondolatok ellopják alóluk ágyat és vetik őket a kínpadra. A lélek akaratlan
működése miatt sokszor nem nyugalmas az alvás. De nem így áll a dolog a drága
elhunytakkal. A halálnak aluvásában nincsen álom; ők nem rettegnek rém látványok
miatt, békéjük ezeknek meg nem zavartatik. Testeik a legmélyebb szendergésben
nyugosznak. Ez tényleg olyan alvás, milyent az Úr ád, „mert az ő barátainak enged
álmot.”
Nem szabad azonban ezt valami reménytelen alvásnak tekinteni. Már láttunk
álmodni egyéneket, kik felől azt mondták: „Ezek a szemek sohasem nyitnak fel
többé; ez életből átlátszik az örökkévalóságba”; úgy éreztük, hogy ez alvás ez örök
szendergés előjátéka volt és valószínűleg oda változik át. De ez itt nem úgy van.
Ezek egészséges álmot alusznak, mely nem halálos itallal vagy betegség folytán
vettetett reájuk, ők alusznak, hogy felébredjenek, nem pedig hogy a második haláll
meghaljanak. Alusznak - hogy felébredjenek öröm egyességre, a Megváltó az utolsó
napon a földre száll. Aludjatok hát, Úrnak szolgái tovább, mert ha alusztok, jobban
lesztek.
Kedves barátaim, a halál aluvásának eme kilátása nem visszatarthatna-e bennünket
a halált oly eltaszító fénynél való megtekintésé mint a melynél szoktuk? Én tudom,
hogy nem örömest nézünk halott félünk megérteni őket; némely balgatagok nem is
tudnak megmaradni abban a házban, melyben halott van, de leginkább egyedül és
éjszaka. Földi hajlékunk romjaival borzalom van összekötve. Megborzadtok-e alvó
gyermektől? Féltek a ti alvó anyátok vagy feleségeitek előtt? Éreztetek rettegést,
mikor alvó gyermekeitek arcáról félre taszítottátok a függönyt és megpillantottátok
az ő édes álomban behunyt kedves szerelmeit? Miért félsz hát a halálban alvó
hivőre pillantani? Igaz, hogy rothadásnak a jele már meg van rajta, mely a
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természetnek nem kellemes; de nem a hátratérülő ellenség nyomai ezek, és nem
jelei-e annak, hogy a rothadás elmúlik, hogy helyt adjon a rothadatlanságnak? Nem
azt mutatják-e ezen jelek, hogy a Kédárnak megszakadozott és füst miatt
megbarnított sátora lerontatik, hogy a Salamon függönye tündököljék helyette és a
lélek abban lakjék, mint szép sátorban? Ó, ne tekintsenek az elhunytakra, mintha
holtak volnának, hanem mondjátok róluk azt, mit Krisztus az ő barátjáról; „Lázár, a
mi barátunk, aluszik.” Halljátok, meg a Mester szavát: „Elmegyek hogy felköltsem
őtet.” Ne legyen sírotok rettentőbb a ti fekhelyeiteknél.
Semmi esetre se óhajtsátok vissza a megváltottakat álmukból. Ha barátotok valami
gyötrő fájdalmak közepette végre édes álomba merülne, megráznátok-e ágyát,
hogy keljen föl valami unalmas elbeszélést meghallgatni? Nem, hiszen már órákon
keresztül vigyáztatok ágyánál és azt óhajtottátok: Ó csak már egy keveset alhatnék!
Orvos nem adhatsz-e meggyötört testnek egy kevés álmot?” És végül azt
mondtátok „Hála Istennek, már álmosodni kezd; lassan beszéljetek; ne kopogjatok;
alszik!” És szinte féltetek lábaitokat a földre tenni, nehogy fölverjétek őtet álmából,
Hát a ti barátotokat, minden fáradsága, fájdalma és próbái után felköltenétek-e?”
Azt gondolom, hogy inkább, azt mondjátok: „Kérlek titeket, Jeruzsálem leányai,
hogy fel ne keltsétek őket; míg Jézus jön, hagyjátok őt aludni, míg az éjszaka tart;
majd reggel felköltik őt az angyalok trombitái és az Istenpék szava.”
2. Szövegünk azonban egy másik képet is nyújt. A halál összehasonlíttattik a
vetéssel. A fekete föld meg van szántva, a száraz mag a kosárban van, a földmíves
kimegy és mindkét markával szórja jobbra-balra a magot. Hová jutottak a magvak?
A forgatásba. A borona jön és eltakarja a magot és nem láthatók többé. Így van ez
mi velünk is. Testünk hasonló a maghoz. Nem sok szépség van a magon, a mi
testünkön sem. Tényleg, mint Pál mondja: „Elvettetik a gyalázatos test.” Jön a halál,
- mit aratónak nevezünk de figyeljétek reng, én őtet vető embernek nevezem, felveszi testünket és elszórja mindenfelé a földbe. Menjetek ki a temetőbe és
lássátok meg az ő mezejét; figyeljétek meg, mily sűrűn beszórta forgatásait! Mily
sűrűre tette a porokat! Mily keskeny szegélyt hagyott a föld körül! Azt mondjuk
Oda temettetek el; én pedig azt mondom: elvettettek, mint a gabona. Azt mondjuk,
holtak; de én azt mondom, a földbe tétetnek, de nem iparodnak mindig ott.
Bizonyos érteleimben ezen szentek testei holtak; mert nem az kel ki, amit elvetsz az
megrothad, de nem halálra való halál, hanem inkább halál, mely életre vezet. Ama
megújítandó test nem halott többé, mint az a megrothadandó mag, melyet épen a
föld hasadékába tettél, az minél előbb kikél és te aratni fogsz. Igaz, hogy elveszítjük
szem elől azokat, kik elköltöznek közülünk, temetésnek kell lenni, különben hogy
kelne ki a mag? Tudom, hogy nem kellemes hallgatni a koporsó dübörgését, miikor
a göröngyök ráhányatnak és pornak kell lennie, de vajon melyik földmíves sir, mikor
veti a magot? Mi még nem hallottuk a vetőket jajgatni és fohászkodni, mikor a
zsákból szórják a magot; inkább énekelni hallottuk őket és észre vettük, hogy már
az aratókat megelőzve örömet éreztek, mikor a szántáson jártak. Gyászába öltözve
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mennek-e a vetők vetni? Tegyük fel, hogy nem bölcsesség azt a drága magot abba a
rideg földbe szórni, de az aratás fényénél megtekintve, kell hogy elejtsük a
szomorúságot és az öröm jóslatát vegyük elő. A testnek kell, hogy a férgek eledele
legyen; neki kell oldódni előbbeni elemeire, mert „por vagy és porrá kell lenned;”
ezt nem fájlaljuk többé, mert a „Krisztussal mind megeleveníttetnek.”
Nem szomorkodunk még a rothadás és szag miatt sem. A földbe vetett mag is meg
kezd rothadni, de nem hiszem, hogy valamely földmíves ember sírt volna valaha,
mert az ő földbe vetett magva dagadozni kezd és előbbi alakját elveszíti. Nem
szomorkodik ő a miatt, ha mondják neki, hogy a mag, melyet a földbe tettél, halált
szenved, mely későbbi növéséhez szükséges, hanem inkább örül türelmes
reményben. De miért bírnátok engem sírásra ti férgek? Inkább testvéreimnek és
anyámnak nevezlek benneteket, mert a ti barátságos éjetek a halhatatlanság
útjának része.
A rothadás után jön a kikelet és a földmíves egy pár hétre megpillantja a zöld
fakadást, az eltemetett élet fiát. Így van ez a halottakkal. Hamar és mily hamar nem
is tudtuk, eljön a kikelet. Akkor látni fogjuk, hogy nem vesztek azok el, hanem
átadattak a földnek a megváltás készletére; eltétetett, hogy lelkünk, ha vele
egyesül, jobb és nemesebb alakban visszanyerje.
Kedves barátaim, ha ez a halál, ha az vetés, akkor hagyjunk minden hitetlen,
reménytelen és értetlen fájdalommal. ,Üres a csűr”, mondja a földmíves. Igen, de
nem aggódik miatta, mert a mag a földbe van vetve, hogy a csűr ismét megteljék.
„Családi körzetem megtört”, mondod. Igen, de csak megtört, hogy újból képződjék.
Elveszítettél egy barátodat, igen, hogy ismét megtaláljad és többet találj, mint
Ámennyit elveszítettél. Nem vesztek el azok, hanem eltétettek. És miképpen „fény
vettetik az igazak számára”, azonképpen igazak a fény számára”, azonképpen
igazak a fény számára.
Nem akarok sokáig e pontnál időzni, hanem elmegyünk a másodikhoz, t. i. - a
Krisztus és a hivők közötti összeköttetésre.
A szöveg azt mondja, hogy Krisztus zsengéje lett azoknak, akik elhunytak.”
Némelyek nagyon örvendenek eme reményben, hogy még élnek és megmaradnak
a Krisztus eljövetelekor és így soha meg nem finak. Megvallom, én is örvendek a
Krisztus eljövetelében való reményben, de a soha meg nem halásnak kilátása
semmi hatással sincsen, mert úgy tetszik nekem, hogy azok, akik soha meg nem
halnak, elveszítenek valami előjogot; legalább is az én fogalmaim szerint úgy látszik,
mert Krisztus „zsengéje lett azoknak, akik elhunytak.” Ó, hiszen az akkor valami
áldásos dolog elhunyni, hogy így Krisztus a zsengének ily viszonyában aludjék
velünk. Akik soha meg nem halnak, aligha lehetnek annyi közösségben Krisztussal
az ő halálában, mint Ámennyivel azok vannak, akik Jézusban elaludtak. Míg ti és én,
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kik a halál nyilának tűszúrásait érezzük, mondhatjuk majd az örökkévalóságban: „Én
is által mentem a síron. Ő velem volt, mikor a halál árnyékának völgyében jártan;
saját személyemben megtanultam ismerni a halált és a feltámadást, miről ti, kik
meg nem haltatok, csak elbeszélés és hallás útján tudtok.” Boldogok hát azok, akik
meghalnak.
De mi értendő az alatt, hogy Krisztus a „zsenge”? Emlékeztek rá, hogy volt a
zsidóknak egy ünnepe, melyet gyümölcsérés ünnepének neveztek, amelyen az első
kévéket az Úr előtt bemutatták, megáldozták hálaáldozatul az elvett aratásért. Ez a
hét első napján történt. Arra is emlékeztek, hogy a páska is először ünnepeltetett,
azután a szombat és ezután jött a zsengének az ünnepe. Így halt meg Krisztus a
páska napján, mint az Istennek leölt báránya, mint Isten páska-báránya, épen a
páska idején halt meg; a következő napon volt a szombatnyugalom, amiért Krisztus
teste a sírban maradt, azután másnap, a hétnek első napján, kora reggel, még
mielőtt világos lett volna, feltámadott az Úr, - a zsengék ünnepének reggelén. Így
lett eztán Krisztus az első kéve, mely az egész aratást megelőzte és szentelte.
De a tájékozatlan hivő kér, hogy ezt körülményesebben megmagyaráznám.
Szeretteim, jusson eszetekbe, hogy az idő szerint Krisztus volt az, aki legelőször
feltámadott a halálból. Erre megemlítitek Énókot és Illést, csakhogy ezek sohsem
haltak meg, hanem elragadtattak, hogy ne lássanak halált. Aztán emlékezni fogtok
az özvegy asszony gyermekére, kit Illyés feltámasztott és az ifjúra, kit Elizeus
támasztott fel. Igen, de ezen esetek nem tartoznak a dologhoz, ezek
feltámasztattak, de ismét meghaltak. Az ó-testamentumi példák ideig tartó
helyreállítások voltak, hasonlatosképpen az újtestamentomiak is. Eltemetés egyik
esetben sem volt, kivéve Lázárét, úgy hogy egy sem a sírból jött ki közülük; még
maga Lázár is azért jött életre, hogy újból meghaljon, ő engedélyt kapott a sírtól, de
mikor a meghatározott idő lejárt, teste újból átszolgáltatott a kirendelt őrzőnek.
Krisztus volt az első, aki valóságosan feltámadott, hogy többé soha meg ne haljon.
Ő vezeti az elővédet a sötét hegyszoroson át és a homályon túl az ő arcát üdvözli
először a mennyei fény. Az emberek csodálják azt, aki új országot fedez fel:
Kolumbusz neve évszázadok fülébe cseng, mert ő volt az, aki először átevezett a
háborgó tengeren egy másik világrészbe. Ó akkor ezt zengjétek énekekben és
hangoztassátok kürtökben, hogy Krisztus az első, aki a halál fogai közül visszajött,
hogy bizonyságot tegyen a hal hatatlanságról és fényről.
Ő oknál fogva is az első, mert ha ő a sírból vissza jön, maga után von egy dicső
sereget, az ő követőit. A régi herkules hitregében olvassuk Herkulesről, hogy
lement a „Hádes”-be (pokol) és barátait onnan felhozta. Krisztus valóban lement és
nem adott a pokol fejedelmének egy torzsát sem, hanem levágta a fejét. A naphoz
hasonló fényt árasztott szét a halál éjén és eloszlatta az ő setétségét. Miként Sason
Gázában, vette a halál kapuját és elvitte a sir zárját. - Mint Dávid, megszabadította
ő is nyáját az oroszlán szájából, és agyonverte a szörnyeteget szakállánál fogva.
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Miként Ábrahám győzelmesen tért meg a királyok levágatásából. Mint Mózes,
kivezette népét a szolgálatnak házából.. Ki jött ki a sötétség országából a sir
kapuján? Ki vo ja, fogva maga tán a halál árnyékának dühös fejedelmét? Ki az, aki
előtt a gyémánt falak elmúlnak és a vaskapuk kettétörnek? Ő az! Ő az! Ő az a
győző, ki először Edomból jött bászrai vöröses ruhában. A kereszt győzelmét
követte a síri győzelem. Ő az, ki a mennyet megnyerte a földiek számára, mikor
meghalt; a holtak számára pedig mikor a sírba szállt. Ő halál halála és a pokolnak
megsemmisítője lett.
De továbbá, Ő az első kezesség. Az első zsenge kéve, az aratásról kezeskedett.
„Honnan hoztad azt a kévét, arató,” „A búzaföldemen gyűjtöttem,” rá a felelet.
„Bizony - mondá a pap - az idén gazdag aratás lesz, mert telt és sokszoros a kalász,
miről e kéve jó bizonyságot tészen. Honnan hozod isteni hatalom, e dicső hévét, a
mi Urunkat: eme dicső testét?” Honnan hozod te Őt, ó Úrnak Lelke!?
Lehet ily sok kévére számíthatnunk?” „Bizonyára”- mondá a tanító - ,ez még csak
egy a többiek között, az elsőszülött a sok atyafiai: között.” Ne kételkedjél, hivő lelek
soha feltámadásodban, mivel a második Ádám a sírnak köteléből föloldatott.
De most zárunk, Ámennyiben megvizsgáljuk a befolyást, melyet a feltámadás
összes tana és Krisztusnak azzal való összeköttetése lelkünkre gyakorol.
Először is figyeljünk testünk szentségére. „Avagy nem tudjátok-e, hogy - a ti
testetek a bennetek lakozó szentléleknek temploma?” „Valaki az Isten templomát
megszeplősíti, elveszti azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, mely ti
vagytok.” Megszentelt kőtemplomban mi nem hiszünk; a szent tégláról és malterról
való beszédet mi ízléstelennek tartjuk; de az írás méltósága által hisszük, hogy a
szentek teste épen oly szent, mint akik állítják, hogy templomaik szentek. Így hát
testvérek, ha szemeink hiuságra néznek, akkor az Isten házának ablakait
bepiszkoltuk; ha nyelvünk rosszat szól, nem piszkoltuk-e be az isten házának
ajtaját? Vigyázzunk, hogy lábaink sohse vigyenek bennünket oda, hová Jézus nem
mehet velünk, nehogy az Úr házának oszlopai saját veszedelmünkre legyenek, mint
a régi filiszteusok templomoszlopai. Vigyázzunk arra, hogy kezeinket más után ki ne
nyújtsuk, mint ami tiszta és kedves, nehogy, mint Baltazár király, az Úr
templomának edényeit megszentségtelenítsük. Akik a test finomságára, ékességére
és tisztaságára jobban ügyelnek, mint az erkölcsi tisztaságra, megfeledkeznek
lényüknek magasabb céljáról.
Látjátok ama koponyát? Vigyetek be egyet a nő öltöző szobájába és mondjátok meg
neki, hogyha egy hüvelyknyi vastagon festi meg magát, végtére mégis ilyen színe
lesz mint annak a koponyának van. És mondjátok meg mindenkinek, kit oly sokat
tartanak a kedvesség és szépségről, az a halott barnaság, amit a férget: és a föld
hoznak rátok, a ti természeti színetek, és végül így barníttatnak meg még a
legszőkébbek is. De még egy másik módon kell ügyelni színetekre, Ámennyiben arra
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vigyáztok, hogy orcátokra sohse jöjjön szégyenpír, kezeitek meg ne feketedjenek a
gonosz cselekedetek miatt és testetek sohse legyen szeplősítve kéjjel és gonosszal.
Elszakasszam-e a Krisztus testét hogy a paráznához ragaszkodjék?”
De itt még egy másik gondolat is keletkezik. Azok között vagyunk-e, mi akiknek
Krisztus az első zsengéje? Mert először Krisztusnak kellett feltámadnia és azután
azok, kik Krisztuséi az ő eljövetelekor támadnak fel. De mikor támadnak fel az
istentelenek? Két feltámadás létezik „boldog és szent akinek része vagyon az első
feltámadásban mert azon nincsen hatalma a második halálnak.” Ha az Úr a
mennyből megjelenne az angyalok trombitájával akkor akik az övéi, rögtön
felébrednek és Isten elé vitetnek, mint nagy aratás. Az istentelenekkel pedig mi
lesz? Ők rothadnak az ő sírjaikban tovább; a férgek táplálkoznak belőlük; lésznek a
szentek lábai alatt és mi - a szentek – itt e földön ide-oda járdalnak és élvezik ezer
esztendeig az ő győzelmeiket. Míg Krisztusnak lábai az olajfái helyén állnak s
követői vele egyben örvendeznek, és a teremtményen uralkodnak, addig az ő
ellenségei a föld alatt rothadnak:, ama gyalázatos fejedelmekkel egybe, kik őket
üldözték és kínozták, kik a Jehovát nem Ismerték, az Ő fiának nem akartak
engedelmeskedni. Akik így szóltak: „Szaggassuk el az ő köteleit és az ő őt igáját
rontsuk el.” Hol vannak most ezek? A halál emészti meg őket, az igazak uralkodnak
rajtok hamar, bosszújok elmúlik. A pokolban kell maradniok. És aztán mi lesz? Ha a
fényes ezer esztendő elhullik, akkor jön a vég. A király az ő ítélőszékébe ül.
Megparancsolja angyalainak, hogy hirdessék ki az utolsó ítéletet. Ekkor előjönnek a
bűnösök, az ő ép oly bűnös testeikkel egyesülnek és azt mondja az, aki mind a
testet, mind a lelket elvesztheti: „Kössétek őket kévékbe, hogy megégettessenek”
Ítéletet mond felettök: Átkozottak menjetek az örök tűzre, mely készíttetett az
ördögnek és az ő angyalainak!” Ó csak az aratás között lehetnénk és nem a szüret
között. Mert kétféle gyűjtés említtetik, mint a jelenésekben figyelmeztettelek is
benneteket reá. Az aratás az igazak begyűjtése; ezek szépen az Isten csűrébe
takartatnak, A szüret az istentelenek összegyűjtése, ezek a Mindenható haragja
présébe tétetnek. De hogy tudhatom én azt, hogy azok közé tartozom, akiknek
Krisztus első zsengéje? Hát úgy, ha Krisztus értem feltámadott és én ő benne
feltámadtam, akkor meg is haltam ő benne. Ő lélek, hiszed-e azt, hogy Krisztus
érted meghalt?
Ha szívedben ezt mondod még ma: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadott az
írások szerint és bizalmamat egyedül ő benne helyezem. Ő az én üdvöm és
kívánságom,” Akkor menj a te utadon; megnyered feltámadási részedet a napok
végével, részt veszesz azok között, kik megszenteltetnek. Az Isten adja áldását
hozzá, a Jézusért. Ámen.
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A bűnbocsánat bizonyos volta
„Hátad mögé vetéd minden bűneimet.” Ézsaiás 38, 17.
Ezékiás itt oly dologról szól, melyre nézve a legkevésbé sem kételkedett. Bízott
Istenében, érdemét a megígért Messiásra vetette és hitének eredményéül
bizonyosságot nyert, úgy hogy örvendező bizalommal énekli: „Hátad mögé vetéd
minden bűneimet.” Ó, mily örvendetes dolog is az, hallhatni a léleknek: „Fiam,
megbocsátattak neked a te bűneid.” Az isteni szó eme zengése, isteni üdvre emel
fel bennünket; létezik oly öröm, mely e világ minden gazdagságával össze nem
hasonlítható. A fiúság csókját megnyerni, a fő öltöző ruhát felölteni, gyűrűt ujjára
húzni, sarut a lábaira, és hallani a mennyei zenét, mellyel az elveszett fiú fogadtatik,
valóban elragadó, mely az összes világnál többet ér.
Drága testvéreim, vannak prédikátorok, kik előadásaikban majdnem mindig ilyen
élvezetből indulnak ki, melyek az Isten gyermekeinek belső tapasztalatát illetik; de
félek, hogy azt előadásaik főtárgyává és a keresztyénséget az érzelmek rendszerévé
teszik. A másik oldalon pedig vannak olyanok, kik megmaradnak a hitből való
üdvözülés tana mellett, és arról meg majd egészen elfeledkeznek, hogy a
tapasztalatról is tanúskodjanak, mely a hivésnek eredménye. Bizonyára ezek mind a
ketten tévednek; de mind a kettő tévedése ama lelkiismeretes óhajban rejlik, hogy
az igazságot hirdessék. Azon testvér, aki folyton a tapasztalatot hirdeti, attól tart,
hogy e nélkül a hit képzelt hit lesz, s nem az Isten választottai hite.
Azért prédikál a tapasztalatról mint bizonyítékról és ismertetőjelről, mely által
felismerhető a lélek, ha Istentől vagyon-e? Az a másik pedig, aki folyton a hitet
prédikálja; attól tart, hogy az emberek tapasztalataikat istenükké teszik, és hogy
tapasztalataikhoz támaszkodnak, nem Krisztushoz. Ó ép úgy törekszik a tényt az ő
teljes fényében állítani, hogy megváltattunk az által, amit Krisztus érzett, s nem az
által, amit mi érzünk; ama nagy igazságot, hogy Jézus drága vérében váltattunk meg
és nem az által, amit mi tapasztalunk; azonban elfelejti, hogy ahol hit van, ott
tapasztalat is van, ott valóságos hitnek kell lenni.
engedjétek meg, mielőtt tovább mennék, hogy bebizonyítsam miszerint ez a két
igazság összeesik: az isteni tapasztalat és az egyszerű hit. Az igazság, hogy hit által
üdvözülünk és nem érzelmünk által. „Hit által járunk most, és nem szemmel való
látás által.” Mindazáltal ugyanannyi összeköttetés van a hit- és a szent érzelmek
között, mint gyökér és virág között. A hit állandó, éppen úgy, mint a gyökér a
földben. Az érzelem az az alkalom, amelynek meg van a maga ideje, hasonlóan a
hagymához, melynek nincs mindig zöld szára, sem nem hoz a többi virágokkal szép
koronát. A hit a fának lényege; érzelmeink pedig hasonlítanak a fa évi különböző
állapotához. Néha lelkünk tele van virággal, melyen a méhek dongnak és mézet
készítenek szívünk számára Ez azon idő, mikor érzelmeink hitünkről jelt adnak, épp
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úgy, mint tavaszi bimbó a fa életéről.
De most az egyikhez, a tapasztalathoz fordulok, mely szövegünkben különösen
előlépni látszik, tudniillik a megbocsátás üdvös tapasztalata. Szövegünket két
szempontból vizsgálom meg: kétféle meg bocsátás létezik, és nagyon szükséges e
kettőt megkülönböztetni. Szólni fogok először a megbocsátás tudatáról, amit egy
megkegyelmezett ember élvez. Miután ezt tettem, a megbocsátásnak afféle
tudatáról szólok, mely inkább megfelel a szövegnek és vele belsőbb
összeköttetésben van; megbocsátás érzékenységéről, amit az ember érez, de nem
mint bűnös ember, hanem mint fiú, egy megkegyelmezett fiú, ki tudja, hogy a bíró
megbocsátott neki, s mosolyog, Ámennyiben tudja, hogy az Atya is
megkegyelmezett neki.
Először is hadd szóljak a megbocsátás tudatáról, mint Istentől adatottról.
E tudatot ne várjuk, míg Krisztushoz nem jövünk. Amely lélek magát elveszettnek,
nyomorult és mezítelennek ismeri, parancsolatot vesz Isten igéjéből, hogy Krisztus
kezeire bízza magát, úgy amint van. Ismétlem, ne várjuk addig bűneink
bocsánatának tudatát, míg Krisztushoz nem jövünk. Hinni a kötelességünk, és a
megbocsátás érzete az élvezet Először engedelmeskednünk kell, azután jön a
jutalom. Amennyibe érzem, hogy teljesen el vagyok veszve és nincs bennem semmi
ok, miért üdvözülhetnék, Krisztus keresztéhez borulok és benne bízom örökké Ezért
a bizalomért Isten lelkemben arról ád kegyelméből lelke által csalhatatlan
bizonyítékot, hogy nekem abban az órában megbocsátott, amely órában magamat
Krisztusnak adtam és lelkemet kezeibe ajánlottam.
A bűnbocsánat tudata tehát sokat foglal magába, habár annak teljessége nem
minden lélekben egyforma nagy. Némely, az írásokban kevésbé oktatott
embereknek csak odáig terjed tudatok élvezete, hogy bűneik meg vannak bocsátva.
Érzik lelkeikben, hogy összes bűneik, melyek valaha önmaguk ellen Isten könyvéh;
följegyeztettek, egyszerre eltöröltettek. Ezzel meg vannak mentve a félelem és
rettegéstől, mely az előtt lelkeiket nyomta; az éji kísértet elenyészett; ama
titokzatos alak, mely őket gyötörte. De ennél többet, mint tudatlanok, nem tudnak.
Összes örömük abban áll, hogy bűneik megbocsáttattak, az Istennek haragja
eloszlott, és hogy nem fognak többé a pokol mélyébe zuhanni. Ha azonban tetszik a
Szentléleknek nekik ez időben még többet is mutatni, hát az a tudat az, hogy az
Isten őket szereti. Bizonyosak benne, hogy a Jehova reájuk, mint kedvenceire
tekint, tehát mint olyanokra, kikhez különös kegyelemmel és szeretettel van.
Tudják, hogy nekik semmi kárhoztatásuk nincsen és minden áldásban
részesülendenek ama tett által, mely a kárhoztatás igéit felfüggeszti. Megesik néha
az is, hogy eme megkegyelmezettség érzete növekszik, míg az idők szűk köteleit
elszaggatja, míg a lélek nem csak a felől bizonyos, hogy Istennel kibékült és az örök
élet az övé, hanem a mennyet már egész közel látja és megkezdi a szentek
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örökségében való saját kitörülhetetlen jogát világosan valósítani. Kibeszélhetetlen,
hogy a megbocsátásnak néha milyen kiterjedt érzelme lehet. Képes a pokolba alá
menni és az ottani tüzet saját részére eloltva szemlélni; vagy a mennyek
dicsőségébe fölemelkedni és annak fényét, mint sajátját, megtekinteni. De - amint
az előbb mondám - ez nincs minden esetnél így; mert némely megtéretlen
kedélynél a kegyelem érzete a rettegés eltávolításáig terjed ki és ama
meggyőződésig, hogy összes bűneink megbocsáttattak.
De azt kérdi valaki: Hogy jön meg a bűnbocsánatnak eme érzete? Milyen módon és
alakban? Azt feleljük: hogy igen különböző módban és alakban. Némely ember egy
pillanatban hozzá jut a bűnbocsánat tudatához. Talán olvassák a bibliát, és valamely
szöveg annyira fölemeli és megvilágítja őt, és úgy tetszik neki, mintha azon igék
saját szívére volnának nyomtatva. Mint pl. ilyen igék is: „Jertek el és pereljünk
egymással. Ha olyanok is a ti bűneitek, mint a vér, fehérek lesznek, mint a hó.” Vagy
egy másik, mint „Igaz az a beszéd és teljes hitelre méltó, hogy Krisztus Jézus a
bűnösök megtartása végett jött e világra, kik között első én vagyok.” (Pál I. levele
Timotheushoz 1 r., 15.)
Az ember kételkedhetik először, tele félelemmel és rettegéssel: a másik percben
már fény, élet és öröm tölti be szívét. Ha egy lépéssel a pokolból a mennybe
hághatott volna, sem lehetne e lelkében megtörtént változásnál hathatósabb és
meggyőzőbb valami. A megfáradás és terhelés helyett egy könnyű és örvendező
szív ajándékoztatott neki. Tetőtől fogva talpig való feketeség helyett most, egy
pillanat alatt fehérre mosva és a Megváltó igazságának fehér ruhájába öltözve érzi
magát. Majd másoknál azonban a bűnbocsánat érzete lassúbb növekedésű. Először
csak gyenge reménnyel kezdődik, egyik sugár után következik a másik míg nem e
reménységnek hajnal-csillaga tért készít és az igazságnak napja föltámad a
szívekben. Ismertem olyanokat, kik egy pillanat alatt megpillanthatták a békét, míg
mások hónapok, ha csak nem évekre mondhatták örömmel: „Én tudom, kiben
hiszek stb.”
Ez a meggyőződés néha rendkívüli úton lesz osztályrészünk. Láttam hogy a
prédikátorok különös kifejezése lelkükre hatott, úgy, hogy kénytelenek voltak azt
mondani. „Ez Isten szava és nem emberé, mert ember nem ismerheti szívemet;
ezen szavak tehát olyantól jöhetnek, ki a szíveket és veséket ismeri.” Máskor meg
az isteni gondviselésnek valamely igazgatása által jön öröm és megváltás a szívbe. A
legfeltűnőbb elbeszélés, mire emlékszem, hogy olvastam: a hosszú csüggedtség
után nyert kegyelemre vonatkozólag, egy Honeywood-né asszony esete volt, kiről
talán ti is olvashattatok. Tiszta erkölcsű körökben élvén, szokása volt a közöttük
levő legdörgőbb prédikátort hallgatni, Annyira megtört bűnös séfiének tudata
miatt, hogy a szegény asszony valami tíz, ha nem húsz évig ki volt téve a
kétségbeesésnek és egyáltalában bizonyos volt benne, hogy számára már nincs
remény. úgy látszott, hogy ennél az esetnél már valami csodának kell történnie,
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hogy lelkének békéje legyen. Egy alkalommal beszélgetett vele a Krisztusnak egy
jeles szolgája, és a mondá neki, hogy még van kegyelem azok számára, kik Jézus
által Istenhez jönnek. Az asszony felkapott egy igen vékony poharat az asztalról és a
padlóhoz vágta azzal a megjegyzéssel: „Oly bizonyos az hogy el vagyok veszve, mint
a hogy ez a pohár ezer darabra törik. Az ő végtelen csodálkozására azonban a pohár
legkisebb sérülést se szenvedett, még csak nem is ugrott. Ettől az órától kezdve
elhitte, hogy az Isten ő hozzá szólott. Megnyitá füleit a prédikátor szavainak és
békét talált lelkében, Ezt a példát azért említem, mivel ez oly rendkívüli egyedüli,
mihez hasonló talán sehol sincs följegyezve. Így hát Isten talál utat és módot. Ha
egyéb útját megvetik, akkor inkább csudát tesz, elszéledtjeit még is haza vezeti.
Engedjétek meg, hogy a megbocsátás érzetének örömeinél is időzzem egy pár
percig. Most tapasztalatból beszélek. Ama boldog nap, melyen lelkem Megváltóját
megtalálta, oly nap volt, mit sohasem fogok elfelejteni. Mint ismeretlen gyermek,
kiről mit sem halottak és tudtak, hallgattam az Istennek igéjét; és eme becses
szöveg: „Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai,”
(Ézsaiás pr. 44, 22.) vezetett engem Krisztus keresztjéhez. Állítom, hogy ama napi
örömöm leírhatatlan. Ugrándozhattam volna az öröm miatt. Az örömnek
semminemű kifejezése sem lett volna lelkemnek ellenére. Sok tapasztalattal telje
keresztyéni napok elmúltak már azóta, de ezek közül egy is nem volt olyan, melyen
az az első öröm ismétlődött volna. Azt hiszem, fölugorhattam volna ülőhelyemről
és ama jelen volt legrajongóbb metodista testvérekkel így kiálthattam volna föl:
„Nekem megbocsátott! Egy bűnös megváltatott vér által!” Ama napnak egyéb
eseménye homályos előttem. Azt nem tudom mit beszéltek, vagy mi történt, csak
annyit, hogy lelkem kötelei leszakadoztak és járhattam mint szabad ember, mint a
menynek örököse, mint egy kegyelemben részesülj és a Krisztus Jézusban felvett és
mint olyan, kinek lábai a kősziklán állanak. A szív örömét, ha kegyelmet nyert, csak
képzelheti valaki, ki még a kegyelmet meg nem kóstolta, de ha egyszer
tapasztaljátok, így kiáltsatok föl a Sába királyával: „Még felét sem mondták meg
nekem!” Azon emberek, kik ebben az üdvös állapotban vannak, igen boldogok
szoktak lenni; ezt ők nem hallgatják el. Hasonló Bunyan Jánoshoz, ki még a
foglyoknak is beszélt volna erről. Beszélnek a fáknak. Azt hiszik, hogy az egész világ
összhangzatban van velük; örömmel mennek ki és békességgel vezéreltetnek,
hegyek, halmok kézzel tapsolnak előttük. A madarak az ő szíveik hangján
énekelnek, A nap mintha fényesebben sütne e napon, mint egyébkor; és ha esik,
mintha a kegyelem esőjének példája volna. E napon úgy véli mintha ő volna e világ
nagy papja, a világ-egyetem főpapja. Fehér öltönyben járdal, hordván az Isten papja
zenéjének csengőit, áldozik az Istennek kedves áldozattal és ezen áldozat az ő szíve,
mit mutat Istennek.
Ne gondoljátok, hogy rajongok, igaz és értelmes szavakat szólok. Sőt nagyon hátra
maradtam a lélek öröme valóságának leírásánál. De hallom, hogy mondja valaki
köztetek, ezek rajongó érzelmek. Ah, barátom! Ha ez a rajongás volna, akkor ilyen
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rajongást buzgón kellene keresni; ez olyan lenne, mely után a józan lélek örökké
törekedhetnék. De te azt gondolod, hogy az a rajongás, ha valaki bűnei bocsánata
felől bizonyos. De állj csak meg egy kicsit. Mered-e azt állítani, hogy a biblia rajong?
Hogy tele van őrjöngéssel? Ó nem, te tudod, hogy a biblia oly könyv, mely józan
buzgalommal lett megírva. No tehát, egy kegyelemben részesült ember érzelmei e
könyv igazságának szükséges és természetes következménye. Taníttatik-e ebben
egyéb mint a bűnbocsánat? Nem ilyen szavak vannak-e ebben: „Boldog az, kinek
hamissága megbocsáttatott. Vétke elfedeztetett. Boldog az, akinek az Úr a bűnt
nem tulajdonítja és lelkében csalárdság nincsen.” (Zsoltár: 32, 1-2.) „Hátad mögé
vetéd minden bűnemiet.” Nincsenek-e itt igék, melyek azt mondják, hogy Jézus
Krisztus jött e világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett vala? Ez
üdv-dolog, sötétségből a világosságra való jövés és áthelyezés az Isten fiának
országába. Ha a biblia azt tanítja, hogy léteznek ilyen dolgok és hogy ezek
valóságban a keresztyének tapasztalataiban vannak és még sem volnának
boldogok, akkor ezen boldogtalanság a könyv elleni panasz és vád lenne. Tényleg,
ha egy keresztyén tapasztalata megtérése idején nem hozna rendkívüli örömet,
akkor az ellenkeznék az Isten igéje tanával, De én állítom, hogy az Isten igéje a
keresztyének ez időbeli örömeiről és elragadtatásaikról mindenkor kezeskedik.
„De” - azt mondja valaki - „én fel nem foghatom, mikén lehet valaki a felől
bizonyos, hogy kegyelemben részesült.” Dr. Jonson a jeles férfi, azt szokta mondani,
hogy egy ember sem tudhatja bizonyosan, kegyelemben van-e és hogy a hitnek
valami bizonyossága nem létezik. Pedig ha dr. Jonson jobban forgatta volna a
bibliát, talán saját üdve felől is bizonyosságra jött volna. Azt kérditek, hogy lehet-e
e felől az ember bizonyos? Van a Szentírásban egy hely, hol ez van a: „Higgy az úr
Jézus Krisztusban és üdvözülsz.” Én hiszek az Úr Jézus Krisztusban; észellenes dologe hát hinni, hogy Isten kegyelmében vagyok? „A ki hiszen vagyon élete,” mondja
Krisztus a János evangéliumában. Hiszek a Krisztusban; nincs az helyén, ha azt is
hiszem aszerint az örök élet az enyém? Úgy tudom, hogy Pál apostol a Szentlélek
által mondja: „Semmi kárhoztatásuk nincsen azért immár azoknak, kik a Jézus
Krisztusban vagynak. Megigazulván azért a hit által békességünk vagyon az
Istennel.” Ha hát tudom, hogy bizalmat helyeztem Krisztusban és hiszek benne,
nem lenne-e tízezerszeres dőreség tőlem, ha békét nem akarnék? Az Istent csak
szavánál kell fogni és hitének következményéül tudni fogja saját üdvösségét. De
ettől eltekintve, hidd el egyszer azt, hogy Isten maga szól minden emberhez és
szívét eme bizonyossággal pecsétli meg, hogy bűnei meg vannak bocsátva, tedd fel,
hogy ez úgy van - természetellenes lenne az ezen esetben, hogy a lélek örül? A
dolgok helyzete pedig betű szerint így van; mert a Szentlélek teszen bizonyságot a
mi lelkünkkel egybe, hogy mi Isten fiai vagyunk s én azt is mondom, pedig már ezért
rajongónak mondottak van az Isten minden gyermeke számára idő, amikor
Krisztusnál való felvételében nem kételkedhetik, amikor üdvös állapota sokkal
kézelfoghatóbb igazság saját létezésének tényénél, mit megannyi ellenbizonyító
okkal sem lehetne megingatni, mert neki az Isten Szentlelkének csalhatatlan
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bizonyítéka mondja, hogy újjászületett.
Nem hallottatok még ama szolgáló leány esetéhez hasonlót, kit egy hitetlen ember
ki akart forgatni keresztyén hitéből? A leány így felelt a hitetlennek: „Jól van Uram,
ön sokkal többet tud nálamnál, én nem vagyok képes úgy beszélni és gondolkozni,
mint ön; de ha igaz is, amit ön mondott, azt azonban még sem tudja; megcáfolni,
amit én érzek; én érzem, hogy Isten gyermeke vagyok, tudom hogy az vagyok, azt
sem cáfolhatja meg, hogy a mit látok ott van és a mit érzek annak valóságos oka
van, mint azon tényt sem, amit lelkem mélyében felismertem t. i. hogy a halálból
által mentem az életre és hogy Isten gyermeke vagyok.” Lépj ide, te vak! Az ő
szemei megnyíltak, s most győzd meg őt arról, hogy nem lát. „Ő nem” mondá - „ez
oly dolog, a melyet tudok. Egyéb dologban tévedhetek, de egyet tudok, hogy vak
voltam és most látok! Hozzátok ide ama 38 esztendős beteget. A csoda megtörtént,
meggyógyult, s most ugrálhat. Vigyétek őt a magas iskolába és hadd mondják neki:
„Lábaid nincsenek egészséges állapotban; azt mondom neked, hogy lábaid
nincsenek meg gyógyulva és megerősödve.” Azt mondja a volt betege: „Én nem
kérdezősködöm értelmi oktatók után, sem használt latin beszédmódozatok után;
meggyógyultam, azt tudom és ettől el nem tántorít.” Így van ez a keresztyénekkel
is; van idejük a mikor mondhatják: „Meg vagyok mentve, bűneim
megbocsáttattak.”
És most, drága hallgatóim, mielőtt beszédem második pontjára térnék, hogy egy
pár percig annál is időzzem, óhajtok egy vagy két kérdést hozzátok intézni. Volt már
nálatok valaha eme bűnbocsánatnak tudata? „Nem, soha” - mondja egyétek „szerettem volna ugyan, de vég mindig várok rá. Csakhogy arra várhatsz, míg el
nem fogsz veszni; a te feladatod Krisztushoz jönni úgy, amint vagy és bízni benne, s
akkor megnyered. Csendben ülni és eme nagy parancsolatra nem figyelni: „Higgy az
úr Jézus Krisztusban;” a legbiztosabb út az elkárhozás kettős bizonyságához. Sohse
reméld e drága gyöngyöt megtalálni, míg mindenedet elvem adod és amaz isteni
mezőt: Jézus Krisztust meg nem veszed, hol e gyöngyöt meglehet találni. „Ah mi” mondja egy másik - „nekem ez sohsem volt, nincs is rá szükségem. „ Figyeld meg.
hallgatóm, hogy mint Isten tanúja szólók ma hozzád és ha most intésemet
megveted, hát a te halálos ágyadon juthatnak még eszedbe szavaim. Ha nem
akarod lelkedben a síron innen a bűnbocsánat tudatát érezni, akkor bűneid
bocsánata, nélkül mész a sírba és a sír után jön azután a harag. Amit te rajongásnak
vélsz, okvetlen szükséges lelkednek üdvéhez. Ó ne utasítsd ezt el; ne utáld meg ezt,
óhajtsd ezt és imádkozzál érte. Törekedjél utána és a jó Isten adja meg neked ez
életben eme tudatot, hogy által jöttél a halálból az életre. Ennél jobbat már nem
kívánhatok neked.
Most pedig igénybe veszem még a ti türelmes figyelmeteket egypár pillanatra,
Ámennyiben tárgyam másik feléhez fordulok és rövid ideig annál időzöm. Gyakran
hallottam már fel nem világosult keresztyénektől kérdeni, hogy van az, hogy ha már
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egyszer kegyelemben van, mindazáltal mégis mindennap kérnie kell bűneinek
bocsánatát. Tanítjuk és bátrak vagyunk állítani és a tant vallani, hogy a mely
pillanatban a bűnös hiszen, abban a pillanatban megbocsátattak neki bűnei: múlt,
jelen és jövő bűnei eltörültettek, a mennyiben ez a bírót illeti. „Nem lát bűnt
Jákobban, sem vétséget Izraelben. Dacára ennek Üdvözítőnk mégis arra tahit
minket, hogy ezt mondjuk: Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is
megbocsátunk ellenünk vétőknek.” Hogy imádkozhatunk mi azért, a mi már még
van? Miért esdünk a bocsánatért, holott már meg van? A nehézség itt annak a
viszonynak meg nem figyelésében áll, melyben Istennel állunk, Mint egy bűnös, úgy
jövök Krisztushoz és hiszek benne.
Akkor az Isten ítélő; az ítélet jegyzőkönyvét előveszi, áthúzza bűneimet és szabaddá
nyilvánít. És ebben a pillanatban az ő nagy szerelméből családja közé számit. Most
tehát egész más viszonyban állok vele, mint valaha álltam. Most nem csak
alattvalója vagyok, hanem gyermeke is. Most már nem bírám nekem, hanem
atyám. Van új szabályom, uh törvényem; mostantól fogva más fegyelem alatt állok,
más bánásmódot élvezek, új engedelmességem van. De ha valami helytelent
teszek, mi történik akkor? Talán jön a bíró és trónja elé követel? Ó nem, nekem
nincs bíróm. Ő nekem atyám és orcája elé viszem, elő veszi a vesszőt s megfenyít.
Sohsem fenyített meg, míg bírám volt. Az előtt csak fenyegetett a fejszével; de
most azt is elásta. Most az D gyermeke lévén, nincs fejszéje, mellyel agyon üssön saját gyermekét ó nem ütheti agyon. De használja nálam a vesszőt. Ha rosszat
teszek, mint hogy teszek is mindennap ellene, mint Atyám ellen, kötelességem
hozzá menni és térden állva mondani: „Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, bocsásd
meg ezt az én bűneimet, miképpen én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek.”
Mint hogy pedig mi, te és én, kik Isten gyermekei vagyunk, mindennap vétkezünk,
nem mint bíró ellen, hanem Atyánk ellen, illik nékünk mindennap bocsánatot kérni.
Ha nem kapunk naponta bocsánatot, akkor végül az Atya a vesszőt fogja alkalmazni,
mint Ezékiás eseténél tette. Megverte Ezékiás királyt halálos betegséggel. Ezékiás
megtért; a vessző eldobatott és ekkor érezte Ezékiás lelkében ezt: „Hátad mögé
vetél minden bűneimet.” Ilyen volt Dávid esete is. Dávidnak Bétsabéval való bűne
már évekkel az előtt meg volt bocsátva a várt Jézus Krisztus véréért. De mikor
elkövette bűnt, Isten elfordult tőle egy időre és haragudott az ő gyermekére. Dávid
azonban megbánván bűneit, megtért, és Isten fölvette őt kebelére és akkor újból
énekelhetek: „Hátad mögé vetél minden bűneimet.”
De most figyeljétek, hogy mi különbség van, e két megbocsátás között. Az első egy
bíró pardonja volt, a másik atyai megbocsátás. Az első leöntötte a pokoli tűz
lángját, ez pedig eltávolítja az atyai vesszőt. Az első a lázadóból egy
megkegyelmezett gonosztevőt lett; másik az eltévedt fiút gyöngéden az atyai
kebelre fogadta. Ezek lényeges különbségek, mert a második eseti megbocsátás
nem annyira bűnre és beintetésre vonatkozik, mint sokkal inkább a gonosznak
belső gyökerére és ama ránk vetett sötét pillantás elenyészésére, hogy saját énünk
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fölött szomorkodjunk és belénk Krisztus iránti szeretet öntessék Ha a keresztyén
ember megnyeri eme tudatot, örvendezni fog, persze nem oly lázasan, mint előbb,
hanem csendesen, mélyen, izgatás nélkül és békésen. Háládatos lesz a fenyíték
iránt, mely őt újból fölébresztette a tudatra, hogy a Megváltóra szüksége van.
Kerüli a bűnt, mellyel Istenét megbántotta. óvatosabban és gyöngédebben jár el,
mint az előtt: közelebbi él az Istennél; törekszik közelebbi ismeretségben élni a
Szent lélekkel; szorgalmasabb az imában; alázatosabb és egyszersmind bizalmasabb
is, mint azelőtt volt. A világosság elvétetett tőle, hogy kétszeresen kapja azt.
Az öröm elvétetett tőle, hogy jobban megszenteltessék. Drága testvéreim,
küzdöttetek ti ma reggel a lelki elhagyattatottsággal? Volt idő, mikor hibáitokat
teljesen beismertétek? Beborított-e valaha a sötétségnek fellege? Mindezek dacára
is, ne kételkedjetek az Atyának szeretetében; ne bizalmatlankodjatok ő benne; ne
csússzatok térdeiteken, mint akkor, mikor még bocsánatot nem nyertetek. Jertek az
Istenhez örömmel, de alázattal. Vegyétek igénybe ez Ő ígéretét, bízzatok Krisztus
drága vérében és mondjátok: „Atyám, Atyám, adjad nékem a te szabadításod
örömét és az engedelemnek lelkével erősíts meg engemet!
Még egy szót a másik megjegyzéshez és elbocsátom a gyülekezetet. Van-e itt
jelenleg valaki, ki azt hiszi, hogy bűnei megvannak bocsátva és mégis abban a
bűneiben fetreng, melyek felől azt hiszi, hogy megbocsáttattak? Barátom, te vagy
megcsaltad magadat, vagy olyat mondasz, a mit magad sem hiszesz el.
Az ember, kinek bűnei megbocsáttattak, gyűlöli a bűnt. Nem lehetünk tiszták, ha
még tovább is nyakig úszunk a sárban. Lehetetlen dolog, hogy egy oly ember
kegyelemben legyen, a ki még mindig utálatos bűnökben fetreng. „De én nem
vagyok a törvény fia,” mondja egy valaki, „én hiszem, hogy az Isten kegyelme
megtisztított, ha a bűnben élek is.” Barátom, nagyon világos, hogy nem vagy a
törvény alatt, de megmondom néked, hogy mi vagy! Te nem vagy Isten gyermeke,
nem vagy keresztyén; mert a keresztyén olyan ember, ki a bűnt határozottan
gyűlöli. Még nem létezett olyan hívő, ki az istentelenséget szerette volna, oly dolog
sem, hogy egy kegyelemben részesült ember Isten elleni lázadásba esnék.
Mindazáltal így szól egy másik: „jó, az igaz lehet, de én nem számítok a kegyelemre
abban az értelemben, melyben beszélsz. Az én bűneim oly kicsinyek és
jelentéktelenek, hogy nem szükséges irgalmasságáért esedeznem; azt hiszem, hogy
úgy, mint a legjobbak, én is üdvözülök.” Szegény balgatag! hiszen már el vagy
kárhozva. Az ítélet már kimondatott feletted: „A ki nem hiszem immár
elkárhoztatott, mert nem hitt az Isten egyetlen fiának nevében.” És még is azt
mondod, mialatt az ítélet kimondatott feletted, s talán már a halálharangod is
megkondult, hogy bűneid kicsinyek. Oh ember, oly nagyok azok, hogy a pokolnak
lángjai sem bírnak érte eleget tenni soha. És még sem kívánsz tudni azoknak
bocsánata felől; meg vagy elégedve osztályrészedet a többivel elvenni. Rettenetes
osztályrész lesz az! De tudd meg barátom, hogy veled oly ellenkezőleg érzek, hogy
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helyedben sem nem enném, sem nem nyugodnám addig, míg nem tudom, hogy az
Istennek szerelme kiontatott az én szívembe. Ha valamikor kétely hatotta át
lelkemet, én voltam a legnyomorultabb lény a világon, Mert begyelemben lenni
olyan, mint világosság a szemnek, kenyér az éhezőnek, ital a szomjúhozónak. Menj
ki e teremből és mondjad: „A pokol bosszúja fölött járok és minden percben
elnyelhet; a kárhozat fölött csüngök egy hajszálon és minden percben várhatom,
hogy a lángok közé esem, és még sem kérdezem üdvözülök-e vagy elkárhozom.”
Beszélj magyarán és mond ki: Nem tudom, mennybe megyek-e vagy pokolba;
mondjad: nem vagyok benne bizonyos, meglátom-e Isten nyájas orcáját, de azért
még is nyugodt vagyok. Szólj úgy, mint becsületes bolond ember, mert ilyen beszéd
csakis bolond ajkáról származhat. Oh kérlek benneteket, ne elégedjetek meg addig,
míg a Megváltót nem keresitek és meg nem találtátok. Igen, míg bizonyosak nem
lesztek, hogy megtaláltátok Őt, ne elégedjetek meg a „talán”-nal vagy „körülbelül”lel. Ne nyugtassátok meg lelkeiteket véletlenséggel. hanem legyetek a mű felől
bizonyosak az örök életre. Oh halandó bűnös! ne legyen az előtted csak csupa
kérdés, ha vajon üdvözülsz-e vagy elkárhozol. Légy vagy az egyik vagy a másik
dologban bizonyos. Ha ágyadat pokolban akarod vetni, ha az örök tüzet akarod
szenvedni, ha az Isten haragját magadra akarod vonni akkor csak járj a te
esztelenségedben. De ha azok között akarsz résztvenni, a kik megszenteltetnek; ha
akarod Jézus orcáját szemlélni és Jeruzsálem arany-utcáin járni, akkor igyekezzél,
hogy Krisztusban találtassál; afelől légy bizonyos, hogy benne bízol, és ne nyugodjál
addig, mígnem üdvöd minden kérdésen, értelmi következtetésen és minden vitán
kívüli lesz.
Az Úr adjon áldást erőtlen szavaimra a Jézusért. Ámen.

Miként leszünk ha majd ...
Miként leszünk, ha majd a célhoz érünk,
Majd az utolsó győztes harc után?
S a sivatagból szép hazánkba térünk,
Bemenvén az örök lét kapuján.
Ha lábunkról a port majd letöröljük,
És arcunkról a hosszas izzadást,
Hol közelben meglátjuk s üdvözöljük
Jézust, Ki bátorított itt folyvást.
Miként leszünk, mikor az örök napnak
Fénysugarától körülvétetünk?
És - oh gyönyör! - ott látjuk majd magunkat
Bűntől tisztán, szabadnak életünk.
Hol semmi szenny nem ragad szíveinkhez,
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S nem fér hozzánk keservből semmi se,
Mint mennyei polgárok Istenünkhez
Lépünk örömmel a szent körbe be.
Miként leszünk, ha hallgatjuk érzéssel
Az égi karok dicső énekét?
És aranyhárfák gyönyörű zengéssel
Hangozzák a Bárány dicséretét?
Ha messze hangzik a mennyei téren
Az üdvözültek kara lelkesen,
S az imádságok tömjén-füstje megyen
Isten trónjához hálateljesen.
Miként leszünk, ha majd szeretetünknek
Hevét nyilváníthatjuk szabadon,
S ki megnyitá kapuját az egeknek,
A fénybe követhetjük egykoron;
Ha majd a köd eloszlik látkörünkből,
A hitnek fényes világa előtt,
S ki - mint e földnek Ura - trónusán ül,
Isteni fényében meglátjuk Őt.
Miként leszünk, ha majdan mondja nékünk
„Ti választottak, jöjjetek tehát!”
Ha trónja elé fényességben lépünk,
És láthatjuk kegyelmes szent arcát!
A szemek látják, amelyek könnyeztek,
Hogy oly kemények az emberszívek ...
A sebek, melyek drága vért öntöztek,
Amely örök halálból mentett meg!
Miként leszünk mezein az egeknek,
A boldogokkal együtt járdalván?
Ahol az élet fái gyümölcsöznek,
Mint a teremtés harmadik napján!
Hol minden örvend örök ifjúságnak,
Hol az idő nem ront, nem semmisít,
Hol szem és szív már hideggé nem válnak,
Ahol a kín s halál nem létezik.
Miként leszünk, mikor majd lepillantunk
E sötét völgybe, melyben küszködtünk,
Eszünkbe jut, mily sok volt itt panaszunk,
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De hitben járva, mind legyőzhettük.
Ez még dicsőbbé teszi az egeket,
Boldogság lesz a béke-élvezet,
Jobban gerjeszti fel a szeretetet
Ahhoz, ki minket megdicsőített!
Miként leszünk! Oh az, mit szem nem látott,
Fül nem hallott és szív nem érezett,
Az lesz nékünk az osztályrészünk majd ott,
Ha Isten minket oda felvezet.
Fel! - fel tehát a meredek ösvényen,
Törjünk előre lankadatlanul!
Megéri az a fáradságot bőven,
Hisz végtelen sok jóval vár az Úr!

Krisztus mennybemenetele és ismét eljövetele
„És mikor ő utána szemeiket az égbe függesztették volna, íme két férfiú fehér
ruhában megálla mellettük; kik mondának is: Galileabeli férfiak, mit állotok itt
nézvén mennybe E Jézus, a ki oda felvitelék ti tőletek mennyországba, a képen jő
el, a miképpen láttátok őtet felmenni a mennyekbe”. (Ap. Csel. 1, 10. 11.)
Négy nagy esemény világit le fényesen Megváltónk történetéből.
Örömest időzik minden keresztyén ember kedélye az Ő születésénél, halálánál,
feltámadásánál és mennybemenetelénél. Ezek képezik ama fény lajtorjának négy
fogát, melynek egyik vége a mennyet, a másik pedig a földet éri. Ezeknek egyikét
sem nélkülözhetjük; de nem is volna üdvös ezeknek becsét elfelejteni vagy
kicsinyelni. Az, hogy az Istennek Fia asszonytól született, az emberiség összeséből
kifolyó kezességnek magas örömét szüli. Az pedig, hogy egykor Jézus halált
szenvedett a mi bűneinkért, és az által teljes kiengesztelést hozott, ami lelkünknek
nyugalma és élete. Krisztus bölcsője és keresztje együtt véve képezik az Isten
szeretetének pecsétjét. Hogy pedig Krisztus feltámadott halottaiból, ez a mi
megigazulásunkról való kezeskedése és egy rendkívül örvendetes bizonyítéka saját
feltámadásunknak az utolsó napon, valamint a benne levő örök életünknek is. Nem
Ő mondotta-e: „Mert én élek és ti is éltek?” Krisztus feltámadása a jövendő
dicsőségünk hajnalcsillaga. Nem kevésbé örvendetes az ő mennybemenetele is.
Üdvének sem hangzik kedvesebben, mint ez: - „Fölmentél a magasságba és fogva
vitted a fogságot, adsz ajándékot az embereknek, még az elpártoltaknak is; és hogy
Isten, az Úr, mégis ugyanaz marad”.
Eme négy esemény mindegyike egymásra utal és vezetnek Urunk aranyláncának
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ötödik szeméhez: az Ő másodszori, igen dicső eljöveteléhez. Semmi sem említtetik
meg az ő mennybemenetele és ismét eljövetele közötti időre nézve. Igaz, hogy van
közötte gazdag történelem, de két bámulatosan magas hegy völgyében fekszik, és
egyik Alpesről a másikra hágunk, ha elmélkedésünkben a mennybemeneteltől az
eljöveteléig megyünk. Azt mondám, hogy ez eseményeik egymásra utalnak. Ha el
nem jött volna először alacsonyságban a törvény alá adván magát, akkor nem
tudna ismét jönni csodálatos dicsőségben. Mivel hogy egyszer meghalt, örvendünk,
hogy többé meg nem hal, a halálnak nincs rajta többé hatalma és most eljön, hogy
ezen meggyőzött ellensége megsemmisítse. Nagy örömünk azt érezni, ha a
föltámadott Megváltóra gondolunk, hogy az ő föltámadása következtében az
arkangyal trombitája bizonyosan harsogni fog az ó szendergőinek fölébresztésére,
ha ő megérkezik az ő dicsőségében. A mi az ő mennybemenetelét illeti nem
jöhetne el másodszor is, ha föl nem ment volna; de minekutána az Ő jelenlétével a
mennyet betöltötte és ott az övéinek helyet készített valóban elvárhatjuk, hogy
ismét eljöjjön és bennünket magához fel vigyen, hogy ott legyünk, a hol Ő van.
Azért szeretném, hogy ti, ha elmélkedéstekben ezen négy eseményen keresztül
jöttök, ha hitetek átleng születésétől haláláig és föltámadásától mennybemeneteléig: rá tekintenétek sőt sietnétek ama lényig, a mellyel Urunk
története végző végződik; mert nemsokára elfog jönni ép úgy, amint őt a
tanítványok föl menni látták.
A mai reggelen elmélkedésünket a mennybe menetellel kezdjük meg; és ha elég
fantáziám volna, lerajzolnám az Urat az ő tizenegy tanítványával, hogy miként
mentet. föl, egymással beszélgetve, az olajfáik hegyére egy boldog sereg,
ünnepélyes tisztelettel, de belső örömben a melyet nyertek a felett, hagy
egymással társaságuk lehetett.
Mindegyik tanítvány örvendett azon, hogy az ő szeretett Mesterük, ki
megfeszíttetett volt, ismét közöttük van, körülvétetve oly biztonsággal és
dicsőséggel, mely többé meg nem rontathatik. Az ellenség megnémult mint a kő: a
kutya sem mozdította meg nyelvét, a legelkeseredettebb ellenségei sem adtak
életjelt magukról az Úrnak később rövid itt időzése alatt. A sereg békességesen
vonult Bethánia felé. Megváltó, úgy látszik, mintha oda vonzódott volna, mint az
ember, mikor elköltözni akar e világról, elvonul a régi, kedvelt nézőtérről a csendes
magányba. Földi életének boldogabb pillanatai az alatt a fedél alá voltak, hol Mária,
Márta és Lázár laktak. Talán a tanítványok része is az volt a legjobb, hogy Jézus ott
hagyta el őket, hol legbarátságosabban fogadtattak, hogy megmutassa, miszerint
békében válik és ne haragban. Látták, hogy Lázárt az támasztotta fel, a ki most
elválandó tőlük; a győzelmes múlt most segítségére lehet a hit mostani próbájának.
Ott hallották eme szót: „Oldozzátok fel őtet és bocsássátok el” ott láthatják Urokat
illő módon minden földi nehézségek kötelékéből föloldani, hogy fölmenjen az ő
Atyjukhoz. E hely emlékei segíthette megnyugtatni kedélyüket és őket azon teljes
örömre emelni, mely az Urok megdicsőíttetésével egybekötendő volt.
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De mikor a hegy tetejére értek, megállapodtak. A Megváltó egészen a csoport
közepén állott és egy igen tanulságos beszéd után megáldotta őket. Fölemelte az ő
átfúrt kezeit és mialatt ő azokat fölemelte és a szeretetnek szavait kiszólta,
fölkezdett emelkedni a földről.
Mindnyájan fölé emelkedett az ő bámulatukra! Egy pillanat múlva már az olajfák
tetején felül is emelkedett, melyeknek ezüst fényében őt elveszítették. Míg utána
néztek, az Úr a Felhők rétegein gyorsan eltűnt, ők pedig ott álltak az ámulattól
megmeredve. Az Isten felhője elzárta őt a halandók szemei elől. És noha ismertük is
Krisztust test szerint, mindazáltal többé nem ismerjük őt test szerint. Mintha a
helyhez szegeztettél volna, ott állnak könnyes szemekkel, telve ámulattal és még
mindig menny felé nézve.
Az nem az Úr akarata, hogy sokáig tétlenül legyenek; álmodozásuk félbe szakíttatik.
Ők mindaddig is ott állhattak volna, míg a csodálkozást félelem homálya váltotta
volna fel. Már úgy is eléggé időztek:; mert az angyal szavait úgy is olvashatjuk:
„Miért álltatok itt és néztetek mennybe?”
Hosszadalmas mennybe nézésük félbeszakítandó, minek okáért két fényes alak
küldetett hozzájuk, minőket az asszonyok láttak a sírnál. Az Istennek eme követei
emberi alakban jelentek meg, Hogy meg ne rettenjenek és fehér ruhákban, hogy
megemlékezzenek arról, miszerint minden jól van; és ezek a fehérbe öltözött
prédikátorok megálltak mellettük mintha szeretnének hozzájuk csatlakozni.
Minthogy pedig a tanítványok közül senki sem akarta feltörni a hallgatást,
megkezdték a beszédet a fehér ruhások. Megszólították őket az ő rendes mennyei
szokásuk szerint, a mennyiben kérdést intéztek hozzájuk és aztán eleget tettek
küldetésüknek. Mint azelőtt az asszonyoknak mondották, hogy „Miért keresitek a
holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadott:” azonképpen mondották
most is: „Galileabeli férfiak, mit állotok nézvén mennybe? E Jézus, a ki oda
felviteték, aképpen jő el, a miképpen láttátok őt felmenni a mennyekbe”. Az
angyalok azzal mutatták meg, hogy ismerik őket, hogy mondották: „Galileabeli
férfiak:” és emlékeztették őket szülőhelyeik említésével arra, miszerint még e
földön vannak. Miután magukhoz tértek, azonnal fölövezték: magukat munkás
szolgálatra: nem kelletett kétszer sem mondani nékik, azonnal mentek
Jeruzsálembe. Az angyalok jelenése csodálatosan ismét a munkásvilágba hozta őket
és engedelmeskedtek eme parancsolatnak: „Maradjatok Jeruzsálemben „.
Mintha mondanák: Mesterünk felvitele felett nem kell sírnunk, hiszen az ő
dicsőségébe - ment be és megmondotta, hogy az nékünk jó, ha ő elmegyen. Most
megfogja küldeni nékünk, az Atyának ígéretét; még aligha tudjuk mi legyen az, de
menjünk engedelemmel a helyre, ahol mondotta, hogy várjuk be az erő ajándékát.
Nem látjátok-e őket lefelé menni az olajfák hegyéről ama gonosz város felé a
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nélkül, hogy Telnének, vagy irtóznának a vérengző tömegtől, a mely megölte
Urokat?
Eszükbe sem jut, hanem örvendenek az Uruknak felmagasztaltatásán e az ő
hatalmának csodálatos kifejlése felett. A legboldogabb közösségbe voltak
egymással és elmentek ama felházba, hol imádkozások között várakoztak az Atya
igézetére. Látjátok, hogy nincsen képzelgő erőm: az első eseményeket a
legegyszerűbb nyelven beszéltem el.
De képzeljétek magatoknak ez eseményt, az néktek hasznos les mivelhogy az Úr
Jézus épen úgy jön el, a mint a tanítványok őt felmenni látták.
Ma reggel elsőben is azon gyöngéd szemrehányást vizsgáljuk meg, melyet a fehér
ruhákba öltözött férfiak tettek: „Galileabeli férfiak, mit állotok itt nézvén a
mennybe?” Másodszor Urunk vigaszteljes ecsetelésését-e Jézus, ki oda felviteték ti
tőletek a mennyországba, azonképpen jön el, a miképpen láttátok őtet felmenni a
mennyekbe.”
Először is itt egy gyöngéd szemrehányás van. Nem úgy beszéltek ők, mint a fekete
ruhákba öltözött emberek, kik kemény beszéd használnak és mint az Isten szolgái,
kik dörögnek a felett, a mi inkább tévedés, mint bűn. Nem, habár a beszéd erős is,
de mindamellett gyöngéd. Ezen kérdőmód inkább önfeddésre ad alkalmat, mint
őket feddeni s a hang a testvéri szeretetnek és vigyázásnak hangja.
Figyeljétek meg csak, hogy a mit ezen szent emberek tettek, első pillanatra egész
jónak látszik lenni. Úgy tetszik nekem, hogy, ha Jézus most közöttünk volna,
mindnyájunk tekintete rajta volna és nem vennők le róla szemeinket. Mert Ő
mindenestől fogva kedves és nagyon rosszul tűnnék fel, ha helyette egy alárendelt
dologra fordítanók tekintetünket, a meddig Ő látható. A mikor Ő mennybe ment,
illő volt a övéitől, hogy utána nézzenek. Menny felé nézni sohasem lehet bűn
nékünk gyakran parancsoltatik menny felé nézni, sőt a Zsoltárok könyvében azt
találjuk: „Felemelém szemeimet a hegyekre, honnan jön nékem a segítség.” Ha hát
jó dolog a mennybe nézni, még inkább jobb föltekinteni akkor, mikor Jézus az Ő
dicsőségének székére emelkedik. Bizonyára nem lett volna szép tőlük, ha valahová
másfelé néztek volna. Evvel ők tartoztak, hogy mindaddig nézzenek az Isten
báránya után míg szemeikkel követni tudják. Ő a nap, hová néznének hát a szeme
mint annak fénye felé? Ő a király; hová néznének az udvari embere a palota
keretén belül, mint az ő királyukra, ha az a székére emelkedik Ez az igazság és úgy
az ő fölfelé nézésükben nem volt semmi jogtalanság. De még tovább is mentek a
nézésnél: ott álltak és vártak. Egy kis többlet a mértéknél, hiba lehet. Néha igen
vékony közfal van a dicséretre és feddésre méltó között. Van egy arany középút,
mit ige nehéz megtartani. A helyességnek pontos útja sokszor oly keskeny, mint a
kés éle és az a bölcs, a kinek nem kell sem jobbra, sem balra tévedni. „Nézni”
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mindig helyes szó. Úgy van megírva: „Én reám nézzetek, hogy megtartassatok!” Ó,
nézzetek hát, csak nézzetek erősen és figyelemmel; legyen egész éltetek a Jézusra
való nézésnek állapota. Testvérek, nem használ semmit csupán a mennybenézés.
Ha Krisztus nem látható mennyben, akkor hiábavaló a mennybenézés. Mikor
Krisztust a felhő elválasztotta tőlük, miért időztek volna még tovább is ottan, holott
Isten maga függönyözte el őket? Ha a végtelen bölcsesség a nézni kívánt tárgyat
elvette, mi volna más még továbbra is a nézés, mint a bölcsességgel való ellenkezés
és az Ő eljárásának nem helyeslése?
Egy ájtatos léleknek a folytonos felnézés a mennybe, a legmagasabb nemű
istentisztelet lehet; de ha az munkaidőnk nagy részét igénybe veszi, már aljkor
átmehet az oktalanság henye alakjába. Mindazáltal nem, tehetem-e hozzá, hogy ez
a mennybenézés nagyon természetes volt? Én a legkevésbé sem csodálkozom azon,
hogy a tizenegy ott állt, nézvén a mennybe, mert ha én ott lettein volna, én is azt
cselekedtem volna. Kell, hogy az ámulat ragadta el őket, a mikor Mesterüket
emelkedni látták.
A szív nem hagyja magát okkal meggyőzni. Néha ott álltok nagyon szeretteitek
sírjánál és sírtok, sőt gyakran azért is kimentek, hogy sírjatok. Nem tudtok eltávozni
onnan, mert az a hely néktek drága, mindazáltal nem tudnátok bebizonyítani, hogy
az által valami jót szereztek, talán inkább kárt magatoknak és megérdemelnétek
egy gyöngéd „miért teszitek ezt?” szó intését. Ez a világban a legtermészetesebb
lehet, de mégsem bölcsesség. Az Úr megengedi nékünk azt, a mi ártatlan és
természetes, de nem akarja, hogy az túlzásba menjen, mert azonnal táplálhatna
valami rosszat. Figyeljétek meg tehát, hogy a tanítványok olyasmit tettek, a mi egy
pillanatra helyesnek és természetesnek tűnt fel, a mi azonban könnyen túlzásba
mehet át. Legyünk azért vigyázók és kérdezzük meg gyakran szíveinket, hogy: miért
ez?
Harmadszor figyeljük meg, hogy amit tettek, az értelem szigora előtt nem volt
igazolható. A míg Jézus felfelé emelkedett, addig helyes volt részükről az ima
felnézés. Ő majdnem azt mondhatta volna: „Ha megláthattok, mikor fölemeltetem,
az én lelkemnek kettős mértékét nyeritek.” Az jó volt, hogy rá néztek, míg
emelkedett, de mikor már elment és még is ott álltak, olyasmi volt, a mit maguk
sem érthettek meg, se igazolni nem tudtak. .A szeretet befolyása alatt sokszor
értelmetlenül cselekedhetünk. Emlékszem, hogy láttam egyszer egy asszonyt, kinek
egyetlen fia, egy messze levő gyarmatra kivándorolt. Az állomáson ott voltam és
láttam mennyire sírt az asszony és mily gyakran átkarolta fiát; ez alatt a vonat
megérkezett s a fiú beszállt a kocsiba.
Oly esztelen volt ez az asszony, hogy mikor a vonat elindult, kiszakította magát
barátai kezeiből, kirohanván a pályatestre, elkezdett futni a gyorsan elrobogó vonat
után. Ez nagyon természetes volt ugyan de jobb lett volna nem tenni. Mit használt
az? Jobban tennénk, ha felhagynánk olyan dolgokkal, melyeknek nincsen gyakorlati
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céljuk; mert ez életben nincsen sem időnk, sem erőnk annyi, hogy azt céltalanul
használjuk.
Továbbá tegyetek egy másik kérdést: Mely előírást követtek ő amikor ott álltak és
mennybe néztek? Ha parancsolatotok van Istent valamely dolog cselekedésére,
nincs szükségtek a parancsolat oka után kérdezősködni, mert engedetlenség lenne
az, ha az Isten akaratát vizsgálat alá kezdenők venni; de ha egyáltalán semmiféle
előírásunk nincs minek időzünk altkor valamely dolognál, ha az tudvalevőleg sem
áldást nem hoz? Ki parancsolta, hogy megállván menny felé nézzen. Ha Krisztus
parancsolta volna meg nekik, akkor kellett volna ott állniok, mint valami szobroknak
és még a fejüket sem mozdítaniok meg; mivel azt soha sem parancsolta nekik,
miért teszik azt és hanyagolj el azt, a mit tényleg parancsol? Mert azt szigorúan
meghagyta neki, hogy maradjanak Jeruzsálemben, míg felöltöztetnek mennyei
erővel. Így hát a mit tettek, nem igazolható.
Most jön részünkre a gyakorlati, pont! A mit ők tettek, azt nagyon hajlandók
vagyunk utánozni. „Ó, én soha sem fogok megállni és a mennybe bámulni,” mondja egyiktek. Ebben én nem vagy bizonyos. Némely keresztyén nagyon is
kíváncsi, de nem engedelmes. Világos parancsolatokat elhanyagolnak, de nehéz
kérdéseket megkísérlenek megoldani. Emlékszere egy emberre, a ki mindig az Isten
haragjának poharáról, pecsétjéről és trombitájáról szopott beszélni. Az az ember
nagy volt a jelenések képleteiben; de hét gyermeke lévén, nem volt nála háziistentisztelet. Ha elhagyta volna a poharakat és trombitákat és ezek helyett
nagyobb gondot fordított volna gyermekeire, sokkal jobb lett volna. Ismertem
embereket, a kik csodálatosan ismerték Dánielt, még tanultabbak Ezékielben, de
ritka feledékenységűek Mózes II. könyv 20. fejezetének értelme iránt. Nem
feddőleg szólok ily embereikről azért mert Dániel és Ezékiel könyveit
tanulmányoztál, hanem egész ellenkezőleg; de még is azt óhajtom, hogy buzgóbbak
lettek volna a bűnös megtérítésében és a szűkölködő szentek segélyezésében. Én
megengedem Nabukodonozor király lábainak és képének tanulmányozását és
annak fontosságának ismeretét; de rosszul jön ki, ha ez a mindennapi gyakorlati
kegyesség elfojtására történik. Ha az ilyen jó ember azt az idő melyet homályos
teológiai kérdései: megoldására tölt, a sötét utcákban missionározásra költené,
több hasznot tenne az embereknek és Istent inkább dicsőítené. Én, testvérek,
nagyon szeretném, ha mindnyájan értenétek a titkokat; de ne feledjétek el, hogy a
mi főbb foglalkozásunk idelent kiáltani: „Íme, ez az Istennek ama Báránya, ki elveszi
a világ bűneit!” Olvassatok és tanulmányozzatok, a meddig mindent ismert a mi
csak kinyilatkoztatik az utolsó dolgokról; de mindenek előtte nézzétek azt, hogy
gyermekeitek a Megváltó lábaihoz hozassanak és hogy Istennek munkatársai
legyetek egyházának felépítésében. A nyomornak és tudatlanságnak vastag
tömege, mely bennünket minden irányban környez, megkívánja összes erőnket. Ha
pedig e hivatásnak meg nem feleltél, akkor, habár nem vagyok fehér ruhában, azt
merem mondani néktek: „Keresztyén férfiak, mit állotok itt, nézvén a titokba, ha
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annyi sok tennetek való van Jézusért és azt elhanyagoljátok?”
Ó, a kik kíváncsiak vagytok, de nem engedelmesek, félek, hogy hiába beszélek
hozzátok; de mindazonáltal beszéltem. Ó csak a Szentlélek is beszélne néktek.
Majd mások csak szemlélők, de nem cselekvőit nagyon tanulmányozzák az Írást és
törik fejüket, de nem buzgók a munkában. A szemlélődés oly ritka manapság,
miszerint azt kívánom, hogy ezerszer több volna, de abban az értelemben, a
melyben mondottam. A vallás sohse legyen az önzés tárgya. Ha valakinek a vallása
abban áll, hogy saját magát menti meg és örvendezteti magát a szent dolgokban,
akkor az beteg. Ha egy prédikáció feletti ítélete eme kérdésen alapul: „Találtam-e
benne ételt?” akkor az olyan sértésféle bírálat. Találhatsz ilyen sértésféle vallást, a
melyben te az első vagy, aztán megint te és újból te, és így egész a legvégsőig te. Így
gondolkozott-e Jézus is.
A Krisztusróli elmélkedés úgy is történhetik, hogy messze elvezet Krisztustól; a
szerzetes Jézusról elmélkedik és mégis nem hasonlít a munkás és önmegtagadó
Jézushoz. Elmélkedés, mely nincs megtörve az emberek közötti evangélium
hirdetésének munkás szolgálatával, méltán megérdemli az angyal feddését:
„Galileabeli férfiak, mit álltok itt, nézvén a mennybe?”
Majd mások rendkívül, majdnem őrült türelmetlenséggel vannak valami csodálatos
közbejövetel iránt. Néha nagyon is szomorú kedélyállapotba esünk, mivel nem
látjuk, hogy a Krisztus országa nem olyan előrehaladásban van, mint óhajtjuk.
Feltételezem, hogy az nálatok is úgy van, mint nálam - sokszor szomorkodom,
nyughatatlankodom és azt hiszem, hogy van is rá okom, mivel „az igazság elesett az
utcán és a mindennapi gyalázat és szidalmazás elárasztott minket.” Ekkor aztán
bánkódunk, mivel a mester eltávozott tőlünk és így kiállunk fel: „Mikor jön el
ismét? Oh miért marad el annyi ideig, hogy nem Jön? Miért vonakodik
évszázadokon át?”
Így aztán kívánalmaink türelmetlenséggé keserednek, s nézünk a mennybe, nézzük
az ő eljövetelét, nyughatatlansággal, a mely nem engedi meg, hogy tegyük azon
kötelességeinket, a melyeket tennünk kellene. Ha mikor valaki ily állapotba kerül,
alkalmazhatón erre szavak „Galileabeli férfiak, mit állotok itt, nézvén a mennybe?”
Bizonyos esetekben ez a nyughatatlanság, azonnali és valami nagy csoda látás
kívánalmának helytelen várakozására szolgáltat alkalmat. Ah, milyen fanatizmusság
keletkezik abból! Évekkel ezelőtt fellépett egy férfi Amerikában, a ki azt prédikálta,
hogy ezen és ezen a napon jön el az Úr, és nagyon sokat elhitetett az Ő esztelen
jövendölésével. Sokan elővették lovaikat és két, három napra való takarmányt és
kimentek az erdőbe, hogy majd ott jobban megszemlélhetik, a mi jön, mint a népes
városban. Mindenütt kerültek olyanok az Egyesült Államokban, akiknek
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mennybemeneteli öltönyük volt, hogy alkalmas ruhában szállhassanak menny felé.
De vártak, várnak és azt hiszem semmi sem volt alkalmazhatóbb reájuk, mint emez
ige: „Amerikai férfiak, mit álltok itt, nézvén a mennybe?”
És íme nem jött semmi. Mindazonáltal van elég ember Amerikában,
Angolországban és itt, akiknek szükségük van ilyen fanatikus vezetőre, hogy
hasonló esztelenségbe rohanjanak. Nagyon sok ember szenved az idők és órák
tudvágyának mániájában, kiknek lelki betegsége különösen ez irányt választotta.
Szerintük minden egyes esemény az idők jele”; jele, mondom, mit ők nem értenek.
A földrengés előttük különösen fontos.
Ilyenkor már felkiáltanak: „No most jön az Úr!” mintha már nem történt volna
földrengés, mióta az Úr mennybe ment. Ha majd a prófétai földrengések
meglesznek, akkor tudni fogjuk eme jó emberek intése nélkül is. Mily sok ember
már az állatok száma által és ugráltak örömükben, hogy megtalálták valamely nagy
névben a 666 számot. Hiszen minden ember neve megadja ezt a számot, ha ezt
eszesen kezelitek és Görögországnak, Rómának, Egyiptomnak, Kínának vagy
Timbuktunak számjegyeit használjátok. Már belefáradtam az ilyen módba, hogy az
írás embereivel, mint valami játékszerrel, játszanak és írás mondásaival úgy bánnak,
mint a kártyával, hogy kijátszanak vele valamit. Ha olyan emberről hallotok, aki
prófétának teszi ki magát, térjetek ki előle; és ha jelekről és csodákról hallotok,
akkor forduljatok Uratokhoz és legyetek türelmes lélekkel. „Az igaz ember hitből
él.” Nem létezik más életmód a vad rajongók között. Higgyetek az Istenben ne
kívánjatok jeleket és csodákat, sem az idők és órák ismeretét. Gondoljátok meg az
igéket, melyeket az imént fölolvastam néktek. Nem a ti dolgotok tudakozni az
időket és alkalmakat.” Ha bemennék pl. egy szobába, amelyben egy rakás csomag
van és azt mondanák, hogy azok között van számomra valami jó, bizonyára azt
keresném, amelyiken az én nevem van és ha találnék egy csomagra, amelyen nagy
betűkkel írva ez áll: „Ez nem a tied”, ekkor azt ott hagynám. Itt van egy
gyöngydoboz, amely ismeretet jelent: ,Nem a ti dolgotok tudni az időket és órákat,
melyeket az Atya az ő maga számára tartott meg. „Hagyjatok fel oly dolgokba való
avatkozásokkal, amelyek el vannak rejtve és elégedjetek meg az oly dolgok
ismeretével, amelyek világosan jelentettek.
Másodszor szeretném figyelmeteket Urunk vigaszteljes ecsetelésére terelni, melyet
ezek a fehérruhás férfiak tettek. Így írják le őt: (Ugyan) „e Jézus”
Már azért is sokra becsülöm e leírást, mivel azoktól jön, a kik ismerték Jézust. Ő
„megláttatott az angyaloktól” (I. Tim. 3, l6.); figyelemmel kisérték Őt egész éltén át,
ismerték Őtet és ha mondották, minekutána látták Őt felmenni az Atyához, hogy:
„E Jézus”, akkor hiteles forrásból tudom, hogy Ő volt és Ő az.
Jézus elment, de azért még létezik. Elhagyott ugyan bennünket, de ő nem holt, nem
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enyészett semmivé, mint a reggel köde. „E Jézus” az ő Atyjának trónjához ment és ő
oly bizonyos ott, mint amilyen bizonyos az; hogy a kereszten függött, oly bizonyos
az is, hogy ugyanazon férfiú ül az Istennek trónján és uralkodik a teremtés felett.
Örömmel gondolok Krisztus joghatalmára a hetedik égben, ugyanazon Krisztus
személyében, ki a halálharc legmélyebbjén volt. Az a leköpdösött Krisztus az, kinek
nevét most a Kerubimok és Serafimok dicsérik éjjel és nappal. Az a Krisztus az, akit
megostoroztak, ki előtt most a fejedelmek és hatalmasok leteszik koronáikat.
Gondoljátok meg ezeket és vigadjatok e mai napon: ne álljatok itt nézvén mennybe
vagy szemlélvén valami mesét vagy álmot. Jézus él és nézzétek, hogy ti is éljetek.
Ne ácsorogjatok, mintha semmi tennivalótok nem volna, vagy mintha Krisztus
országának vége elérkezett volna, mert Krisztus testére nézve elvétetett e földről.
Még nincs mindennek vége, Ő él és munkát bízott ránk megtenni, amíg eljövend.
Azért menjetek és tegyétek azt.
„E Jézus” - mennyire szeretem e kifejezést, mert „Jézus” szó, „Megváltót” jelent.
Ó ti jelenlevő, rettegő bűnösök, annak az Ő dicsőségébe fölmentnek a neve, tele
van meghívással számotokra! Nem akartok jönni „e Jézus”-hoz? Ez az, aki a vakok
szemeit megnyitotta és megszabadította a foglyokat a tömlöcből. Ő ma is teszi azt.
Ó csak látná szemetek az ő világosságát. Az, aki a poklosokat megérintette és a
halottakat feltámasztotta még ma is ugyanaz, aki a végtelenségig megmenthet. Ó
csak látnátok és élnétek! Csak hitetekkel kell hozzá közelednetek, miként az is tette,
aki az ő ruhájának prémjét megérintette; csak kiáltsatok hozzá, miként a vak, kinek
visszaadja látását; mert ő ugyanazon Jézus, teljes könyörületességgel és készséggel
mindazok iránt, kik hit által hozzá közelednek.
„E Jézus.” Ez alatt azt kell gondolni, hogy az, a ki a mennyben van, ugyanaz a
Krisztus, a ki a földön volt, de azt is egyszersmind, hogy aki eljövendő, ugyanazon
Jézus lesz, mint aki a menybe ment. Bár az ő állapotán nagy változás jött létre:
„Ő eljön, de nem úgy amint
Egykor erre a földre jött,
s az emberek gyalázatát
Hordozta fájdalmaik között.”
Ő ugyan azon Jézus lesz a természeténél fogva, habár állapotánál fogva nem is;
ugyan azt a gyöngédséget bírja, ha ítélni jó is ugyanazon szívbeli alázatosságot, ha
mikor az égnek és földnek dicsősége homlokáról lesugárzik is. Szemeink meglátják
őt ama napon és megismerjük Őt nemcsak a szegel. helyeiről, hanem az Úr
kiejtéseiről is, mert orcája csodálatosan fényleni fog és mi azt fogjuk mondani: „Ez
az! Ez az! Ugyanazon Krisztus, ki az olajfák csúcsáról a tanítványok közül
felemeltetett.” Menjetek hozzá a ti nyomorúságotok idején, úgy mint tennétek, ha
e földön volna, Tekintsetek bátram az ő másodszori eljövetelére. Nézzetek rá,
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abban az örvendező várakozásban, melyben Mária és Márta Bethániában tették.
Elmélkedésünk harmadik pontja a nagy gyakorlati igazság. Ez nem oly igazság, mely
minket abban kitart, hogy a mennybe nézzünk, hanem olyan, a mely
mindegyikünket haza küld, hogy komoly szolgálatot tegyünk. De milyen igazság ez?
Először is, hogy Jézus a mennyekbe ment. Elment Jézus! Elment! úgy hangzik valami
gyászharang. Jézus a mennybe vétetett tőletek - úgy hangzik, mint valami
mennyegzői harang Ő elment, de arra a helyre, a honnan az egész csata mezőt
beláthatja; a trónra, a honnan számunkra minden segítséget küldhet. Az Úrnak
pótló ereje készletben vár, míg vezére jön és íme e világ egyetemére eljött,
emberek és angyalok millióit felköltheti ügyének megvédelmezésére. Én nagyon
sok okot találok arra nézve, hogy elmenjünk és a munkát megkezdjük, mert Ő a
mennyekbe ment és „teljes hatalom adatott néki mennyen és földön”. Nem jó
következtetés-e ez: „Azért elmenvén mind e széles világra, prédikáljátok az
evangyéliumot. Tanítsatok minden népet, megkeresztel vén őket Atyának, Fiúnak
és a Szentléleknek nevében.”
Jézus ismét eljön. Ez egy másik ok a miért türelemmel lehetünk, mert világos, hogy
nem hagyott fel a harccal, sem a csata mezőt el nem hagyta. Nagy vezérünk még
mindig vezényli a harcok most el ment a mező másik részére, de vissza jön, talán
egy pillanat alatt. Ne mondjátok, hogy a parancsnok felhagyott a vezetéssel, mert
szükséges volt a nézőtérnek egy másik részére mennie. Urunk elmenetelével, azt
tette, a mi az Ő országára a legjobb. Nagy szükség volt az Ő elmenetelére, hogy övéi
Szentlelket nyerjenek. Mert Krisztus mint Király és az Ő harcosai között áldásos
egység van. Ő nem vonta el magát mi tőlünk, hanem velünk van szívével, lelkével; s
ez, erről a bizonyság: „Íme eljövök hamar és az én jutalmam velem vagyon, hogy
megfizessek kinek-kinek az ő cselekedetei szerint.”
Ezenfelül azt mondja szövegünk - és szintén ok a miért munkához lássunk; - hogy
azonképpen jön el, ahogyan elment.
Bizonyos a magyarázók úgy látszik, hogy nem értik ezen egyszerű kifejezést: „E
Jézus, ki oda felviteték titőletek mennyországba, aképpen jő el, a miképpen láttátok
őtet felmenni a mennyekbe.” - ez úgymond, az Ő lelke eljövetelére vonatkozik
pünkösd napján.
Adjatok valakinek csak egy máknyi észt, nem-e be fogja látni, hogy a lelki jövetel
nem történhetik azon módon, a melyen Ő mennybe ment? Hasonlat van benne, de
bizonyára egy és ugyanazonosság nincsen a kettő között! Urunk felvitetett,
láthatták mikor elmélkedett: ismét el fog jönni és „minden szem meglátja őtet.”
Nem lélekben ment ó fel, hanem személyben fog ismét eljönni. „E Jézus aképpen
jön el.” Felmenetele tény volt, nem költészeti beszéd, sem lelki kép, hanem tény. „E
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Jézus” betű szerint felment; „e Jézus” betű szerint eljön.
Eljön a felhőkön, mint a hogy felment; és utoljára az én porom felett megáll,” (Jób,
19, 25) mint azelőtt állott. Felment a mennyekbe minden ellentállás nélkül; sem a
főpap, sem az írástudók, a farizeusok, sem csavargók sokasága nem ellenezheték az
Ő mennybemenetelét; nevetséges volna azt elfogadni, hogy avval megpróbálkoztak
volna, és ha másodszor eljön, senki senki sem állhat ellene. Ellenségei elvesznek;
mint a kövérség megolvadnak az ő orcája előtt. Ha eljön, a lázongó népet megveri
vasvesszővel, mert az ő ereje ellenállhatatlan lesz ama napon.
Testvérek, ne értsétek ezt lelki értelemben; Jézus tényleg jön és is menjetek le
tényleg a ti munka körötökbe. Menjetek a munkára és tanítsátok a tudatlanokat,
nyerjétek meg a tévelygőt, oktassátok a gyermekeket és hirdessétek mindenfelé
Jézus édes nevét. Tényleg adjatok ti jószágtoltból, ne csak beszédben. Szenteljétek
magatokat tényleg az Úrnak tiszteletére. Éljetek tényleg egészen az Úrnak. Jézus
nem valami homályos módon jön el, hanem betű szerint és valóságban és ő betű
szerint és valóságban számadásra hív benneteket. Azért menjetek még tényleg,
nem jelképileg és prédikáljátok az evangéliumot, ahol csak alkalom kínálkozik.
Mert ez az, amit azon fehér ruhás férfiak gondoltak. - Legyetek készek a ti jövendő
Uratok elfogadására. Melyik az a készenlét Úr elfogadására? Ha e Jézus, aki tőlünk
elment, eljön, tegyük azt amit ő tett, mielőtt elment. Ha ő e Jézus, aki jön, akkor
nem tehetünk jobbat, mintha „széjjel járván, mindenekkel jót teszünk.” Ha
örömmel akarjátok Őt fogadni, akkor szolgáljatok neki komolyan. Ha az Úr Jézus ma
eljönne, szeretném, ha engemet tanulva, prédikálva vagy imádkozva találna. Nem
szeretnétek, ha titeket is a vasárnapi iskolában, a bibliai osztályban, vagy az utcák
szegeletén prédikálva találna? Semmittevéssel akarjátok Őt fogadni? Arra ne is
gondoljatok. Egykor meglátogattam egy asszonyt, ki gyülekezetünkhöz tartozik, ki
épen a ház küszöbét súrolta. Az asszony felállott és nagy meglepetve: mondá: „Óh
én nem tudtam, hogy ön ma jön, különben készen lettem volna.” Mire azt
válaszoltam: „Nem tudhatott volna jobb készletben lenni, mint ahogy van, hiszen
teszi kötelességét mint jó háziasszony; a jó Isten áldja meg önt!”
Ennek az asszonynak nem volt módjában cselédet tartani s így, tette kötelességét t.
i. hogy a házat tisztán tartotta: részemről legalább szebben nézett ki vedrekkel a
két kezében, mintha a legújabb divatú, ruhát vette volna magára. Szeretném, ha
mindnyájan felvennétek a vedret és ne szégyellnétek.
Szolgáljatok egyik vagy másik módon a ti Uratoknak; szolgáljatok neki mindig,
komolysággal, szolgáljatok neki mindig többet.
Menjetek el korán és munkálkodjatok a műhelyben, az irodában, vagy a mezőn,
szolgálván az Úrnak. Menjetek és szolgáljatok az Úrnak, Ámennyiben a
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szegényeknek, árváknak és özvegyeknek segítetek szolgáljatok neki avval, hogy a
gyermekeket tanítjátok, de különösen avval, hogy igyekeztek gyermekeiteket jól
nevelni. Menjetek és tartsatok gyülekezetet a mértéktelenség ellen és mutassátok
meg a részegeseknek, hogy van még számunkra mentség a Krisztusban; vagy
menjetek az éjféli gyülekezetbe és tudassátok az elesettekkel, hogy Jézus
felemelheti őket. Tegyétek, amire néktek Jézus erőt adott és aztán, hazánk férfiai,
nem fogtok állani és mennybe nézni, hanem várni fogjátok imádkozások között az
Urat és nyeritek a Szentléleknek ajándékát és hirdetni fogjátok mindenfelé e tant:
„higgy és élsz”. Akkor azt fogja nektek mondani, ha megjön: „Jól vagyon jó és hív
szolgám, - menj be a te Uradnak örömébe.” Adja az Úr nékünk ezt az állapotot,
hogy tehessük. Ámen.

Dicsőség
„Ki hívott minket az ő örökkévaló dicsőségére a Jézus Krisztusban.” (I. Péter 3,
10.)
Ezelőtt 14 nappal, amikor képes voltam az emelvényre jönni, beszéltem néktek
halandó testünk jövőjéről: Mert tudjuk, hogy ha ami földi házunknak hajléka
elbomol, épületünk lészen Istentől, tudniillik nem kézzel csinált házunk, hanem
örökké való, mennyben.” (II. Kor. 5, 1.) A múlt vasárnap egy lépéssel tovább
mentünk és prédikáltunk nemcsak a testünk feltámadásáról, hanem egész
természetünk dicsőségének reménységéről is, eme szöveg alapján: „Mely a Krisztus
ti bennetek, ki a dicsőségnek ama reménysége.” (Kol. 1, 27.) Így az előcsarnokon
átjutva, a szentek megszentelt földjére léptünk, hogy annál jobban elkészíttessünk
a „Szentek szentébe” menni, szemlélni egy ideig a ránk várakozó dicsőséget. Szólni
fogunk egy keveset - és ó mily kevés lesz az, - arról a dicsőségről melyre oly biztos
kilátásunk van ama dicsőségről, mely a Jézus Krisztusban elkészíttetett, és
amelynek Ő reménye is! Kérem Istent, hogy szemeink megerősíttessenek, hogy
láthassuk a mennyei fényt, és füleink megnyíljanak, hogy meghalljuk a legjobb
hazáról a kedves igéket. Ami engemet illet, nem mondhatom, hogy az ő
dicsőségéről akarok beszélni, de megkísérlem, ha dadoghatnék róla valamit. Pál
csak keveset látott belőle, rövid ideig és azt állítja, hogy oly dolgokról hallott, miket
ember ki nem beszélhet; nem kétlem, hogy ő is képtelennek érezte magát annak
leírására, amit látott. Nagy mestere volt ő a beszédnek, de ekkor mégis legyőzetett;
tárgyának nagysága őt elnémította. És mi mit tehetnénk ott, hol Pál is felakad?
Imádkozzatok szeretett barátaim, hogy a dicsőségnek lelke megnyugodjék rajtatok
és szemeiteket megnyissa, hogy láthassatok a szentek eme örökségéből annyit,
Ámennyit most látnotok lehet. Az mondatik nékünk: Mit szem nem látott, fül nem
hallott, emberek, gondolatjába nem mehetett, azt készítette Isten az őt
szeretőknek.” És mégis látott a szem csodálatosakat. Ott van a nap feljövetele,
lemenetele, az Alpesek dicsőségről, a nagy Óceán csodája melyeknek egyszeri
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látása egész életünkben emlékünkben marad; de a természet a legmagasabb
fényében nem adhat képzeletet a természetfeletti dicsőségről, melyet Isten az
övéinek készített. A fül kedves összhangzatokat fölvett már. Nem hallottunk-e már
zenét, mely, át borzongatott? Nem hallottunk-e szavakat, melynél szívünk
repesett? És mindezek nem adhatnak képzeletet arról a dicsőségről, mit Isten
készített az őtet szeretőknek. Mi ritkaságok bementek az embernek gondolatjába.
Gyönyörű költeményt készítettek a fantázia szövőszékében, melyek szépségénél és
fényénél a szemek csillogtak; az ember képzelet ereje rajongott és enyelgett saját
szeszélyes teremtményeiben, ide-oda szédelegve az ezüst szigetek és arany hegyek
között, vagy úszva a sártengerben és tejfolyamba; de a gyöngykaput sohsem volt
képes megnyitni, mely Istenünk városát elzárja. Nem, ez még egy ember
gondolatába sem jutott. De szövegünk tovább megy és mondja-e nékünk
megjelentette Isten az ő lelke által.” úgy hogy a menny valami egészen ismeretlen
ország, nem valami áthatlan fény, átövezve sötét falakkal. Isten kijelentett nékünk
örömöket, melyeket csak övéinek tartogatott, de jegyezzétek meg magatoknak,
hogy habár a lélek által lett is kijelentve, mégis nem valami rendes leleplezés az, és
az ok, amiért egyáltalában ismertetik, ama - ténynek rovandó, hogy, a „lélek
mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységét is.” Így látjuk, hogy a dicsőség,
melyet a szentek várnak, az, Istennek mélységéhez tartozik és annak, aki arról
beszélni akar, mennyei dolgokra nézve okulnak kell lennie. Könnyű emberi
képzeleteket locsogni, de ha mi az Isten igéjének biztos tanát akarjuk követni, a
Szentlélektől kell taníttatnunk, kinek kenete nélkül az Istennek mélysége rejtve
marad előttünk. Imádkozzatok, hogy az Isten lelke oktasson bennünket, míg e
tételnél időzünk.
Három kérdésre óhajtok ma reggel feleletet adni. Először, hogy; mi a szentek
rendeltetése? „Örök dicsőség,” mondja a szöveg. Másodszor: „Miben áll ez a
dicsőség? Mondottuk már, hogy erre feleletet akarunk kapni, de nem vagyunk rá
képesek a gyöngykapukon innét. Harmadszor: Milyennek kell lenni e kilátás
befolyásának a szívre? Milyeneknek kell lennünk, kiknek rendeltetésük az örök
dicsőség? Hogy kellene itt élnünk, kik a legmagasságosabbnak dicsőségében
akarunk örökké élni?
Először: mi a szenteknek rendeltetése? Szövegünk azt mondja, hogy Isten
bennünket elhívott az Ő örök dicsőségére. Dicsőség! Valójában ez egyedül Istent
illeti meg! Az írás mégis dicsőséget mond, tehát esőséget kell az alatt érteni, mert
az sohasem túloz. Gondoljátok meg, részünkre dicsőség, kik örök gyalázatot
érdemlettünk! Dicsőség részünkre, szegény teremtmények részére, kik gyakran
pironkodunk önmagunk előtt is! Igen, benézek még a könyvbe és valósággal
„dicsőség áll ott, nem kevesebb, mint dicsőség. Azért ennek dicsőségnek kell lenni.
Minthogy hát ez olyan csodálatos és bámulatosnak látszik, szeretnék úgy beszélni,
hogy szíveitekben semmi hitetlenség ne maradna ezt illetőleg. Kérlek hát,
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kövessetek engemet míg a biblián átmegyek, nem akarván idézni valamennyi
helyet, mely a dicsőségről szól, hanem csak a legfontosabbakat nevezem meg.
Ez a dicsőség ígérve volt. Mit mond Dávid? A 73-ik Zsoltár 24-ik versében találjuk
megírva e szavakat: „A te tanácsoddal igazgatsz engemet, hogy azután a dicsőségbe
fogadj be engemet.” A héber eredetiben észrevehető, hogy Dávid itt Énóch
elragadtatására gondolt; és habár a zsoltáríró nem is gondolt arra, hogy
elragadtassék, de azt elvárta, hogy ha e földön az ő küldetését befejezte, a nagy
Atya alá fog hajolni és gyermekét fölviszi, hogy mindenkor ő vele legyen. Várta,
hogy a dicsőségbe felvétessék. Még ama hajnal napokban, mikor az evangyéliom
fénye csak feljövőben volt, mondhatta e próféta és király: „Azután a dicsőségbe
fogadj be engemet.” Nem ugyanezt gondolta ő a 84-ik Zsoltár 12-ik versével?
„Kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, kik járnak
ártatlanságban.” A szenteknél nem szabad hiányozni a mennyei javaknak; még a
király trónja sem lesz tőle megtagadva, mert ami Urunk, Jézus kegyelmesen
megígérte: „Aki győzedelmes lészen, együtt ültetem velem az én királyi székembe,
mint én is győzedelmet vettem. és ülök az én Atyámmal az ő királyi székiben.” (Jel.
3, 21.) Ha Dávidnak ilyen meggyőződése volt, nékünk sokkal inkább lehet, kik az
evangyéliom világánál járunk. Minthogy ami Urunk Jézus megszenvedett és bement
az ő dicsőségébe és tudjuk azt, hogy nála kell lennünk, ahol ő van, akkor bízunk,
hogy nyugalmunk dicső fog lenni.
Testvérek, ez a dicsőség az, amelyre mi elhivattattunk. A hivőkre már jóval azelőtt
gond volt, elhivattattak hathatós szóval - elhivattattak úgy, hogy a hívásnak
engedtek és követték azt, ki őket vonta. Most szövegünk azt mondja, hogy ő minket
elhívott az ő örök dicsőségére a Jézus Krisztusban. Elhivattattak a megtérésre, hitre,
szent életre, kitartásra és mindez azért, hogy későbben a dicsőségbe érjünk. Van
egy másik szentírási helyünk hason tartalommal. I. Tess. 2, 12: „Ki kiivott minket az
ő országára és dicsőségére.” Urunk szavai szerint az ő országára hivattattunk: „Ne
félj kicsiny sereg, mert tetszett a ti atyatoknak, hogy adjon nektek országot.” (Luk.
12, 32.) Elhívattattunk királyokká, az élet koronájának viselésére, Krisztussal együtt
országolni. Fia az Úr nem akarta volna nékünk adni e dicsőséget, nem hívott volna
el bennünket arra, mert az ő hívása nem csúfolódás. Nem hozott volna ki
bennünket Lelke által a világból és nem különített volna el magának, a nem
szándékolna bennünket megőrizni az eséstől és megtartani örökké.
Ó hivő lélek, te dicsőségre hivattattál, ne kételkedjél annak bizonyságában, melyre
Isten téged elhívott.
De nem csak erre vagyunk elhívva testvérek, hanem a dicső nyíltan egybe van kötve
a megigazulással. Hadd idézzem Róma 8, 3 versét: „A kiket pedig elválasztott,
azokat el is hívta; a kiket elhív azokat meg is igazította; a kiket megigazított, azokat
mégis dicsőítette.”. E különböző javak felsoroltattak, mind gyöngyök a zsinórra: az

258

ösvényt nem lehet megtörni, a drága dolgokat nem lehet elkülöníteni egymástól.
Ezeket Isten rendezte be, így végre is hajtatnak az ő örökké változhatatlan
tanácsából. Ha Krisztus igazsága által megigazultatok, Jézus Krisztus által mégis
dicsőíttettek, mert Isten ezt úgy végezte el, úgyis annak lennie. Nem emlékeztek rá,
hogy a megmentés a megdicsőüléssel van összeláncolva? Pál így szól Timótheushoz
irt 2. lev. 2, 10 versében: „Hogy ők a Krisztus Jézusban való üdvösséget elvegyék,
örök dicsőséggel egybe.” E kettő össze van kötve és nem lehet elválasztani
egymástól.
A megmentetteknek kell részt venni a dicsőségben, mert minden nap arra
készíttetnek. Pál azt mondta Róma 9-ik részben, hol az Istennek előre meghatározó
akaratáról szól, a 23 versben: „A kegyelemnek edényihez, kiket készített a
dicsőségre.” Ez az a mű, mely az újjászületésnél kezdődik és naponta a szentségben
folytatódik. Mindaddig nem dicsőíttethetünk meg, míg bennünk bűn van;
bűneinknek először megkell bocsáttatni; megkell újulnunk és szenteltetnünk, s csak
akkor leszünk alkalmasak a megdicsőülésre. A mi Urunk Jézussal való táraság által
leszünk ő hozzá hasonlók, mint az apostol Kor. II. 1. 3, 1 versben mondja: „Mi pedig
mindnyájan felfedezett orcával az Úrnak dicsőségét mintegy tükörben látván, azon
ábrázatra elváltoztatunk dicsőségből dicsőségbe, úgymint az úrnak Lelkétől.”
Milyen csodálatos, hogy az Úr minden bölcsességének ide kell hatnia. Nézzétek
csak Pálnak e szép mondását: „Mert a mi nyomorúságunknak egy szempillantásig
való könnyűsége, a dicsőségnek felette igen-igen örökkévaló állandóságát szerzi
nékünk.” (II. Kor. 4, 17.) Itt elébünk tárja, hogy mindaz, a mi testileg vagy lelkileg
szenvedünk, olyan mértékű dicsőséget szerez nékünk. Ó boldog emberek! kiknek a
vesztesség sokkal nagyobb nyereség, kiknek a fájdalom örömet szerez, kiknek a
nyomorúság mennyország lesz! Méltán lehetünk így megelégedettek és békés
szenvedők, ha úgy van, hogy mindenek a mi javunkra vannak és megsokasítják a mi
jövendőbeli dicsőségünket.
Így hát - úgy látszik - mi a dicsőségre vagyunk elhívva arra elkészíttetünk; hát nem
kedves gondolat az, hogy a Krisztus való jelenlegi társaságunk kezeskedik ezért?
Róma 8, 17. versben így van megírva: „Ha ő vele együtt szenvedünk, hogy ő vele
együtt dicsőüljünk.” Krisztussal. a tömlöcbe menni, bennünket az ő palotájába visz;
Krisztussal való szenvedés, vele való uralkodásra viszen; Krisztusért megvettetés,
gúnyoltatás, rágalmaztatás,
az ő
tisztességében, dicsőségében és
halhatatlanságában való részesüléshez vezet. Ki nem akarna Krisztus
megaláztatásában részesülni, ha az az ő vele való megdicsőülésünkről kezeskedik?
Gondoljatok Jézusnak eme drága szavaira: „Ti vagytok pedig azok, kik
megmaradtatok én velem az én kíséreteimben, én azért adok néktek, miképpen az
én Atyám adott nékem országot.” (Lidi. 22, 28. 29.) Hordjuk hát e keresztet
szívesen, mert a koronához vezet. Kereszt nélkül nincs korona; de ha a harcban
részt vettünk, a győzelemben is részt veszünk.
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Még nem vagyok kész, mert van még egy vers Zsidókhoz irt levél 2, 10. versben,
mely méltó a megfigyelésre: „Sok fiakat a dicsőségbe vivén.” Urunkról pedig az
mondatik: „Mert illendő, hogy az, akiért mindenek vagynak és a ki által mindenek
vagynak, sok fiakat a dicsőségbe vivén, az ő üdvösségöknek fejedelmét a
szenvedések által szentelné fel.” Látjátok szeretteim, a dicsőségre lettünk elhívva,
elleszünk rá készítve és vezetve. Mi kételkednénk e felett, ha nem volna Egy, a ki
bennünket oda viszen, mert a zarándok útja ködös és sok ellenség van rajta; de ő a
mi üdvességünknek fejedelme, a ki nagyobb Bunyan „Bátor szivü”-jénél is, ki a
keresztyéneket egész úton kísérte és ő vezet „sok fiakat” - hová? „a dicsőségre.”
Kegyelemre dicsőség következik, mert Krisztus az Úr, ki az ő dicsőségébe bement, a
szövetség kötelességeket elvállalta, mert „sok fiakat” magával fog vinni a
dicsőségbe.
Még az egyet figyeljétek meg és nem fogok több bibliai verset idézni: Ez a dicsőség
a mi egész emberünk számára lesz, ép úgy testünk, mint lelkünk számára. Ismeritek
az igéket, mely Pálnak a föltámadásáról szóló levele 15. fejezetében van? Ott azt
mondja az apostol „Elvettetik gyalázatos test, feltámasztatik dicsőséges.” (I. Kor.
15, 43.) Aztán Filippi 3, 21. versben szól Urunkról az ő eljövetelekor: „Ki
elváltoztatja a mi alázatos testünket, hogy hasonlatos legyen az ő dicsőült testéhez,
amaz ő hatalmas ereje szerint, mely által mindeneket az ő birodalma alá is vethet.”
Ó mily hatalmas változás lesz az, ezen a gyarló, törékeny és szenvedő testen! Egy
másik tekintetben azonban ez nem csekélység, mert az Istennek remekműve az ő
hatalma és jósága; de Ámennyiben ő ami lelki természetünket, kívánságival és
gyengeségeivel akadályozza, csekély testnek nevezhető. Ez a test nincs segítségére
a léleknek. Lelkes testnek ő elég jó,* (I. Kor. 15, 44. „Elvettetik lelkes test,
feltámasztatik lelki test: vagyon lelkes test és lelki test is.”) de lelki testnek nem.
Annak olyan való, amely nincs annyira lekötve a földhöz, mint ez a szegény hús, vér
és csont le van kötve. Mi öröm, a test elváltozik! De milyen elváltozáson megyen a
test keresztül? Egész tökéletesé tétetik. Egy kis gyermek teste teljesen kifejlődik, a
törpe eléri a férfi magasságát. A vak nem lesz mennyben szem nélkül, a sánta nem
biccen, a köszvényes nem fog többé reszketni. A siket hallani fog és a néma az
Istent dicséri.
Gyengeséginket és fogyatkozásinkat nem fogjuk magunkkal a mennybe vinni.
Miképpen a Bunyan „sántaláb”-ja mankóját nem vitte a menny azonképpen nem
lesz szükségünk botra, hogy ott azon támaszkodva járjunk. Ott nem lesz főfájásunk,
nem reszketnek térdeink, szemeink se lesznek rövidlátók. A mennynek egy lakója
sem fogja mondani: „gyenge vagyok”.
Ez egy szenvedésre képtelen test lesz, test, mely fájdalom iránt érzéktelen: abban
nem ver a szív, nem fájnak a tagok, nem kínozza ott semmi. Ott minden e féle
gonosztól megoltamaztatunk. Ezeken kívül pedig halhatatlan test lesz. Nem fog
meghalni soha. A dicsőségben nincsenek sírok. Boldogok a halottak, kik az Úrban
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halnak mert azoknak teste feltámad, hogy soha többé második halált és rothadást
ne ismerjenek. Nem lesz azon a rothadás szaga vagy foltja, melyeket Jézus a sírból
előhív. A feltámadott testnek nagyobb ereje lesz: „Elvettetik erőtlen test és
feltámasztatik hatalmas test,” mondja az írás.
Azt vélem, hogy ami megújult alakunknak csodálatos könnyűsége lesz: valószínűleg
képes lesz oly gyorsan mozogni, mint a villám, mert az angyalok is oly gyorsan
mennek helyről-helyre és mi ebben is, sok másban, az angyalokhoz leszünk
hasonlatosak. Minden esetre „dicsőséges test” lesz az, és feltámad dicsőségesen,
úgy, hogy az egész emberünk a dicsőségnek ama csodálatos mélységében veszen
részt, mely e szóban foglaltatik: „Dicsőség.” Így azt hiszem, sokat előtökbe tártam
azokból, mit az Isten igéje e tárgyról mond.
Másodszor, kérem a Szentlelket, hogy legyen nekem segítséggel, míg reszketve a
következő kérdésre megfelelek, hogy: Miben áll ezen meghatározás: dicsőség?
Tudjátok, hogy mily sokat óhajtok tenni? De az mégis csak kevés lesz. Emlékeztek
még rá, mit tett az Úr Mózesért, mikor így imádkozott: „Mutasd meg nékem a te
dicsőségedet?” Minden a mit tett az volt, hogy mondá: „Hátul meglátsz engemet,
de az én orcámat láthatod.” (Móz. II. 33, 23.) Mi keveset remélhetünk hát e
dicsőségről mondani! Ez nékünk nagyon fényes, ha csak hátul nézhetjük; és
dicsőségnek ábrázatja, melyet közülünk idelent senki sem láthat, egykor azonban
szemlélni fogunk. Sejtem, hogy ha valaki, ki a dicsőségben van, egyenesen alá
jöhetne és e szószékbe állna, úgy találná, hogy felfedezéseit a nyelv elégtelensége
miatt nem közölhetné, olyan jelentőségteljes hangsúlyt nem adhatna.
A szentek meghatározása a dicsőség. Ugyan mi az, testvérek az az emberek fiai
között? Ez alatt rendesen hírességet értenek, hírnevet, kiirt szavát, tetszést, a
nagyok és a sokaság dicséretének édességét. A Sábabeli királyné eljött messziről,
hogy meglássa Salamon dicsőségét. Mi volt ez a dicsőség? Ez egy ritka és mindenkit
felülhaladó bölcsesség volt: egy megmérhetetlen gazdagság, mely mindenféle
fényre és pompára használtatott. A mi ez utóbbi dicsőséget illeti, azt mondja az Úr,
hogy Salamon minden ő dicsőségében nem öltözött úgy, mint a mezei liliomok. És
mégis ez az, mit az emberek dicsőség alatt értenek - rang, állás, hatalom, győzelem,
tehát oly dolgok, melyek az emberi füleknek jól hangzanak, ha arról hallanak. De
mind ez zavaros árnyéka annak, mit Isten dicsőség alatt ért; ez árnyékból azért
mégis segíthetünk a valóságból valamit. Isten gyermekeinek bölcsnek és híresnek
kell lenniök, mert fényleni fognak, mint az égnek csillagai örökké.
Isten gyermekeinek gazdagoknak kell lenniök, sőt lakóhelyeik utcáinak arannyal és
drága kövekkel kell lenni kikövezve.
Isten gyermekeinek kiválóan tiszteltetve kell lenniök; rajtok hasonlíthatlan dicsőség
lesz, mert őket mint külön népet fognak ismerni; királyi papságot, lények nemét, kik
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a teremtő egyéb munkája fölé helyeztetnek, hogy tulajdonságaikat
kinyilatkozhassa. Én azt tartom, hogy dicsőség egy jámbor embernél, „megtisztult
jellemet jelent.” A legfénylőbb dicsőség, mit valaki elérhet, a jellem dicsősége. Az
Isten dicsősége is az emberek között az ő jósága, irgalmassága és igazsága. De lesze oly szegény teremtményeknek, mint mi vagyunk, tökéletes jelleme? Igen, egy
napon mi tökéletes szentek leszünk. Isten szent lelke, ha művét bevégezte rajtunk,
a bűnnek csak nyomát sem hagyja bennünk vissza; a kísértés nem lesz képes
hozzánk közeledni; elmúlt, elesett állapotunknak nem lesz bennünk maradványa.
Ah, nem nagy üdvösség lesz az?
Majdnem azt mondom, hogy az egész dicsőség, ez a mit óhajtok - tökéletes jellemű
lenni, nem vétkezni, sohsem ítélni helytelenül, sohsem gondolni hiut, az Isten
tökéletes törvényétől soha el nem térni, bűn miatt soha nem gyötörtetni, a mely
annyi idő óta leggonoszabb ellenségem volt. Egy napon dicsőt. leszünk, mert az
ördög nem tud rajtunk bűnt felfedezni, az Istennek tüzes szemei, melyek a lélek
legbelsejét is kutatják, nem tudnak altkor rajtunk valami feddeni valót találni. A
szentek jelleme olyan lesz, hogy hajlandó lesz Krisztussal összeköttetni, s alkalmas
lesz arra, hogy a Szentháromsággal társalogjon, ki előtt különben az angyalok is
lefedik orcáikat. Ez dicsőség.
Továbbá „dicsőség” alatt értem bevégzett emberiségünket. Mikor Isten Ádámot
teremtette, Ádám oly lény volt, mely mindegyikcinknél feljebb állott. Az ember
helye a teremtésben igen különös volt. A zsoltáríró azt mondja: „Noha őtet
valamennyire kisebbé teremtetted, az angyaloknál, mindazáltal dicsőséggel és
tisztességgel megékesítetted őtet.” (Zsolt. 8. 6.) Tetted őtet minden te kezeidnek
munkáin orrá, mindeneket vetettél az ő lábai alá: juhokat és minden barmokat,
még a mezei vadakat is. Az égi madarakat és a tengernek halait és a melyeik által
járják a tengernek ösvényeit.” Ádámmal a kertben egy fejedelem sem
vetekedhetnék a jelenkorban: ő tényleg mindeneken uralkodó volt, a mit csak
átpillanthatott, a királyoroszlántól fogva a legkisebb féregig, hódoltak ő néki.
Felhághatunk mi valaha ez utóbbi dicsőségre? Halljátok meg csak testvérek: „Még
nem jelentetett meg, hogy micsodák lészünk, tudjuk pedig, hogy mikor ő
megjelenéndik, hasonlatosak leszünk ő hozzá, mert meglátjuk őtet a mint vagyon.”
Meghatárolja-e ez az emberi lélek növekedését? Megmondhatjuk, hogy mit érhet
el? Azt olvassuk Salamonról, hogy Isten adott néki értelmet és bölcsességet, mint a
tenger partján levő fövényt. Isten dicsőséget ad az övéinek, mely terjedelmebb
bölcsességet foglal magában Salamonénál. Akkor ismerjük csak meg, hogy
mennyire megismertettünk Istentől. Most homályt látunk tükör által, de akkor
szemtől-szembe, színről-színre mindeneket. Nagy eszű emberekre találtatok már és
megbámultátok tehetségüket, de a Krisztusban a legkisebb gyermeknek több
értelme lesz mennyországban a legmélyebb bölcsésznél is. Nem leszünk mindig
olyanok, mint most vagyunk, szorítottak és korlátozottak csekély ismeretünk és
homályos képzeletünk miatt. Tudatlanságaink és előítéleteink eloszlanak. Alig
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mondhatjuk meg, hogy mi lesz az ember, ha újból az Isten képére megteremtetik és
isteni Urunkhoz hasonlóvá tétetik, ki az elsőszülött minden atyafiak között. Itt mi
csak csirában vagyunk: szellemünk a bimbó magva, melyből egy nemesebb
embernek virága és dicsősége nő. Testünknek valami végtelen fénylőbbé és jobbá
kell fejlődnie, mint az idelent való embereké. És a mi a lelket illeti, nem is
képzelhetjük, mily magasra emeltetik a Jézus Krisztus által. Az nem lehet csekély
cél, mely eléretik a mennyei javak költségére.
Továbbá dicsőség alatt, dicsőséghez jutni, azt gondolom, teljes győzelmet kell
értenünk. A rómaiak korában azt mondották az emberek magukban: „Mit ért az
apostol dicsőség alatt?” – és ők alig ha értettek alatta mást, mint bevételt és a
győzők diadalmas hazamenetelét. Az emberek glóriának nevezték ezt, a mikor a
vitéz harcosok foglyokkal és zsákmánnyal megjöttek a harcmezőről. Azután a hősök
diadalmenetet tartottak Róma utcáin, kik iránt a szenátus elismeréssel volt. Egy
ideig aztán dicsőítették a római vitézeket, melyben az egész város részesült. Mint
keresztyének gyűlöljük e szót: „Gloria”, ha az öldökléssel van összekötve és véres
ruhával övezve; de azért abban is harc van, a melyre mi hivattattunk, mert mi a
kereszt harcosai vagyunk; ha mi vitézül harcolunk Fejedelmünk vezérlete alatt és
minden bűnt száműzünk és halálig hűek leszünk, akkor bemegyünk a Glóriába és
nyerünk tisztességet, mely azokat illeti meg, kik a nemes harcot megharcolták, a
hitet megtartották. Nem csekély tisztesség lesz megnyerni az élet koronáját, mely
soha meg nem hervad. Nem teljes dicsőség-e az, mi csak három dolgot
összeveszünk is: megtisztult jellem, bevégzett emberiség és teljes győzelem?
Az igazi dicsőségnek egyik megbecsülhetetlen része az isteni tetszés: „Glória” az
emberek között dicsőséget jelent; glória az is, mikor valaki királyától megtiszteltetik
és a mellére érmet tüzet ki, vagy pedig, ha neve a tanácsban említtetik és
dicsértetik azért, a mit tett. Ha az emberek tetszéssel beszélnek tetteinkről, az
szintén dicsőségnek nevezhető. Ó de az Istennek egy csepp tetszésében több
dicsőség van, mint egy tenger emberi dicsérgetésben; az Úr az övéit az ő szent
kegyével fogja megjutalmazni. Azt fogja mondani: „Jöjjetek Atyáimnak áldottai.” Ó
mi dicsőség lesz az majd! Eddig megutáltattak és megvettettek az emberek előtt,
most pedig tetszenek az Isten előtt és helyet ad nékik a menny előkelői között,
megtisztelve a mindenek bírájától. Ez kívánatos és lényeges dicsőség. Jézusnak egy
tetszést jelentő pillantása és az Atyának egy elfogadást jelentő szava elég dicsőség
lesz mindegyikünk részére és ezt fogjuk mi nyerni, ha követjük a Bárányt, valahová
menénd.
De nem csak ez! Isten gyermekeinek dicsőségök lesz, mellyel az Isten dicsőségét
vissza tükrözik. Ha az Istennek el nem esett teremtménye közül valamely, az Isten
jóságának nagyságát, szerelmét és kegyelmét látni óhajtja, akkor a mennyben
lakozó s megdicsőült szentekre utalnak. Ha valamely lélek a távolból óhajtja tudni,
mit jelentsen a hűség és kegyelem, akkor, azt feleli egy az angyalok közül: „Menj és
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kérdezd meg a megváltott emberi nemzetet.” Azt hiszem, hogy az
örökkévalóságnak nagy részét az Isten kegyelme gazdagságának megbeszélésével
töltjük el. Mi tükrök leszünk, kik Istent vissza mutatjuk; s dicsőségének bennünk kell
kinyilatkoztatnia. Létezhetik millió tiszta és szent nemzetiség, kikről mi még soha
sem hallottunk és ezek - jöhetnek a világ egyetem fővárosába, Jeruzsálembe, s ha
oda jönnek, meg fogják nézni a megszentelt embereket, mint az Isten kegyelmének,
bölcsességének, hatalmának és szeretetének legmagasabb példáját. Legnagyobb
élvezetük lesz hallgatni, hogy miként cselekedett velünk érdemtelenekkel az örök
Irgalmasság. Mily öröm lesz az, újból beszélni az Isten örök tanácsáról, az emberré
lett Istenről, a ki szeretett és meghalt és a Szentlélek szerelméről, ki bennünket
bűneinkben fölkeresett és a kereszt törzséhez vezetett, kedélyünket megújította, s
Isten gyermekivé tett. Ó testvérek, az lesz a mi dicsőségünk, hogy Isten általunk
világíttat mindenek álmélkodására.
De, azt hiszem, hogy a dicsőség még valami mást is foglal magában. Bizonyos
esetekben egy embernek dicsősége az ő rokonaiban is látható. Ha egy királyi család
tagjai bemennének házatokba, félelemmel fogadnátok őket; igen, még ha az utcán
végig mennének is, kihirdettetnének és azt mondanák a járókelők: „Ez a herceg”, és
megtisztelnék a király fiát. De földi fejedelmi származás, összehasonlítva a királyok
királyával, csak csekélység. Némely angyal rendkívül fénylő és mégis csak szolgáló
lelkek ők, kik a fiaknak szolgálnak. Azt hiszem, hogy az angyalok bizonyos
mértékben tisztelettel lesznek a megdicsőült ember előtt; ha dicsőségünkben
meglátnak bennünket. Örülni fognak, hogy felismerhetik bennünk az Úrral közeli
rokonságunkat, és ha saját hivatásukat, mint szolgáló lelkek, kik kiküldöttek, hogy
az üdvösség köreinek szolgáljanak, betölthetik. A tökéleteseknél már nem lesz
lehetséges a kevélység, de dicső állásunkat, melyre újjászületésünk áltat eltettünk,
érezni fogjuk. „Lássátok minémű szeretetet adott nékünk az Atya tudniillik, hogy
Isten fiainak hivattathassunk!” Isten fiai! Az Úrnak, a mindenható Istennek
gyermekei! Ah, milyen dicsőség lesz az!
Továbbá ezzel összeköttetésbe jön még, hogy nékünk Jézussal minden dologban
összeköttetésünk lesz. Hiszen tudjátok, testvérek, hogy Jézus esésünk miatt jött ide
alá, hogy megmentsen; és a mikor tökéletes igazságot nyert, az szintén értünk
történt; a mikor feltámadt, értünk tette. És mi több, mi Krisztusban éltünk,
meghaltunk Ő benne, eltemettettünk Ő benne és feltámadtunk Ő benne, fel is
emelkedünk a mennybe, hogy ott Ő vele uralkodjunk is. Minden mi dicsőségünk a
Jézus Krisztus által lett és minden Ő dicsőségében részt veszünk. Tessék mi tagjai
vagyunk; vele eggyé lettünk.
Azt mondom, hogy azon lények, kiket Isten teremtett, ha megjelennek az új
Jeruzsálemben imádkozni, bámulni fogják ott a megdicsőült emberiséget és
lélegzet megállva fogják egymásnak mondani „Ezek azon lények, kiknek
természetöket az Isten fia fölöltözte magára! Ezek azon választott teremtmények,
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kiket a mennyei fejedelem vérével megváltott”.
Álmélkodva állnak meg az isteni dicsőség előtt, mely azon lényekben nyilváníttatik,
kik megszabadíttattak a bűntől és pokoltól, kik ennek örökösivé és Jézus Krisztusnak
örökös társaivá tétettek. Még maguk az angyalok is álmélkodással és tisztelettel
néznek az egyházra, mondják egymásnak: „Ez az a menyasszony, a Bárány
felesége?” Csodálkozni fognak rajta, hogy miként jöhetett a dicsőségnek Ura e
szegény földre, magának itt menyasszonyt keresni és hogy egy olyan néppel örök
szövetségre léphetett. Dicsőség és dicsőség lakik Immánuel országában! Most
jövünk ennek középpontjához közelebb. Hajlandónak érzem magamat, miként
egykor Mózes, sarumat letenni lábaimról, mert a föld szent, amelyre most lépünk,
mivel a kicsiny bokrokat, melyek mi vagyunk, a bennük lakozó Isten által égni és
átváltozni látjuk, dicsőségből dicsőségre.
És még mindig nem az egész; amit mondhatunk, mert a mennyekben Istennek
közvetlen közelében fogunk lakni.. Ott a legközelebb és bizalmasabb társaságban
élünk vele. Az Istennek minden üdve a miénk lesz. A Jehovának öröme a mi
örömünk leend örökkön örökké. Megfigyeltétek, hogy szövegünk mondja: „Elhívott
minket az Ő dicsőségére. Ez megvilágít mindent: a dicsőség, melyet a szentek
nyerni fognak, azon dicsőség lesz, mely Istené és amilyet csak egyedül Ő adhat.
Hallgassátok meg csak az igéket: „Akiket megigazított, azokat meg is dicsőített.”
Tehát Ő dicsőíti meg őket: Én tudom mit teszen Istent dicsőíteni, ti is tudjátok azt,
de amikor mi szegény teremtmények az Istent dicsőítjük, vajmi szegény módon
történik az, mivel mi Istennek vajmi keveset adhatunk. De minek kell lenned,
amikor Isten megdicsőít? A dicsőség melyet te, édes hivő testvérem, örökké bírni
fogsz, az, mellyel Isten maga ruház fel tégedet. Péter, mint héber, talán
héberizmust használt, amikor mondja: „Az Ő dicsősége;” lehet, hogy ezzel a legjobb
dicsőséget gondolta, mi csak létezik, épen mint a zsidók szokták mondani: „Az Isten
fái,” ha nagyobb fákat akartak említeni; „nagy az Isten hegye,” ha legmagasabb
hegyekről beszéltek. Ez azon dicsőség, melynek súlya vagyon, a többi olyan mint a
tollu. Szedjétek össze a világ összes dicsőségét, s kisebb porszem többet nyom
nálánál. Rakjátok őket mind az én üres tenyerembe, egy kis gyermek lefújja róla,
mint valami kevés gyapjút. Isten dicsőségének súlya vari; ez igaz és valóságos, s aki
elnyeri, nem valami nevet vagy álmot bír, hanem olyat, amelyet a rozsda meg nem
fog, s amelynek az ítélet tüze nem árt.
Istennek dicsőség! Miként írja ezt le. Elő kell hoznom néktek egy ritka bibliai képet.
Márdokeus hűségéért megdicsőíttetett a királytól és ez a megtisztelés igen
sajátságos volt. A királyi rendelet ez volt „A férfiúnak, kinek a király tisztességet
kíván tenni, hozzanak királyi ruhát, melyben a király jár és lovat, amelyen a király
szokott ülni és koronát, amelyet szokott az ő fejébe tenni. És hordozzák őtet lovon
a város piacán és kiáltsák ő előtte: „Így lészen annak a férfiúnak dolga, akinek a
király tisztességet kíván tenni.” (Eszter k. 6. 7-9.) El tudjátok-e képzelni ennek a
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zsidónak álmélkodását, mikor a ruhát ráadták, a gyűrűt ujjára tették és a lovon ideoda vezették? Ez előképe lehet annak, ami velünk fog történni: mi az Istennek
dicsőségével leszünk megdicsőítve. A mennynek legjobb ruhája és ékszere adatik
nékünk és az Úrnak házában lakunk örökké.
Minden dicsőség felett a legnagyobb az lesz, hogy az Istenben örvendezünk, Ő lesz
örömünk és gyönyörünk; ez az, üdv minden egyéb üdvöt elnyel. „Az Úr az én
részem,” mondja az én lelkem. „Te náladnál egyébben nem gyönyörködöm e
földön.” Istenünk lesz a mi dicsőségünk.
Bocsássatok meg, még egy szót kihagytam; a szöveg így hangzik: „Az ő örökkévaló
dicsőségére.” Igen, ez a gyűrű drága köve. A dicsőségnek, melyet Isten az ő
választottinak készített, soha sem lesz vége, hanem nálunk marad és mi benne
örökké. De dics is marad mindenkor, fénye sohsem homályosodik meg; sohsem
fáradunk bele, vagy elégszünk meg vele. Tízezerszer ezer millió év mulya is oly üde
lesz az, mint mikor megkaptuk. Az nem hervadó babér levél, mely a halhatatlan
homlokot övezi. Örökkévaló dicsőség nem ismer hanyatlást. Tudtok képzelni egy
embert, ki Ádámmal egy időben született legyen és e sok ezer éven keresztül úgy
élt, mint Salamon király és mindene volt, a mit csak megkívánt? Ennek az élete
dicsőségesnek látszik. De ha a hetedik ezred végével meghalna, mit használt volna
az mind néki? Dicsőségének vége van. De ha ti és én egyszer a dicsőségbe érünk
olyasmit nyerünk, a mit többé el nem veszíthetünk, sem el nem hagy hatunk.
Örökkévalóság! Örökkévalóság! Ez a jövő üdvösségnek az édessége. Örüljetek
szentek! Hárfáitokat emeljétek le a fűzfákról, ti kik hogy szoltok és szomorkodtok és
ha még sohasem énekeltétek ez éneket. „Az Isten elhívott minket az ő örökkévaló
dicsőségére”; akkor énekeljétek ma.
Zár beszédemre már csak kevés idő jutott, azért kérdem még: Milyen befolyással
kellene mindennek ami szíveinkre lenni? Azt gondolom, hogy minden itt
megjelentek szívében azon kívánságot keltené, hogy szeretnék a Jézus Krisztus által
elérni e dicsőséget. Mikor Urunkat a s tán egy nagy hegynek tetejére vezette,
megkísértette őtet, a mennyiben megkínált a világnak minden dicsőségével, ha őt
leborulva tisztelendi. A sátán igen okos, e ez egyszer kiveszek könyvéből egy
levelet. Nem akartok leborulni az Úr Jézus elé és tisztelni őtet, ha nem adhatja
nektek országának dicsőségét? Ha a sátán csábításában van erő, mely a világ
dicsőségéért tiszteletére bírja az embereket; mennyivel több okunk van rá, sietni az
Istenfiának tiszteletére, hogy az Ő örök üdvét e dicsőségét elnyerjük! Kérem a
Szentlelket, hogy buzdítson itt minden szívet erre forró vágyra, hogy azt
mondhassák „Ha ezen dicsőség valóban elnyerhető, akkor akarom azt bírni, Isten
módja szerint kívánom, mert akarok hinni a Jézus Krisztusban akarok megtérni,
akarok az Istenhez jönni és ekként megnyerni az ő ígéretét.
Másodszor, ez költse fel bennünk a felelem érzetét Ha létezik ilyen dicsőség, akkor
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féljünk, hogy ezt valahogy el ne játsszuk. Ó kedves hallgatóim, különöse ti, kik az én
hittársaim vagytok, hivatalbeli testvérek és munkások, kik velem összeköttetésben
vagytok, mily rettenetes dolog lenne az, ha valamelyikünk e dicsőség elvesztené! Ó,
ha nem volna pokol, már elég pokol lenne a mennynek elvesztése. Igyekezzünk
azért földi életünk idejét félelemmel eltölteni és - imádkozzunk, küzdjünk, hogy a
szoros kapun átjuthassunk. Adja Isten, hogy végül találtassunk ő tőle az ő
tiszteletére és dicsőítésére!
Ha jó állapotban vagyunk, akkor ez nagy háládatosságra indít bennünket.
Gondoljatok mindig arra, hogy az Ő dicsőségét fogjuk élvezni.
Ó, mily nagy ellentétje annak, a mit megérdemlünk. Szégyen és örök megvetés az,
mit érdemlünk, ha Krisztus nem a miénk. Ha érdemünk szerint bánnék az Úr velünk,
akkor színe elől elűzetnénk. Bizony nem a mi bűneink szerint cselekedett velünk és
nem bánt velünk a mi gonoszságunkhoz képest; mert minden rossz cselekedeteink
mellett is, dicsőséget tartott fenn számunkra. Milyen szeretetne és buzgóságnak
kellene hát szíveinkben égni.
Végül kell, hogy rettenthetetlen bátorságra indítana bennünket. Ha bírható ezen
dicsőség, nem úgy érezzük e magunkat mint Bunyan bátorszívűje? Bunyan álmában
egy szép palotát látott és a palota fedélzetén egyéneket, kik ott énekelv ide-oda
járkáltak. A kapuban fegyveres emberek álltak, kik az odatódulók bemenését
megakadályozták. Ekkor odalépett egy bátor férfi egyhez, kinek oldala mellet egy
tintatartó volt, és mondá annak: „Írd be az én nevemet” s a harcos azonnal kivoná
kardját és küzdött vitézül, míg magának a kapuhoz egy ösvényt nem vágott és
belépett a kapun, hol a beunt levők ezt énekelték
„Jöjj be, vándor, jöjj be hát,
Örök dicsfény vár reád.” Ámen.

Eneás
(Ezen prédikációját Spurgeon 1876. év július 16-án tartotta, amely
alkalomkor a rendes hallgatók nem foglalták el helyeiket. Spurgeon
ugyanis megkérte gyülekezetének tagjait és a rendesen megjelenő
hallgatókat, hogy ezen az estén maradjanak el a prédikációról és ez
által helyet engedjenek az idegene knek, kik közül gyakran több száznak
visszatérni kellett a kápolna ajtajától, mert nem volt már hely
számukra odabent. Dacára azonban a tagok elmaradásának, a kápolna
annyira megtelt, hogy a megjelent közönség e gészben helyhez jutni
nem tudott, pedig az a kápolna 6-7000 embert képes befogadni. Ezen a
vasárnap estén a gyülekezetek részére különféle imaóra, úgyszintén
rendes istentisztelet rendeztetett a szabad ég alatt).
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A prédikáció alapszövege az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 9-ik rész, 3235. verséből vétetett:
„Történék pedig, hogy Péter, mikor minden várost járva, menne a szentekhez is,
kik valának Lidda városban. Talála pedig ott egy Éneás nevű embert; ki nyolc
esztendőtől fogva ágyban fekszik vala, ki gutaütött ember vala. És mondá néki
Péter: Éneas, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus; kelj fel és magad vesd meg a
te ágyadat. Az pedig azonnal felkele. És láták őtet mindnyájan, akik laknak vala
Liddában és Sáronban és megtérének az Úrhoz.”
Nem remélhetem, hogy valamennyiteket ismét látni foglak, ez okból, miután
alkalmam van prédikációt tartani; azt amennyire csak tenni tudom, elejétől végig az
evangélium gyökerével teljessé kell tennem. Egy káplánról, aki a börtönben
prédikált, azt hallottuk, hogy az ő beszédének szövegét két részbe osztotta. Az első
rész a bűnös betegsége volt. Ezt vette beszéde tárgyául egyik vasárnapon és azzal
zárt, hogy a bűnös számára való orvosságról majd a következő vasárnapon akar
prédikálni. De a régi rost idők szokása szerint a foglyok közül többen hétfőn
felakasztattak s így ezek a prédikációnak ama részét nem halottát meg, amelyre
legnagyobb szükségök volt. Jó lett volna az üdvösségnek nagy üzenetét azonnal
hirdetni azoknak az embereknek, akik oly közel voltak végükhöz és én azt hiszem,
hogy nagyon oktalan a prédikátor mindazon prédikációjában, amelyben csak egy
tárgyra szorítkozik és a szükséges evangéliumi igazságokat kihagyja azon
gondolatban, hogy a Krisztus által való üdv felől másnap szándékozik prédikálni,
mert hiszen néhány hallgatója meghalhat ezalatt és ah néhány elveszhet közülő
mielőtt alkalma volna a nagy és a leglényegesebb ponthoz, t. i, az üdv utjához érni ..
.
De térjünk a tárgyhoz. Péter Liddába érkezett és talált ottan egy embert, aki evvel a
klasszikus Éneás névvel rendelkezett. Nem valami hatalmas harcos volt ez, hanem
egy szegény, gutaütött, aki már 8 éve ágyához volt szegezve. A férfin
tehetetlenségének szemlélete megindította Pétert, a Lélek ösztönét érezte
magában és azért mialatt nézte, amint ott fekszik, ezt mondá: „Éneás, gyógyítson
meg téged Jézus Krisztus; kelj fel és magad vesd meg a te ágyadat! „Ugyanazon
Lélektől pedig indíttatva, amely Lélek az apostolt ösztönözte, hitt a férfi az
üzenetnek, hitte, hogy Jézus Krisztus őt meggyógyította s azonnal felkelt,
megvetette ágyát és egy pillanat alatt teljesen meggyógyult! Halljunk tehát valamit
ezen férfiúról.
Nagyon világos, hogy ez a férfin valósággal beteg volt. Ha valósággal beteg nem lett
volna, akkor ez az eset csak csalás volna, - e ferdítés és eltorzulás elejétől végig; - de
ő reménytelen állapotban volt. Miként azonban nincsen helye a nagy gyógyulásnak,
valami nagy betegség nélkül, épen úgy nincs nagy helye az isteni kegyelemnek, ha
nincsenek nagy bűnjelei. Jézus Krisztus nem azért jött e világra, hogy hiábavaló
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bűnösöket megmentsen, hanem valóságos bűnösöket; épen oly kevés jött le a
mennyből azért, hogy azokat keresse, akik nem betegjei a bűnnek, mert az
egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem azért jött Ő le, hogy azokat
keresse, akik nehéz betegek, hogy ezeknek valósággal meghozza a gyógyulást.
Emez ember nyolc éven át volt béna. Betegségének tartama rettenetes állapot. A te
betegséged talán nem 8 éves, hanem 28, 38, 48, 78 vagy talán 88 év óta vagy
alávetve annak. De hála Istennek esztendők száma, melyekben bűnökben éltünk,
nem akadályozhatja meg Istennek kegyelmét Krisztus Jézusban, hogy minket
egészségesekké, tegyen. Nagy számlát kell kiegyenlítened neked, mialatt egy másik
barátodnak csak kicsit és aránylag kevés adósságot, de a hivőknek épen olyan
könnyű a nagy számla alá ezt írni: „Kifizettetett”, mint a ki számla alá. S miután a mi
Urunk Jézus Krisztusunk. teljes kiengesztelést vitt véghez, ennélfogva épen olyan
könnyű Istennek a 80 éven át való gonoszságokat megbocsátani, mint a 8 éves
gyermekét. Ne essél tehát kétségbe: Jézus Krisztus megtudja gyógyítani az olyant,
mint te vagy, ha mindjárt szíved és elméd hosszú időn át a bűn következtében
bénává vált is.
Olyan volt amaz ember betegsége, hogy akkor teljesen gyógyíthatatlannak tartatott
és valószínűen még ma is az. Kicsoda képes a gutaütött embert újra éppé tenni?
Éneás nem tudta maga magát meggyógyítani és egyetlen egy, csupán emberi orvos
sem bírt azzal az ügyességgel, hogy valamit véghez vihessen érette. Kedves
hallgatóm, éreztette-e veled Istennek lelke, hogy szívednek sebe gyógyíthatatlan
beteg a te szíved? Elhomályosult-e értelmed? Érezed-e, hogy egész természeted
elbénult a bűntől és nincs orvos jelen? Ah én tudom azt, hogy nincsen egy sem az
emberek között, mert nincsen balzsam Gileádban, nincs orvos jelenben, soha nem
is volt, mert különben az én népem leányának baja régen meggyógyíttatott volna.
Nincsen lelki orvos, kivéve a golgotait, nincs Másutt balzsam, csupán az Üdvözítő
sebeiben. Ha érezed, hogy gyógyíthatatlan lelki beteg vagy és reménytelen volna az
eset, ha a végtelen irgalom közbe nem lép, akkor örvendek rajta, hogy ma este itt
vagy. Örvendek rajta, hogy ma itten olyan van jelen, mint Éneás. Tudjátok-e, hogy e
világon a legszebb feladat azoknak prédikálni, kik tudatában vannak annak, hogy
szükségünk van Üdvözítőre? ...Kötelességünk mindenkinek prédikálni, mert ezt
mondó Mesterünk „Prédikáljátok az evangéliumot minden teremtett lénynek” az
ég alatt; de ha mi egy sereg éhes lélekhez értünk, akkor könnyebb és kellemesebb a
munka őket mennyei kenyérrel táplálni és ha a szívek szomjasak, édes a munka
számukra az élő vizet nyújtani, mert mindnyájan epednek annak elfogadására.
Tudjátok mily nehéz a lovat a vízhez hozni, de nem bírhatjátok reá, hogy igyék,
amikor nem szomjas az. Emígy az emberek elé állíthatjátok Jézus Krisztust, de ha ők
nem érzik azt, hogy szükségük van reá, nem akarják bírni őt. A mennydörgésnek
hangjával prédikálhattok ti vagy a belső szeretetnek hangján esedezhettek, de nem
hozhatjátok oda őket, hogy a Krisztus Jézusban való kegyelem után kívánkozzanak,
ha nem érzik azt, hogy erre szükségük van. Boldog vagyok, háromszorosan boldog
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vagyok ma este, ha ezen házban valahol egy Éneás van, aki beteg és tudja azt, hogy
beteg, aki gyógyíthatatlannak ismeri fel betegségét; panaszkodik, hogy béna, nem
képes semmit sem tenni és az iránt eped, hogy isteni erő által meggyógyíttassék. Az
a férfiú ő, aki a szabad kegyelemnek evangéliumi örömüzenetét üdvözli. Az a férfiú
igazán beteg volt, te pedig hallgatóm szintén az vagy; a te bűneid nagyok, a te
természetednek bűnös volta mély és a te bajod felette, áll, az emberi művészet
keretén.
Másodszor ez a férfiú, ez az Éneás tudott valamit Jézus Krisztusról; mert különben,
mikor Péter ezt mondotta: „Gyógyíts meg Jézus Krisztus”, komolyan kérdezhette
volna, hogy mit gondol ezzel, de eszével nem tehette volna meg azt, amit felfogni
nem bírt. Nem hihette volna azt, amit Péter mondott; mert nem érthette volna
véleményét.
Mikor Péter mondotta: „Éneás gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus”, - ekkor nem
kételkedem - Éneás megemlékezett arra, amit előbb Jézus Krisztusról és az ő
csodálatos életéről és haláláról hallott. Nos tehát, ha egy valaki volna az itteni
gyülekezetben, aki nem ismerné Jézus Krisztust és nem értené őtet, miként van ez;
hogy Ő bűnbeteg lelkeket megtud gyógyítani, úgy engedjétek meg, hogy a régi-régi
történetet röviden ismét elbeszéljük.
„Jézus Krisztus”- magyarra fordítva annyit jelent, mint: „Üdvözítő, Felkent.” Kicsoda
Ő? Ő a legmagasságosabbnak fia, igaz Isten igaz Istentől; s mikor mi a bűnökben
elveszve valánk, akkor ő, aki Isten fiának neveztetik, letette isteni alakját és idejött,
hogy hozzá hasonlóan eme szegény testbe és vérbe öltözzék; a jászolban feküdt
mint egy kis gyermek és egy női keblen feküdt, mint gyenge csecsemő. Isten, aki
kiterjesztette az egeket, mint egy sátort, hogy benne lakjék és letette a földnek
alapjait, lejött a földre, hogy felvegye ami természetünket és egy asszonytól
megszülessék. Oh mily hasonlíthatatlan megalázkodás ebben a határtalan
leereszkedésben, hogy Ő, a végnélküli, kis gyermekké lett és hogy az örök Isten egy
csecsemő formájába burkolózott. Ez a csoda teljesíttetett azért, hogy mi
megmentessünk. Itten alant élt az angyaloknak ura mintegy 30 évig az emberek
között. Éltének első részét úgy töltötte el, mint az ácsmester fia, aki atyjának
engedelmes volt és egész földi léte alatt engedelmes volt az ő atyja Isten iránt.
Miután semmi igazságunk nem volt, mert a törvényt megszegtük, ez okból
megjelent Ő, hogy számunkra igazságot készítsen. Ő meg is tette ezt. De szükség
volt engesztelő áldozatra is,, mert hiszen mi vétkeztünk, az isteni igazság pedig
büntetést követelt a bűné Jézus, mint kezes és helyettes lépett közbe a bűnös
emberfiakért. Oda tartotta hátát az igazságosság korbácsának, megnyitotta keblét
az ő lándzsájoknak és meghalt, hogy a bűnösök élhessenek. Az igaz meghalt a
igaztalanokért, hogy minket Istenhez hozzon..
„Hordozód a bűneinket,
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Hogy megválts és megments, minket..”
Nos tehát, amint Ő így élt és így meghalt, letették testét a sírba, de ő harmadnapra
ismét feltámadt és most is él. Ebben az ember Krisztus Jézusban pedig, aki a
halálból feltámadott, prédikáltatik a népeknek a bűnök bocsánata. Mert negyven
nap mulya, ugyanez a Jézus, aki meghalt és eltemettetett, a mennybe ment
tanítványai jelenlétében, felemeltetett ő, míglen egy felhő eltakarta szemeik elől, ül
pedig most istennek az Atyának jobbján, hol az ő vérének érdemét érvényesíti és
esedezik a bűnösökért, hogy Istennel megbékéltessenek.
Nos hát testvéreim ez ama történet, melyet nektek elbeszélnünk kell azon
hozzáadással, hogy ugyanez a Jézus ismét el fog jönni megítélni az eleveneket és
holtakat, mert Ő Úr mindenek felett. Ebben az órában közvetítő Ő, akit a nagy
magasztos Jehova elrendelt és hatalma van minden test felett, hogy örök életet
adjon azoknak, akiket Jehova néki adott azért arra kérünk titeket, hogy ezt
fontoljátok meg, nehogy az Ő ítélőszéke előtt, mikor mint bíró megjelenni fog,
elkárhoztassatok.
Éneás többet vagy kevesebbet hallott ezen nagy tettekről. Az emberré lett Istennek
története egyik vagy másik úton módon füleibe jutott és ő megértette, hogy habár
Jézus Krisztus nem is volt bent a szobában, hanem csak Péter és néhány barátja, s
habár Jézus Krisztus nem volt a - földön, hanem a mennybe ment, hatalma mégis
ugyanaz a földön, ami mindig volt. Tudta, hogy Jézus tud csudákat tenni az égből
épen úgy, mint mikor ide lent időzött. Megértette, hogy ő megtudta gyógyítani a
bénaságot, mikor itt lent volt, megtudja tehát gyógyítani most is, miután trónját
elfoglalta; hitt tehát Éneás Jézus Krisztusban .abból kifolyólag, amit hallott és
egyszerűen remélte tőle a gyógyulást. Ezen hit által vált éppé Éneás.
Odáig, értünk, hogy ez az ember beteg volt és tudott valamit Krisztusról. És íme
mindenek között a leglényegesebb jött, hogy: Ez az ember hitt Jézus Krisztusban.
Péter ezt mondá néki: „Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus.” Az a férfiú
nem Péterben hitt, mint gyógyítóban, mert hiszen észreveszitek, hogy Péter
semmit sem mondott maga felől. Nem azt mondja Péter: „Mint az egyháznak feje, a
nékem átadott hatalomnak erejéből, egészségessé teszlek téged.” Semmi
vonatkoztatás nincsen ilynemű igényre; Péter igen tiszta evangéliumot prédikált.
Ha néktek meg mentetnek kell, akkor egyedül Jézus Krisztus által kell annak
történnie, a benne való személyes hitetek által; bizonyára nem egy embernek, vagy
emberek. osztályának közvetítésével, származzanak azok bármely egyházból is.
Adja Isten, hogy. a pápa és a papság, valamint minden undok csalásaik ebben az
országban megszűnjenek és Krisztus felmagasztaltassék!
Amint ennek a férfiúnak nem volt hite Péternek valamilyen hatalmában, annál
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kevésbé volt hite önmagában és nem látott valami reményt saját személyében:
Nem ezt mondta Péternek: ,,De hát nem érzek érőt arra nézve, hogy javuljak.” Ezt
sem - mondta: „Azt hisz hogy elegendő érőm ezt - a bénaságot lerázni. Sem az
egyiket sem másikat nem mondta. Péter hírnöksége elűzte őt a maga
személyiségétől. Ez így hangzott: „Éneas, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus
Nem azért, mintha életérő volna a te szervezetedben, vagy egészség közök a te
testi természetedben. Nem, Éneás, te gutaütött vagy, te nem teheted azt, de
Krisztus egészségessé tesz téged.” Ez volt az a férfiúnak hinnie kellett, és
meglehetősen ugyanaz, amit neked kedves hallgatóm szintén hinned kell.
A hite mellett még volt Éneásnak a vágya, mely megmutatta, hogy ez nem csupán
számítás, hanem szerény, gyakorlati hit volt. Epedve vágyott meggyógyulni. Oh bár
ez a mérges ember azt kíván, hogy kigyógyuljon hevességéből! Oh bár ez az önző
azt kívánná, kigyógyulna fösvénységéből! Oh bár ez a kéjenc azt kívánná, hogy
kigyógyulna tisztátalanságából! Oh bár ez a részeges azt kívánná, hogy kigyógyuljon
iszákosságából! Oh bárcsak igazán azt óhajtanák emberek, hogy megszabaduljanak
bűneiktől! De nem! Sohasem hallottam olyan emberről, aki a rákbetegséget
gyönyörűséges kincsnek tartotta volna. azonban sok ember, aki olyannak tekinti
bűneit, mint azok valami drágakövek volnának, melyeket rejtett kincs gyanánt
őriznek úgy, hogy inkább el akarják veszíteni a mennyországot, mint testi gyönyör
élvezeteiket elhagyni.
Mit hitt pedig Éneás? Ő hitte - s bár ti is ugyanezt hinnétek -. először, hogy Krisztus
őt meggyógyíthatja, őt Éneást. Te Barna János hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus
téged meggyógyíthat? Semmit sem adok arra, hogy mit gondolsz te feleségedre
vonatkozólag; önmagadra vonatkozólag kell hinned, hogy Jézus Krisztus képes
téged megmenteni, téged Éneás, téged Barna János, téged Tamás, téged Sára,
téged Mária. Ó képes téged megmenteni Bírod-e te azt felfogni és ismételni: „Igen,
ő képes engem megmenteni!”
Akármicsoda is a bűn, Ő meggyógyíthatja azt. Épen most a bűnök egész sorát
említettem. A kevélységnek vörhenyét, a kéjvágynak undok fekélyét, a
hitetlenségnek hideglelését, a fösvénységnek gutaütését megtudja gyógyítani mind,
egyszóval pedig egy pillanat alatt, mindenkorra, teljesen, épen most. Igen bűnös, ő
most gyógyíthat meg téged. Éneás ezt hitte. Hitte ezt, és mikor hitte,
meggyógyította. Krisztus. Ah azt kívánnám, hogy ma este úgy hirdethetném az
evangéliumot, hogy az én Uram és Mesterem sok hitetlent hithez hozna. Oh
Szentlélek működjél te az igével! Bűnös, akarsz-e bocsánatot? Krisztus megszerezte
azt. Minden bűn, melyet elkövettél, az ő nevéért megbocsáttatik néked, ha bízol
Jézusban, hogy ő azt megteszi. Nem látod bűneidet, hogy nagy seregként üldöznek?
Gondolod-e hogy azonnal elnyelnek téged? Jézus Krisztus valamennyinek véget fog
vetni, ha hiszesz benne.
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Ne hidd azonban, hogy csak az elkövetett bűnök bocsánatáról prédikálnak, mert ha
egy ember az ő elkövetett bűneinek bocsánatát megnyerhetné és azután úgy élne,
amint előbb élt, míg annál gonoszabb volna ez reá nézve. A bűnöknek
megbocsátása, azoknak hatalma alól való felszabadítása nélkül inkább átok volna,
mint áldás; de ahol a bűn megbocsáttatik, ottan Isten megtöri annak hatalmát a
lélekben. Jegyezzétek meg magatoknak, miszerint mi nem azt mondjuk nektek,
hogy Jézus Krisztus az elkövetett bűnöket megbocsátani akarja és azután úgy akar
hagyni titeket élni,, mint előbb éltetek; hanem azt mondjuk néktek, hogy
bármicsoda is a bűn, mely most a ti betegségetek, Jézus Krisztus meggyógyíthat
abból benneteket. Ő a gonosztevésnek és gonoszul gondolkodásnak szokásától és
hatalmától megmenthet. Nem kísérlem meg, hogy részletekbe menjek. Csudálatos
emberek jönnek a Tabernákulumba (Spurgeon imaháza) közönséges, alkalmakkor, s
így feltételezhetem, hogy ma este szintén vannak ilyenek itten. Hányszor jön ide
ember, akinek mondhatnám, hogy: „Nyújtsd, ki nyelvedet! Ah íme, veres és fekete
foltokat látok rajta, mert, hiszen te hazudozó és káromkodó vagy.”
Meggyógyíthatja-e az én Mesterem az ilyen beteg nyelvet, mint ez? ,Igen-, ma este
bízzál benne és Ő igazságszeretővé tesz és megtisztít téged káromlásaidtól. De van
ám itt egy másik; nem szabad őt körülírnom. Nézzétek meg őt! Tisztátalan életet
folytatatott és az ő szenvedélyei erősek; azt mondja:;, Meggyógyulhatok-e gonosz
kívánságaimból?” Oh ember, az én Uram felteheti kezét erre a te égő szívedre és
lehűtheti a tisztaságnak szeretetteljes józanságára. S te bukott nő, ne higgyed azt,
hogy az ő hatalma nem tudna elérni téged; mert képes olyanokat megmenteni,
mint azon asszony, aki ,bűnös nő volt. Ah ha te egy gyalázatos bűnnek rabja vagy,
Jézus teljesen szabaddá tehet a gonosz szokásoktól. Te fiatal ember amott, tudod,
hogy sok bűnbe estél bele, melyeket nem mersz megnevezni, amelyek szíved körül
csavarodnak és megmérgezik életedet, mint a kígyók, melyek lelkiismeretedbe
furakodnak. Az én Uram mindazokat kiveheti a lélekből és megszabadíthat téged
azok emésztő mérgétől. Igen, ő tud belőled új teremtményt készíteni, hogy újonnan
megszülessél. Ő megtudja. azt tenni, hogy azokat a dolgokat gyűlöljed, amelyeket
azelőtt szerettél, s adhat a te gondolataidnak egészen más irányt. Ő megállapíthatja
a napot és a holdat Gibeon hegyén, megtehet pedig Ő mindent. Nem hívta-e ki a
világot a semmiségből? S nem tud-e új szíveket és igaz szellemeket az emberek
lelkeiben megteremteni, azokéban, akik az ő istentelen cselekedeteik által tőle
messze távoztak Megtudja ő ezt tenni és legyen áldott az ő neve, hogy meg is
akarja tenni; a szellemek világa épen úgy áll az ő parancsnoksága alatt, mint a testi
világ. Ha hiszesz óh ember, akkor úgy szólhatok hozzád, mint Péter Éneáshoz:
„Gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus!”
De menjünk tovább és figyeljük meg legközelebb azt, hogy az a férfiú meggyógyult.
Nem volt e dolognál semmi csalás ő meggyógyult. Gondolkodjatok csak egy
pillanatig, hogy mi lett volna annak következménye, ha meg nem gyógyult, volna!
Minő szégyen lett volna ez Péterre nézve! Péter mondá: „Éneás, gyógyítson meg
téged Jézus Krisztus”, de Éneás gutaütötten fekszik tovább úgy, mint előbb. Minden
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ember mondhatta volna: ,Péter hamis tanúbizonyság.” Jól van hát, hiszen én nem
azt akarom mondani, hogy az evangélium prédikátorának látnia kell, hogy a lelkek
megmentetnek, mert különben hamis tanu. Nem akarom azt mondani, hanem igen
azt, hogy ha az én prédikálásom Isten segítségével nem menti a lelkeket, akkor
felhagyok vele; mer úgy tűnik fel nékem, hogy amikor mi nem hozunk Krisztushoz
lelkeket, akkor haszontalan prédikátorok vagyunk. Aratók, akik soha sem aratnak,
harcosok, akik soha egy csatát meg nem nyernek, halászok, kik halakat nem fognak,
lámpások, melyek senkinek nem világítanak. Ezek szomorú, de igaz hasonlatok.
Szólok-e egy prédikátorhoz, aki nem lát eredményt? Nem akarnék keményen hozzá
szólni, de nagyon keményen szólnék önmagamhoz, ha az ő helyzetében volnék.
Emlékszem, egy prédikátor álmára. Azt hitte, hogy a pokolban van, nagy
rémületben volt és felkiáltott: „Ez az a hely, ahol nékem örökké kell maradnom? Én
prédikátor vagyok!?”Erre egy rettenetes hang válaszolt: „Nem, mélyebben lent van
a hely a hűtlen prédikátorok számára, sokkal mélyebben lent, mint itten.” Azután
felébredt. Ah és ha mi nem rettegéssel küzdünk mindaddig, míg lelkek Krisztushoz
hozatnak, akkor az egész örökkévalóságon át rettegéssel kell küzdenünk. - Meg
vagyok győződve hogy kell megmentenünk lelkeket, mert különben olyanok
leszünk, aminő Péter lett volna, amidőn mondá: „Gyógyítson meg téged Jézus
Krisztus”, és az az ember nem gyógyult volna meg - gyalázattá vált tanúk vagyunk
mi akkor.
Ha te a Jézus Krisztusban hiszesz, olyan igaz, amint élsz, hogy Krisztus megmentett
téged. Egyet akarok neked mondani, hogyha te a Jézus Krisztusban hiszesz és
azután elkárhozol, hát én veled együtt akarok elkárhozni... Nyugodjatok meg benne
és meg lesztek mentve, mert különben meg volna gyalázva a neve.
Feltéve pedig, hogy Éneáshoz hasonlóan bíznál Krisztusban, - de ha meg nem
mentetnél, mi volna? Nos hát az evangélium nem volna igaz. Zárjátok be ezeket a
templomokat, ezeket a kápolnákat, száműzzétek ezeket a prédikátorokat,
égessétek el a bibliákat, semmi igazság nincsen mindazokban, ha hinni tud lelketek
Jézusban anélkül, hogy megmentessék. Az evangélium hazugság és csalás akkor, ha
az igaz, hogy a bűnös ember bizalmát helyezheti Jézusra és nem gyógyul meg
bűneiből, mert ezt mondja az Úr: „Aki hozzám jön, „azt én ki nem vetem.” Utolsó
szava ez gyülekezetéhez: Menjetek széles e világra és prédikáljátok az
evangéliumot minden teremtett lénynek, aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki
nem hisz elkárhozik.” Ha azok az emberek, akik hisznek, nem lesznek
megszabadítva a bűn hatalmából, akkor az evangélium nem igaz és mi hiába
vagyunk küldve, de ők meglesznek szabadítva, hála legyen Istennek, és az
evangélium maga az igazság.
Oh kedves hallgatóm, szívesen beléd hatolnék, hogy ma este Krisztusra helyezzed
bizodalmadat ama tapasztalatnak elnyeréséért, melynek úgy én, mint más hívők
örvendezhettek; mert hiszen némelyek közülünk valók a Megváltó nevére építettek
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és ő megmentett minket. Soha sem fogjuk, - némelyek mi közülünk valók,
elfelejteni azt a napot, amikor felhagytunk önigazságunkkal és Krisztusban hittünk
ami lelkünknek üdvösségére. Egy perc alatt megtörtént a csoda, de az elváltozás oly
nagy volt, hogy soha megmagyarázni nem tudtuk és soha meg nem szűnünk ezért
az Urat dicsérni.
„Oh drága nap, oh drága, drága nap,
Melyen az Úr megtörte láncomat!”
Emlékszem arra a reggelre, mikor az üdvöt megnyerém, amidőn a kis kezdetleges
methódista kápolnában a karzat alatt ültem és a prédikátor ezt mondá: „Ez a fiatal
ember ottan boldogtalannak néz ki;” - azután hozzá tette: „Te ifjú ember soha sem
fogsz békességet találni, ha nem tekintesz Krisztusra;” - s felém szóla: ,,Nézd!”
Mennydörgő hangján kiálta: „Ifjú ember nézd! Íme nézd! És én néztem,
hitszemeimet azonnal Jézusra vetettem. Terhem eltűnt és az én lelkem vidám lett,
mint a madár, mely kiszabadul a kalitkából; amint most is az, a hányszor Jézus
Krisztusnak boldog üdvözítésére gondolok. Mi azt mondjuk, amit tudunk, nem
hallomásból vagy más kézből eredő tanúvallomásból, de azt beszéljük, amit
éreztünk, ízleltünk és amit megfigyeltünk,. ami kívánságunk pedig nagy, hogy ti
mind ezt megismerjétek és érezzétek. Mi a te neved? Épen most mondtam, hogy
„Barna János,” - nem igaz? Feltéve tehát, hogy, neved Barna János. Jól van, az
evangélium mondja: Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak örökéletre. Ezzel azt
gondolja: „Ha Barna János hisz Jézusban, akkor néki örökélete van.” - .S akkor én:
Barna János, ha hiszek és megkeresztelkedem, üdvözülni fogok.” Ezen a módon
fogjad .fel ezt. De talán azt mondod te: „Szabad-e azonban nevemet egy ígérethez
függesztenem és ezt ezen az úton magamnak elsajátítanom?” Igen, szabad ezt
tenned, mert a bibliában semmi sincsen, mely azt mondaná, hogy a te neved van
hagyva azok névjegyzékéből, kiknek az ígéret adatott.. Néha azt mondod: „De
nekem nincs hajlamom Krisztushoz járulni.” A Krisztushoz való menésnek
legalkalmasabb útja az, hogy épen úgy járulj hozzá, ahogy vagy. Melyik ruházat
legalkalmasabb a kolduláshoz? Emlékszem, hogy huzamosabb idő előtt, mikor innét
nem messze laktam és künn még zöld volt, egy” embernek, aki az ajtónál koldult,
egy pár fényezett csizmát adtam. Ő felhúzta és nagy hálát fejezett ki értük, de
azután találkoztam vele és elcsudálkozám, hogy lehúzta azokat. Hiszen azok nem
arra voltak készítve, hogy valaki kolduljon bennük. Az emberek reá néztek volna,
mondván: „Mit, te aprópénzt akarsz, mikor ilyen csinos csizmád van?” A koldus
sokkal többet kap, ha mezítláb van, mintsem szép csizmában. A koldus egyenruhája
a rongyos öltözet. Ha te Istenhez járulsz és kegyelemért esdesz, ne tedd magadra
önigazságaidat, hanem eredj ürességednek és szegénységednek minden bűneivel
és minden nyomorúságával, s ezt mondjad: „Itt vagyok Uram. Azt mondottad; hogy
Krisztus üdvözíteni tud a legeslegutolsóig mindenkit, aki általa Istenhez járul. Olyan
lélek vagyok én, akinek legeslegnagyobb szüksége van szabadulásra, itt vagyok
tehát! Eljöttem Uram, ments meg engem.!”
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Ez most az utolsó. Mikor Éneás meggyógyult, akkor ennek megfelelően cselekedett.
Péter így szólt hozzá: „Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj fel és
magad vesd meg a te ágyadat!” Ő megtette ezt. Azonnal felkelt és megvette ágyát.
Nos, ha némelyek ti közületek ezt mondják ma este: „Én hiszem Jézusban”, akkor
emlékezzetek meg, hogy kötelességtek ezt bebizonyítani. Hogyan bebizonyítani? Jól
van, ha ti Jézusban hittetek, akkor meggyógyultatok, így hát haza kell mennetek és
megmutatni az embereknek, hogy milyen egészségesek vagytok. Ez az ember béna
volt, 8 esztendeig kinyújtózva feküdt és nem tudta soha sem megvetni ágyát, de
bebizonyította, hogy meggyógyult, mert maga vetette meg ágyát. Talán van itten
ember, aki mikor házába lép, rendesen káromkodással nyitja ki az ajtót. Ha van
ilyen itten ma és Krisztus megmentett téged, akkor Ő megtisztítja szádat. A te
káromkodó szavaidnak mindenkorra vége lesz. Feleséged ámulni fog, amikor téged
hazajövetelednél egészen másképen hall beszélni. Talán nyers természetű társakkal
voltál együtt dolgaid mellett és úgy beszéltél, mint azok. De ha Jézus Krisztus
meggyógyít téged, a te piszkos beszédeid véget érnek. Kedves lész mostan, tisztán.
hasznosan és kegyelemmel telve szólasz. Az elmúlt évben mérges és szenvedélyes
valál, de Jézus Krisztus meggyógyított, szelíd leszesz, mint egy bárány. Azt fogod
észrevenni, hogy a vén oroszlán felemeli néha fejét, ordít egyszer-másszor valamit
és rázza sörényét, de a kegyelemnek ereje által megzaboláztatik mialatt az új
természet szelíd és alázatos báránya a kies és zöld legelőkön legel. Ah, hogyha az Úr
tégedet megmentett, akkor a részegesek csapszéke többé nem rendelkezik veled,
most jobb társaság után fogsz, kívánkozni, mint aminőt a csúfolóknak székei néked
kívánnak. Ha az Úr megment téged akkor érette valamit tenni akarsz, hogy
megmutassad hálás szeretetedet. Tudom, hogy még ma este kívánkozni fogsz,
miszerint gyermekeidnek ,és barátaidnak elbeszéljed, hogy Jézus Krisztus téged
meggyógyított. - Azt mondja Bunyan János, hogy mikor meggyógyult, a
szántóföldeken lévő varjaknak akarta volna ezt elbeszélte. Nem csodálkozom rajta.
Nos hát jegyezzétek meg magatoknak, hogy be kell azt bizonyítanotok, hogy ez
valóban úgy van, tisztességes, őszinte, a ti hiteteknek megfelelő szent élettel, nem
pedig csak csupa szigorú bőbeszédűséggel. Ha Krisztust megmentett titeket, akkor
meg fog menteni az önzéstől. Szeretni fogjátok embertársaitokat és jót kívántok
nékik tenni. Próbálni fogtok a szegényeken segíteni, a tudatlanokat tanítani. Aki
valósággal keresztyénné lesz, az ettől a naptól fogva gyakorlati emberbaráttá válik.
Senki sem igaz keresztyén, aki nem hasonlít Krisztushoz, aki csak önmagának él:
hogy pénzt gyűjtsön vagy magát naggyá tegye. Az igazi keresztyén másoknak él;
egyszóval ő Krisztusnak él. Ha Krisztus meggyógyított titeket, akkor meg fog
menteni az önzéstől. Szeretni fogjátok embertársaitokat és jót kívántok nekik tenni.
Próbálni fogtok a szegényeken segíteni, a tudatlanokat tanítani. Aki valósággal
keresztyénné lesz, az ettől a naptól fogva gyakorlati emberbaráttá válik. Senki sem
igaz keresztyén, aki nem hasonlít Krisztushoz, aki csak önmagának él, hogy pénzt
gyűjtsön vagy magát naggyá tegye. Az igazi keresztyén másoknak él; egy szóval ő
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Krisztusnak él. Ha Krisztus meggyógyított titeket, akkor egy gyöngéd irgalom hatja
át lelketeket most és mindenkorra. Oh mester, aki testi életed napjaiban
meggyógyítottad az emberek testét, gyógyítsd meg az emberek szíveit ma este;
kérünk téged. Ámen!
Oh ne menj előlem Jézus.
Oh ne menj előlem Jézus, Halld kiált szíven!
Hol másnak mutatsz kegyelmet, Előlem se menj!
Kar: Jézus! Jézus! Halld kiált szívem.
Hol másnak mutatsz kegyelmet
Előlem se menj.
Kegytrónodon adj nyugalmat,
Kínomtól nékem, Lásd itt állok bűnbánólag,
Vigasztald szívem. Kar: . . .
Te vagy a vigasz forrása, Bűnösök üdve,
Légy szívemnek nyugodalma És legjobb része. Kar …

A gonoszt jóval győzd meg
„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem inkább a gonoszt jóval győzd meg.”
(Róma 12, 21.)
Erős jellegű mondás ez, alakja pedig elősegíti az emlékező tehetséget, hogy azt
magába vésse. Érdemes arra, hogy keresztyéni közmondásnak neveztessék. Azt
tanácsolnám minden keresztyénnek, hogy könyv nélkül tanulja meg és ezáltal a
használatbavételre készen tartsa, mert a közmondásoknak igen nagy tömege van,
melyek egészen más értelműek és gyakran elősoroltatnak, hogy a nem keresztyéni
elveknek a tekintély súlyát megadják.
Itt Istentől adatott közmondás (példabeszéd) van; vegyétek azt be, és fegyver
gyanánt használjátok, hogy a világ bölcsességének ütéseit elhárítsátok: „Ne
győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.”
Figyeljétek meg, mert úgy látszik, hogy alapigénk szövege választást enged tennünk
két dolog között, és a jobbikat hagyja választani. Vagy a gonosztól kell
meggyőzetnetek vagy pedig a gonoszt kell meggyőznetek. Egy a kettő közül. Nem
hagyhatod a gonoszt békességben és a gonosz nem hágy téged békességben.
Harcolnod kell és a küzdelemben vagy győznőd kell vagy legyőzettetel. Az előfekvő
szavak egy felföldi ezred skót tisztjének szavára emlékeztetnek, amikor ő ezt az
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ezredet az ellenség színe elé vezette és mondá: „Ifjak, ottan vannak azok, ha ti
agyon nem veritek őket, akkor ők vernek agyon titeket.” Így vezet minket Pál
apostol a gonosz elé és egy bölcs vezérhez méltóan harcra ösztönöz, amidőn
mondja: „Győzzétek le, vagy különben le fogtok győzettetni.” Nem lehet a harc elől
kitérni, nem létezik fegyverszünet, nincsenek tárgyalások, nem szűnnek meg az
ellenségeskedések rövid küszködés után, hanem végig kell harcolni a csatát és csak
határozott győzedelemmel záródhat be egyik vagy másik részen.
Krisztus vitézei vajon sokáig tanakodtak-e azon, hogy a kettő közül mit válasszatok?
Leckénk szövege személyes sértésekre vonatkozik s azért erre egy pontra fogunk
szorítkozni, habár az alapszöveg igen nagy kiterjedésre képes.
Ami a személyes sértéseket illeti, a gonosznak szokásos módja hogy a gonoszt
gonosszal kell legyőzni; - beszélni fogunk erről. Másodszor az isteni mód az, a
gonoszt jóval legyőzni; - beszéljünk hát erről és ez kétségtelenül be fogja időnket
tölteni. Miután ez egy igen gyakorlati tárgy, kérjük tehát a Szentlelket, hogy
tanítson meg minket Krisztus akaratára és azután tegyen minket alkalmatossá arra,
hogy minden dologban engedelmesek legyünk néki.
A sértések. legyőzésére szokásban lévő mód az, hogy gonoszt gonosszal kell
legyőzni. „Ahogy te nekem, úgy én neked.” „A bosszú édes.” „Ugyanazzal a pénzzel
fizess neki.” „Adj neki hatot egy fél tucatért.” Elő tudnék hozni több, mint egy tucat
közmondás melyek mindegyike a bosszú érzékét fejezi ki, vagy legalább is azt, hogy
a gonosznak gonosszal kell ellenállni.
Megjegyzem, hogy a gonosznak gonosszal való legyőzése, először is nagyon
közönséges (természetes) eljárás. Minden bolondra ráerőszakolja magát ez a
gondolat, hogy a gonoszt gonosszal fizesse; ezt teszi a tébolyodott és ezt teszi a
rögeszmés őrült. Nem kell erre nevelnetek gyermekeiteket, mert már az ő
gyermekségük arra bírja őket, hogy megverjék büntetésképen a padlót, amelyre
esnek vagy a cölöpöt, amelybe ütköznek, mert megütötték magukat; ez
természetes, nagyon szomorúan természetes. Van egy bizonyos nemű ösztön, ez a
féregnek ösztöne, amely megfordul, amidőn megtapostatik. Ez az ösztön mondja:
„Bizonyára nem kell gonoszt szenvednünk anélkül, hogy ellene állnánk és mi jobbat
tudnánk tenni annál, hogy úgy bánunk másokkal, amiképpen ők bánnak mi velünk?
- Meg kell engedni, hogy ezen módszerben, amellyel a gonosz leküzdessék, az
igazságnak valami látszata van. Miért ne szenvedjen az olyan ember, aki nekem
fájdalmat okozott? És ha igazságtalanul bánik velem, miért ne védeném magamat
és ne bántalmaznám őt, mikor ő bántalmaz engem? Megengedem, hogy ez
rendkívülien természetes dolog és az igazságnak némi látszatával bír. De a mi
énünk, melyik részének természetes ez? Gondolkodjatok egy pillanatig. Vajon az
újonnan teremtett léleknek (szellemnek), aki a hivőkben lakik természetes-é ez,
vagy pedig azért természetes ez nékünk, mert olyan rész is van mi bennünk, a mely
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állati? Az új ember-é az bennünk, aki bosszút kíván? Vagy - a test az, a csupán állati
rész mi bennünk, amely üt, hogy magát megbosszulja? Egy pillanatnyi gondolkodás
megmutatja néktek, hogy a gonosznak gonosszal való megtorlása az állati
természetnek természetes, de nem természetes és sohasem is lehet az az újonnan
teremtett szellemnek, akinek természete hasonló Isten természetéhez, akitől ered
és pedig a szeretet, szelídség, kedvesség és nyájasság. „Jót a gonoszért, ez az isteni;
jót jóért emberi; gonoszt a jóért ördögi; gonoszt a gonoszért” - mi az? Azért
említem, hogy bebizonyítsam ezt a pontot. Állati ez; hasonló az állathoz, amely
öklel, mert öklettetik, döf, mert megdöfetik és harap, mert haraptatik. Bizonyára mi
el nem tűrhetjük, hogy hármas természetünknek alsóbb fokú része szabályt írjon
elő a mennyből született szellemünknek.
Nem engedhetjük meg, hogy a szolga úrrá váljék. Nékünk természeteseknek kell
lennünk, de ama természet, amelyet követünk, az legyen, amelyet
újjászületésünkben nyertünk, amidőn az isteni természetnek részesei lettünk és
alkalmasak arra, hogy a világ romlásától elfussunk. Hogy a gonosznak gonosszal
való fizetése minő nyers és gyors igazságosságnak látszik, megmutattam, de kész-e
valamely ember magáért és maga magán ezt az igazságosságot teljesítsen? Kész-e
Isten előtt megállani és a gonoszt gonoszért elfogadni?” Hajlandó-e Isten előtt
ugyanazon feltételek alatt megállani, amiként a sértőt maga előtt állva látni akarja?
Nem, a mi legjobb és tényleg, a mi egyedüli reménységünknek Isten kegyelmében
kell nyugodnia, amely kegyelem önkénytelen megbocsátja sértéseinket. A
véghetetlen szeretetre kell feltekintenünk, kérve az Urat, hogy az Ő nagy
irgalmassága szerint kegyelmes legyen irántunk és ez okból irgalmasságot kell
gyakorolnunk mások iránt. A gonoszt gonosszal fizetni, természetes dolog!
Igazságos dolog kétségen kívül, bizonyos módon, de az igazságnak eme
módszerétől szabadítson meg minket, a mi Megváltónk.
Ismét feltéve, hogy a gonoszért gonosszal való megtorlás könnyű művészet, igen
könnyű. Ha te kedves barátom, magadnál szabályként felállítod azt, hogy senki
téged meg ne szidalmazzon anélkül, hogy ezért meg ne lakolna vagy, hogy
tiszteletlenséggel illessen anélkül, hogy hasonlót ne tapasztalna, akkor nem kell
reggelenkint kérned Istent, hogy határozataid keresztülvitelében segítségedre
legyen. Nem szükség imában buzogni, hogy a kegyelem arra képesítsen, hogy
ellenségeden bosszút állj és igazságodat megvédelmezzed, mert te azt határozottan
jobban tudod megtenni, miután magadban bízol, mintha Istenhez pillantasz;
valóságban úgy van, hogy nem szabad ezért Istenhez tekintened. Az ördög segíteni
fog neked, a te saját szenvedélyeddel és a gonosszal könnyen véghez megyen az
ügy. Semmi alapja sem lesz a vigyázatnak, nincs szükséged arra, hogy óvatos légy
vagy hogy zabolán tartsad indulatodat; sőt ellenkezően, természeted legrosszabb
részének legnagyobb szabadságot adhatsz, hogy szenvedélyes érzületednek
dühével előre siess! Imáról és alázatról persze szó sem lesz. Éppen olyan kevésbé
lesz szükség a hitre; nem fogod ajánlani ügyedet Istennek és nem bízod azt reá; te
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magad fogod kiküzdeni harcodat, a régi számadásokat magad egyenlíted ki
előhaladásodban és a te bizalmadat vakmerő beszédekre vagy hatalmas ökleidre
avagy a törvényre és a rendőrségre bízod: A keresztyéni kegyelmességek utadban
fognak állani nagyon. Kedvesség, szelídség, elnézés, megbocsátás - ezeknek te
búcsút mondasz és egy vadállatnak vagy pedig a vérebnek erkölcseit fogod
magadban kiképezni. Mindez csodálatosan könnyű dolog, habár megeshetik, hogy
rövid idő múlva igen nehéznek fog bebizonyulni. Nos tehát, felteszem a kérdést a
keresztyéneknek, hogy vajon az, ami a legrosszabb embereknek oly könnyű,
alkalmas lesz-e azoknak, akiknek az emberek legjobbjainak kellene lenni? Ha a
szeretetnek isteni terve oly nehéz és nagy; kegyelemre van szükség annak
keresztülviteléhez, - én pedig hozzá járulok, hogy ez úgy van, - akkor, ha olyan
nehéz a mellett maradni és sok imát megkíván, sok vigyázatot, sok önmegtagadást,
nem annál bizonyosabb-e, hogy ez a valódi? Azt, ami olyan könnyű, hagyjuk a
vámszedőknek és a bűnösöknek, de ti, akik Istentől több kegyelmet nyertetek, mint
mások, ne hordozzatok-e el szintén többet? Kétszer szülötteknek tartjátok
magatokat, új és mennyei életet nyertetek, mit tesztek tehát többet, mint mások?
Nem kell megmutatnotok, hogy több van ti bennetek, mint másokban, miután
jobban kimentek magatokból, mint mások? Mi tőlünk sokkal többet elvárnak, mint
az újjá nem született emberektől; természetes pedig, hogy joggal várnak el többet
azoktól, akik olyan nagyról tesznek magok felett vallást és ha az, aki magát
keresztyénnek nevezi, az ő mindennapi eljárásában nem jobb, mint az istentelen
emberek, akkor meg lehettek nyugodva, hogy az illető egyáltalában nem
keresztyén. Nékünk magasabb nemű életünk van és mi nemesebb indulatra
emeltettünk fel, mint a közönséges emberek gyermekei és e végből nemesebb
életet kell folytatnunk és magasabb elvek által kell vezéreltetnünk. Hagyjátok, hogy
a sötétségnek fiai a gonoszt gonosszal fizessék és tovább folytassák háborúikat és
tusáikat, civakodásaikat és irigységeiket, dühösségeiket és bosszúikat; de ti, óh
hívők a szeretet Istenének gyermekei vagytok s kell, hogy a ti életetek a szeretet
legyen. Ti megújultatok a ti kedélyetek szellemében és nem szabad e világhoz
szabni magatokat, hanem kell, hogy átdicsőülve legyetek Krisztusnak, a ti
mestereteknek képére. A gonosznak gonosszal való fizetése, egy olyan elv legyen,
amelyet ti utáltok és a ti kedélyetek oly szeretetteljes legyen, hogy ne lehessen
többé könnyű néktek a gonoszt gonosszal fizetni, hanem nehéz, sőt lehetetlen
dolog legyen titeket oda hoznia hogy ilyesmit megtegyetek. A bosszú és düh oly
idegen dolog legye Isten gyermeke szellemének, amilyen idegen ez az Isten trónja
előtt álló angyalnak.
Sok ember előtt férfias dolognak látszik a gonoszt gonosszal fizetni. Ha az előbbi
években egy férfiú sértve érezte magát, akkor az azon időben divatozott
becsülettörvény értelmében, vagy a sértő nevét kellett kiontania, vagy legalább
önmagát hasonló veszedelemnek kitennie.
Hála legyen Istennek, ez a gyilkos szokás, most már majdnem eltűnt a föld színéről.
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A keresztyénség szelleme ezt a gonoszt már legyőzte, de az a képzelődés mégis
visszamaradt a világban, hogy valami rendkívül férfias van abban, ha az ember az ő
jogáért talpra áll; az emberek azt akarják, hogy az ember tudja micsoda legyen az,
magát más előtt soha meg nem adni, hanem megvédelmezni ügyét és
megbosszulni becsületét; de engedni, magát alávetni, türelmesnek, kedvesnek,
szelídnek lenni, az olyasvalami, ami egy bátor emberhez nem méltó. Azt mondják,
hogy az ilyen mutatja a fehér tollat, de amellett gyáva, habár az én érzületem
szerint az a legvitézebb ember, aki a legtöbbet bír elhordozni. Nos te keresztyén
férfiú, vajon kicsoda nálad a férfi mintája? Tudom, hogy egy másodpercig sem
habozol, ebben biztos vagyok. A keresztyén férfiúnak csak egy mintája van és ez
Jézus Krisztus. Meggondoljátok-e, hogy minden, ami keresztyénies, az férfias dolog
és ha ti valamit férfiasnak tartotok, ami nem keresztyénies, akkor az a valóságban
nem férfias, ha egy férfiúnak legmagasabb mértéke szerint Átélendő meg. Az úr
Jézus Samariának egyik falújához közeledik, de ezek nem akarják őt befogadni,
habár a samariabeliek iránt ő mindig barátságos volt. A jó, a nyájas János nagyon
elkedvetlenedik ezen és felkiált „Uram akarod-e, hogy tűz szálljon alá az égből és
megeméssze ezeket?” De Jézus nyájasan felelé: „Nem tudjátok minémű lélek
legyen ti bennetek: mert az embernek fia nem azért jött, hogy elvesztené az
embereknek lelkeit, hanem hogy megtartaná.”
Tekintsétek meg őt egy másik alkalomnál. A ti mesteretek térdeiről kelt fel, még a
véres verejtékkel homlokán; Júdás pedig jön és elárulja őt s akkor igen nyersen
kezdenek vele bánni, a hősies Péter pedig tűzbe jövén, kihúzza kardját s hogy kissé
tegyen valamit, levágja Malkus fülét. Halljátok csak, milyen nyájasan szól Jézus:
„Tedd el a te szablyádat helyére, mert valakik fegyvert fognak, fegyverrel kell
veszniök,” - és azután rögtön meggyógyítá a fület. Azt gondoljátok-e, hogy ez férfias
volt? Férfias dolog volt-e nem akarni tüzet lehozni az égből és férfias dolog volt-e a
megsebzett fület érinteni és meggyógyítani? Nekem úgy látszik, hogy ez a szó
legmagasabb értelmében, férfias volt és bár csak az én és a ti férfiasságotok is ilyen
volna!
Tekintsetek csak ismét a ti Uratokra, a főpap előtt, amikor egy szolga, felindulva
Jézus nyájas válaszain, arcul veri őt. Mit mond Jézus? Figyeljétek meg a Krisztus és
Pál közötti különbséget! Pál ezt mondja „Megver az Isten, te megfehéríttetett fal.”
Nagyszerű, Pál ez aztán a válasz! Mi nem dorgálhatunk meg téged, mert hát
kicsodák vagyunk mi, hogy egy apostolt bírálgassunk? De nézz csak Pálnak Urára és
halljad az ő szavait: „Ha gonoszul szóltam, tégy tudományt a gonoszról, ha jól, miért
versz engemet?” Nem Jézus példája-e a nemesebb az istenibb? Még egy pillanatra
sem képes senki ezt a kettőt egymás mellé állítani anélkül, hogy ne érezné,
miszerint az úr viselkedése sokkal magasztosabb. A mi feladatunk nem az, hogy
Krisztus szolgáját utánozzuk, ha Krisztus maga felülmúlja őt. Győzelem az, amikor az
ember úgy meggyőzi magát, hogy a gonosz beszédekre jó és bölcs válaszokat ad,
nem pedig kemény és gyalázó szavakat. Óh ti keresztyének tekintsetek Krisztusra, a

281

ti uratokra, aki egész életén keresztül a bűnösöknek ilynemű ellenmondásait tűrte,
aki nem szidalmazott, amikor szidalmaztatott, hanem arra bízta a dolgot, aki igazán
ítélt. Sőt még a durva fán is, a hol azoktól kigúnyoltatott, nem volt más mondani
valója,, mint ez: „Óh te férfiaknak férfia, légy te ezentúl minden férfiasságnak
zsinórmértéke, amely után mi törekszünk és ha mások annak ellenkezőjét tartják
férfiasságnak, hagyjuk őket, hadd tegyenek, ahogyan akarnak, mi nem vagyunk az ő
értelmükben.
Kedves barátaim, olyan merészek is vagyunk, hogy a régi, könnyű, természetes
módról, tudniillik: gonoszt gonosszal fizetni, azt is állítjuk, miszerint az: eredmény
nélküli mód. Senki nem győzte le a gonoszt azáltal, hogy gonoszt helyezett
ellenében. Az ilyen bánásmód megsokasítja a gonoszt. Mikor a londoni hídnál az a
nagy tűz volt, nagyon különös eljárás lett volna azt eloltani vagy megfékezni úgy,
hogy a mi tűzoltóink egészen mellette egy másik tüzet gyújtottak volna, vagy pedig
arra petróleumot szivattyúztak volna. Pedig én láttam, hogy némelyek valamely.
mérges embernek vérmérsékletét úgy akarják legyőzni, hogy, magok is mérgesek
lesznek, - az ő tüzéhez még egy más kátrányhordót gördítenek és az előbbinél még
dühösebben égőbbé teszik őt. Ez nem legyőzése a gonosznak, hisz a gonoszt ekként
legyőzni nem is lehet addig, míg a víz be nem nyeli a kátrányt. A szelíd felelet
elfordítja a haragot, de a harag több haragot nemz és több bűnt. Nézzétek, hogyan
gyújt meg egy kis tűz nagy tömeget, ha gyúanyagot teszünk; hozzá és azt erős szél
éleszti.
De még ami rosszabb, ez az, hogy amikor mi a gonoszt gonosszal toroljuk, akkor
már mi magunk le vagyunk győzve; ugyanabba az igazságtalanságba mentünk bele,
ami felett panaszkodunk. Ameddig mi nyugodtan és csendben tudunk maradni,
addig diadalmasak vagyunk; de ha felgerjedünk, akkor ez a mi saját leveretésünk,
ha pedig mi le vagyunk győzve, hogyan győzhetnénk le másokat? Testvérek, annak
a kívánságnak, hogy a gonoszt gonosszal legyőzzük, nincsen semmi eredménye,
mert ez sokkal több kárt okoz nékünk, mint annak, akit legyőzni akartunk. Azt
mondják, hogy a legrosszabb béke jobb, mint a legjobb háború; én pedig azt
hiszem, hogy körülbelül minden dolog jobb, mint haragossá válni.
Aligha fog egy kár, melyet szenvednünk kell annyira ártani nékünk, mint az, amely
abból ered, ha mi haragosak és bosszúvágyókká leszünk. Utóvégre nem méltók, a
mi ellenségeink arra, hogy ő miattuk kikeljünk magunkból és tíz percig tartó
szívdobogást, megzavart vérkeringést és valóban nagyobb kárt okozzunk
magunknak testünkben, mint sem ezt egy ellenség hét éven át tenni tudná. A tíz
percig tartó tűzözön, mely az egész léleken keresztül hat, igen komoly veszedelem,
melyet nem szabad gyakran megkockáztatni. Tíz perc, amely alatt Jézus arcába
nézni nem lehetne néktek; tíz perc, amely alatt szégyellnétek magatokat
Mesteretek közellétére gondolni, tíz percig megszakítani a közösséget, - nos ez igen
komoly önkínzás... Láttam olyan keresztyéneket, akik ezt a haragot napokon,
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heteken át megtartották. Mennyire árthat az egy embernek, ha az ő lelke az egész
időn keresztül forr! Ha az ő szíve a haragnak tüzén sül! Nékem már egy rövid ideig is
ezt elhordozni fájdalmas; mindenképen rossz ez nékünk; folytonosan megsebzi a
lelket. A gonosznak gonosz ellen való használata olyan éles eszköz, amely azt vágja
meg, aki használja, egy olyan neme az ágyúknak, melyek veszedelmesek arra nézve,
aki elsüti ... Igazán mondhatom, hogy ha mi a gonosz ellenében gonoszt teszünk,
akkor az a gonosz, ami belőlünk kimegyen, több kárt okoz nékünk, mint minden
gonosz, amit mások okozhatnak.
Tovább a gonosznak gonosszal való legyőzetési módszere semmiféle próbát meg
nem áll. Kicsoda vagyok én, hogy Istennek trónjára felkúszom, megragadom
fegyverét és megkísérlem magamat ítélőbíróvá és büntetés-végrehajtóvá tenni az
emberek között? El tudja ezt hordozni a gondolkodás? Válhatik-e Istennek
gyermeke ilyen árulóvá királya ellenében? Mit fedez fel egy ember, ha térdein van
és arra gondol, amit mívelt? Hogyan mondja Ő? ,,És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, kik ellenünk vétettek”. Nem telnek-e meg
szemei könnyel és nem nehéz-e szíve a bánattól?
Hogyan fognak előtted előtűnni a te kemény beszédeid és heves tetteid, ha halálos
ágyadról visszatekintesz azokra? Édes emlékek lesznek-e ottan a gyalázkodások,
civakodások és perlődések? Egy olyan dolog, mint a gonosznak gonosszal való
fizetése, szolgálhat-e hálaadás tárgyául Isten előtt? Mondhatunk-e mi a szeretet
Istenének köszönetet azért, hogy megsegített minket bosszúnknak
keresztülvitelében? Ha tehát nem tudunk e végett imádkozni és ezért köszönetet
mondani, akkor távozzunk tőle. Van-e abban valami, ami az Ő vele való közelebbi
társaságba segítene minket? Van-e valami a haragban és dühben, ami minket e
földi munkákra vagy a mennyei üdvösségre készekké tenne?
Rossz az, egészen és teljesen rossz. A legjobb, amit arról mondhatok az, hogy
lehetnek ritka esetek, amikor a sértés oly nagy, hogy ez visszatart másokat attól,
hogy minket elítéljenek, de akkor hozzá kell tennem, még az ilyen alkalmaknál is
jobban cselekedtünk volna, ha nem mentegettük volna magunkat. A krisztusi
indulat az, hogyha egyik arcunkat ütik, tartsuk oda a másikat is, ne fizessünk pedig
egyetlen esetben sem a gonoszért gonosszal.
Kedves testvérek, az Isten kegyelmére kérlek titeket, hogy mindenkorra mondjatok
le a gonosznak gonosszal való legyőzése iránti szándékotokról és kövessétek a ti
Uratok példáját, felvévén magatokra az Ó igáját és megtanulván tőle azt, hogy Ő
szelíd és alázatos szívű.
Figyeljük meg most az isteni módszert, a gonoszt jóval legyőzni. Itten pedig
szabadon kijelentem, hogy ez az eljárásnak igen, magasztos módja. „A gonoszt jóval
legyőzni! eh, ez nevetséges! - mondja az egyik. - „Agyrém” kiáltja a másik. - „Ez

283

Plátó köztársaságában érvényesíthető,” - mondja a harmadik - „de sohasem fog az
menni a közönséges, mindennapi életben”. Jól van, én nem rettegem kijelenteni,
hogy ez a viselkedésnek igen magasztos módja, olyan mód, amelyet a világnak fiától
elvárni nem lehet, de a keresztyéntől nagyobbat várunk el! Magas hivatástok van
Istentől Jézus Krisztusban, s azért hálás eljárási módra vagytok híva a ti dústeljes
vezéretektől, az úr Jézus Krisztustól. Testvérek, ha ez nehéz, akkor azért ajánlom
azt, mert nehéz; ugyan micsoda az, ami jó lehetne és egyúttal nem, nehéz?
Krisztusnak harcosai azokat az erényeket szeretik leginkább, amelyek legtöbbe
kerülnek nekik. Ha nehéz azt elérni, akkor annál drágább az a kincs. Miután elég
kegyelem van, amely minket arra képesítsen, hogy a mi Urunkhoz hasonlítsunk, ez
okból törekednünk kell eme erény után is, hogy elérjük azt a nagy kegyelmet, amely
szükséges arra, hogy azt ápoljuk.
Jegyezzétek meg, hogy leckénk szövege nemcsak az ellenállástól való szenvedő
tartózkodást akarja belénk vésni, hanem a mi ellenségeink iránt való valódi jótettre
is tanít minket. „Győzzétek le a gonoszt jóval”, közvetlen nyílt tettekkel és
barátsággal. Ez annyit jelent, hogy ha valaki ellened igazságtalanságot követett el,
ne csak megbocsáss neki, hanem a barátságnak tanusításával bosszuld meg azt. Dr.
Mather Cotton mindaddig nem volt magával megelégedve, míg jót nem cselekedett
mindavval, aki őt valami módon megsértette. Ha valaki téged megrágalmazott,
vagy valami más módon barátságtalanul bánt veled, akkor végy magadra
fáradalmat, hogy szolgálj néki. „Ha éhezik ellenséged, adj ennie”. Te mondhatod:
„Hát hiszen jól van, fájlalom őt, de ő igazán olyan egy korhelyfráter, hogy nem
gondolhatok megsegítésére. Mégis ilyenformán éppen ő az, akire nézve te
kötelezve vagy, hogy ennie adj néki. Ha szomjazik, ne mondjad, hogy: „Reményiem,
majd segít rajta valaki; én ugyan nem érzek ellenséges érzületet ezen férfiú iránt,
de nem tudom magamnak azt a fáradtságot venni, hogy inni adjak néki. Az Úr
parancsa szerint ő az a férfiú, akinek innia kell adnod. Eredj a te kutadhoz, töltsd
meg korsódat és sietve adj innia, de ne szűken. Nemcsak megbocsátanod és
elfelejtened kell, hanem meg van neked mondva az is, hogy annak a gonosz
kedélynek sebére, a te áldástarló, bűnölő, szíves, cselekvő jóakaratodat tegyed. Adj
áldást átok helyébe, csókot ütés helyébe, szívességet igazságtalanság helyébe.
„Oh”, - mondod te, „ez már magas dolog, nem tudok oda emelkedni”. Isten képes
arra, hogy erőt adjon hozzá. Azt mondod, hogy nehéz, de ha Krisztust, a te
mesteredet elfogadod, akkor azt kell tenned, amit Ő mond neked és ahelyett, hogy
attól visszarettenj, mert. ez a parancs a test és vérnek nehéznek látszik, fel kell
kiáltanod: „Uram erősítsed hitemet és adj többet a te lelkedből!” Hetvenhétszer
megbocsátani nem esnék nehezére Krisztusnak, mert egész életén át tette ezt, s
neked sem fog nehezedre esni, ha ugyanazon indulat van benned, amely Krisztus
Jézusban volt...
A gonosznak jóval való legyőzési módszerének az a haszna van, hogy megóvja az
embert a gonosztól. Ha téged a gonosz megtámad és te ez ellen csak jóval küzdesz,
akkor az téged meg nem sebezhet. Ha valaki megrágalmazott, de te soha
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szemrehányó szóval nem viszonzod azt, akkor ő nem ártott a te jellemednek. Az a
piszok, amelyet ő reád dobott, nem érintett téged, mert nem dobtál abból vissza.
Ha te, bár nagyon megsértve, mégis csendes és nyugodt maradsz, akkor az ő
sértése nem érintett téged, a nyíl minden kár nélkül tovább repült. Amit a te
ellenséged akar, ez éppen az, hogy ne szállj le az ő mérgéhez és dühéhez; de
mindaddig, míg te a sok ingerlés dacára nyugodtan maradsz, meggyőzöd őt. Hidd el
nekem, hogy szörnyen felizgatod ellenségedet, ha egészen nyugodtan maradsz,
csalódást készítesz elő számára, hiszen mérges nyilát beléd nem lövellheti, mert te
lőmentes öltözettel vagy felszerelve. Azon van, hogy ártson neked, de nem tud;
nem sikerül neki az, hogy vétekbe ejtsen és így elhibázta céljait. Nem látod-e, hogy
milyen csodálatos fegyverzet ez? Ha a jó Isten megőriz, úgy hogy gyűlölőd iránt
nincs benned egyéb, mint jó kívánság és jó akarat, akkor igazán diadalmas vagy.
Mialatt az ilyen viselkedésed téged megóv, egyúttal az a legjobb támadó fegyver is.
Ladd Vilmosnak mezei jószága volt Amerika egyik államában és az ő szomszédja
Pulsifer nagyon sok bajt okozott neki, mert egy olyan nyája volt, mely sovány,
hosszú csontú juhokból állott s ezek olyan elevenek voltak, mint a kopókutyák,
melyek bármiféle kerítésen átugrottak. Ezek a juhok nagyon szerették a szép
gabonaföldet, mely Laddé volt és állandóan ottan tartózkodtak. A panasz mitsem
használt, mert Pulsifer láthatóan keveset törődött szomszédja kárával. Egyik
reggelen ezt mondá Ladd embereihez: „Uszítsátok a kutyákat a juhokra és ha ez
távol nem tartja azokat, akkor lőjjétek le.” Mialatt ezt mondotta, gondolá magában:
„Ez nem megy”. Jobban tenném, ha békességes úton próbálnám meg. Ezért hát
embereihez küldött és visszavette parancsát, azután átlovagolt szomszédjához,
hogy a kártevő juhokról beszélgessen. „Jó reggelt,” - mondá ő, de nem kapott
válasz; megismételte ezt, de nem nyert rá egyebet, mint valami morgás félét.
„Szomszéd”, - mondá ő, - „jöttem, hogy eme juhok felől beszéljünk.” „Igen” válaszolá Pulsifer, - „tudom, szép szomszéd maga, aki megmondja embereinek,
hogy öljék meg juhaimat! Maga gazdag ember létére megölni akarja a szegény
ember juhait!” Azután igen erős kifejezések következtek, de Ladd ezt válaszolá:
„Szomszéd, én hibáztam és ezt én fájlalom. Ne gondoljon többé reá. De szomszéd,
hiszen mi jól elhordozhatjuk egymást. Úgy látszik, táplálnom kell juhait, de az nem
járja, hogy az egész gabonát leenni engedjük nekik. Azért jöttem hát át
megmondani, hogy én mindnyáját a saját legelőmre akarom vinni és egész nyáron
át ott tartani, ha pedig elvész közülük egy, az én juhaimból való legjobbik legyen a
magáé.” Pulsifer zavarba jött és ezt dadogá azután: „Nos uram, komoly szándéka
ez?” Mikor látta, hogy Ladd igazán így gondolkodott ajánlatára nézve, egy pillanatig
csendben állott és azután mondá: „Soha se tegyenek ám többet kárt magának a
juhok. Ha maga lövésről beszél, akkor én éppen úgy tudok lőni, mint maga, de ha
maga olyan barátságos és szomszédhoz illő modorban beszél, akkor tudok én is
barátságos lenni.” És a juhok soha többé nem mentek Laddnak mezejére. Ez az a
mód, amellyel egy gonosz szellemet meg lehet ölni; ez az: a gonoszt jóval legyőzni.
Ha az egyik elkezdte volna a lövöldözést és a másik elkezdte volna a perlekedést,
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akkor mind a ketten vesztettek és legyőzettettek volna; de mikor a sértett fél az ő
egyedüli viszonzásában a barátságot nyilvánította meg, vége volt a harcnak.
Emlékszem, hogy több. év előtt, (ezt csak megvilágításul hozom fel, nem pedig
dicséretemre) egy bizonyos, igen jó ember nem helyeselte egyik eljárásomat,
amelyet megtenni én kötelességemnek tartottam. Nagyon bosszús volt és hozzám
jött, hogy gondolatait velem közölje. Végre ezt mondá: „Ha ön ezt megteszi, akkor
én egy röpiratban le fogom önt leplezni.” Éppen jó hangulatban voltam és nem
engedtem magamat felizgatni, sem pedig elhatározásomtól elvonni. Nyugodtan
mondám neki: „Mit gondol, mennyibe fog az irat kerülni?” „Ó - válaszolá ő, - azt én
nem tudom, de kerüljön akármibe is, meg fogom tenni.” Én felelém: „Jól van, ha
úgy érzi, hogy meg kell ezt tennie, akkor fájna az nekem, ha adósságba verné
magát, azért hát meg akarom fizetni a nyomdász számláját; bízom benne, hogy a
dologról igazsághoz hű közleményt tesz közzé, én pedig semmiképpen sem
szégyellem magamat, ha eljárásom Amennyire lehetséges, nyilvánosságra hozatik,
valóságban pedig szeretem, ha ez megtörténik.” Azt mondá erre ő, hogy nem
szívesen fogadna el tőlem pénzt. „Jól van” - gondolja tehát, hogy valami nyereség
lesz az elárusításnál: legyen az az öné. Saját barátai kinyomhatják azt az ön
számára, oda akarom adni a pénzt és a haszon legyen az öné.” Soha sem hallottam
többé erről az írásról és ő még most is rendkívüli jó barátom, remélem pedig, hogy
mindig is az marad. A nyugodt viselet rendesen az az út, mely az ellenséget zavarba
hozza. Igazán, nincsen olyan fegyvere, amellyel megsebezhetne titeket. Ha ti nem
mentek bele, hogy gyalázkodásért gyalázkodással feleljetek, ugyan mit tehet
veletek? Majdnem úgy van, mint akkor, mikor egy bizonyos herceg egy békeszerető
királynak hadat üzent, aki el volt határozva rá, hogy nem fog harcolni. A csapatok a
városba lovagoltak és ennek kapuit nyitva találták, mint a rendes időkben. A
gyermekek játszottak az utcán, a kovács műhelyében volt és a szatócsok
boltjaikban; mire a katonák lovaikat feltartóztatva kérdék: „Hol van az ellenség?
„Nem tudjuk, mi barátok vagyunk.” Ilyen körülmények között tehát mi más tenni
való volt, mint haza lovagolni. Így van ez az életben, ha ti a gonoszt csak jóval
viszonozzátok, akkor a rossznak nincsen tennivalója. Megtörtént már ez alatt, hogy
gonosz emberek jó emberekké változtak és így a legjobb módon meggyőzettek
azáltal, hogy látták, hogy a türelmes keresztyének a gonoszt jóval győzték meg ...
A gonosznak jóval való legyőzetése, Krisztus számára is nagy tiszteletet szerez.
Semmi más olyasmit nem ismerek, amiből ez a vak világ oly sokat láthatna Krisztus
magasztosságáról, mint ez. Mikor a vértanuk egyike rettenetes módon kínoztatott,
a zsarnok, aki őt így gyötrette, ezt mondá néki: „S vajon mit tett te érted Krisztus,
hogy te ezt elhordozod érette?” Amaz felelé: „Azt tette érettem, hogy én összes
fájdalmaim között nem teszek egyebet, mint imádkozom érted.” Ah Úr Jézus, te
győzni tanítottál minket, mert te győztél. A földnek harcmezején sok hatalmas név
van, de a te neved nincsen ottan; van egy másik harc, keményebb és nemesebb és
a hősök élén, kik abban részt vesznek, te állsz. Olvassátok testvéreim ezt a nevet, a
saját vérével van írva „Názáreti Jézus, a megfeszíttetett, azok vezetője, akik a
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gonoszt jóval győzik le.” Ki akarja ezt mondani ti közületek: „Írjátok le az én
nevemet az én Uram, a Bárány alá, mert ebben a harcban én részt venni és ezen a
vonalon az ellenséget megverni akarnám. „Gondoljátok meg, hogy meg kell ezt
tennetek, mert különben nem lehettek hozzá hasonlók, ha pedig nem vagytok
hozzá hasonlók, akkor nincs bennetek az ő lelke, akiben pedig nincsen a Krisztus
lelke, az nem az övé.”
Nem akarok azzal foglalkozni, hogy ez a szöveg mennyire vonatkoztatható más
dolgokra is, mert nincsen ehhez idő, hanem zárni akarok, a mennyiben azt
mondom: hogy amit mondani lehet ezen módszerről, tudniillik, a gonoszt jóval
legyőzni, mindaz előnyös. Oly nemes, olyan nagyon illő ahhoz, akit Isten felemelt
gyermekévé, hogy én azt minden megszentelt érzületű embernek ajánlom. A
keresztyén ember Istennek legnemesebb műve, a keresztyénnek pedig egyik
legnemesebb jellemvonása az, hogy Ő kész megbocsátani és örömest igyekszik a
gonoszt jóval megjutalmazni. Hadrián császár, mielőtt trónra lépett volna, nagyon
megsértetett. Mikor a császári bíbort felvette, találkozott azzal a férfiúval, aki
gonoszul bánt vele. Ez a vétkes ember érezte természetesen az ő ellenségének
hatalmát. Tudta, hogy a császárnak csak egy kívánságába kerül és az ő élete veszve
van. Hadrian kikiáltott: „Jöjj közelebb. Semmit sem kell félned, én császár vagyok.”
Érezte-e ez a pogány, hogy az ő méltósága feljebb emeli őt a bosszú
kicsinyességén? Akkor testvéreim azok, akiket Krisztus Istennél királyokká tett,
vessék meg a gonosznak gonosszal való megtorlását. Mondjátok: „Én keresztyén
vagyok és az én bosszúvágyam elmúlt. Mit tehetek szolgálatodra? Előbb egészen a
halálig harcoltam ellened, de most magam is meghaltam és újonnan születtem, s
miután új életet kezdtem meg, íme Krisztus mindent megújított. Az én
ellenségeskedéseim az ő sírüregébe vannak temetve, az én bosszúvágyam elveszett
a mélységben, ahová bűneimet vetette és íme most, mint a Krisztus Jézusban való
új embernek élete; a szeretet legyen, mert Ő mondotta: „Szeressétek
ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik
titeket gyűlölnek és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak és kergetnek
titeket, hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki az ő napját feltámasztja
mind a gonoszokra, mind a jókra.”
Jót a gonoszért, az evangyélium szellemével teljesen megegyező dolog. Nem
mentettünk-e meg, mert az Úr nékünk jót adott a gonosz helyébe? A törvény
szelleme ez: „Szemet szemért, fogat fogért,” de az evangyélium szelleme ez: ingyen
bocsátok meg néktek; a ti sok vétkeitek és gonosz cselekedeteitek mind eltörülvék
a Krisztusért, azért legyetek irgalmasok másokhoz.” A kibékülés az evangyélium
egyik, a gonoszért való jó cselekedet pedig a másik gyümölcse. Ne legyen-e minden
egyes keresztyénnek szelleme a legyőzhetetlen szeretetnek szelleme? Hiszen a
legyőzhetetlen szeretet által mentetett meg.
És kedveseim, a megbocsátásnak eme lelke az Istennek lelke s aki, azt bírja, hasonlít
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Istenhez. Ha te a legmagasabb fokra akarsz hágni, akkor emelkedjél olyan lénnyé,
aki ha megsértethetik is, mégis megbocsátani tud… Emelkedjetek az üres
igazságosságon felül a szeretetnek isteni légkörébe. De akár szeretnek az emberek
titeket, akár nem, az csekélység; meggyőzitek-e őket vagy nem, az is csekélység,
hogy azonban a gonoszt meggyőzitek, hogy a bűn felett győztök, hogy majd egykor
a ti Uratoktól azt halljátok: „Te jámbor és hű szolga” - és, hogy a ti
természetetekben Istenhez hasonlóvá lesztek, - ez a legfontosabb számotokra,
mert ez a menny. A menny ott van, ahol a saját Én trónfosztott lesz, ahol az ember
megtisztul minden haragtól, megszabadul minden gőgtől. Mennyország az Istennel
való hasonlatosság. Óh bár ilyenekké készíttetnénk, a mi Üdvözítőnk Jézus Krisztus
által, az Ő Szentlelkének munkájával! Ámen!

A szétszórt polyva
„Nem úgy a hitetlenek, *német fordítás szerint istentelenek, hanem lésznek mint
a polyva, melyet a szél ide s tova hány. Zsolt. 1, 4.
Kik tulajdonképpen az istentelenek? A nyilvános és cégéres bűnösök azon emberek,
kik Isten nevét hiába veszik, átkozzák és káromolják; azok, kik a polgári és erkölcsi
törvényeket áthágják, azok, kik szabadságuktól megfosztva, fogságban szenvednek?
Bizonyára ezek is értendők ezalatt, de nem csupán ezekre kell gondolnunk. Jóllehet
az olyan emberek a bűnösök- és csúfolókhoz (1.v.) tartoznak, mégis az emberek egy
másik osztálya különösen kiemeltetik eme kifejezéssel: „istentelenek”. Dehát kik
ezen istentelenek? Azok, kik Isten lételét tagadják, kik Isten iránt való
kötelességeiket elhanyagolják, kik minden szent dolgot gúnyolnak és abból csúfot
űznek, mitől az angyalok remegnek? Ezekre is vonatkozik az, egész határozottan, de
mégsem azon emberek ezek, kikre eme kifejezés tulajdonképpeni értelmében
alkalmazható. A csúfolók olyan bűnös emberek, kiknek bűnük Isten ítéletét követeli
és Isten trónjához bosszúért kiált. Az emberek egy másik osztálya az, kikre az
„istentelen” kifejezés vonatkozik. Kik hát azok? A válasz, kedves testvéreim,
bizonyosan fájdalmas meglepetést okoz nektek. Hiszem, hogy nem sok csúfoló van
itt jelen, nem sokan, kik nyilvános gonosztévőknek és bűnösöknek
neveztethetnének; de mily sokan vannak azok között, kik összejöveteleinket
látogatják, kik joggal az istentelenek közé számíthatók! Mit jelent ez
tulajdonképpen? Vegyük mégegyszer ezen különbséget szemügyre és azután
fejezzük ki teljesebben.
Néha némely embert vallástalannak nevezünk; és tényleg rosszul áll annak a dolga,
aki vallástalan; de az még nem elég, ha valaki vallásos. Lehet valaki vallásos,
mindannak dacára még nem istenfélő. Van sok ember, aki vallásos; a külső törvény
szerint feddhetetlenek, zsidók (Fit. 3, 5.) szerzet szerint farizeusok. (Csel. 26, 5.)
Nem felednek el semmi rendszert, vallási felfogásuk egyetlenegy szabályait sem
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hágják át és rendkívül lelkiismeretesek ájtatosságuk gyakorlásában mégis az
istentelenek közé tartozhatnak; mert egész más vallásosnak és egész más
istenfélőnek lenni. A dologra alaposan rátérve: istenfélőnek lenni annyi, mint
Istenre nézni folyton, mindenben Őt felismerni, benne bízni, szeretni és neki
engedelmeskedni. Istentelen pedig az az ember, ki napi foglalkozásában nem
gondol Istenre, ki úgy él a világban, mintha nem volna Isten; jóllehet minden
külsőleges istentiszteletet gyakorol, de nincs értelme annak tartalmára nézve, nem
hatol be soha annak magasztos eszméibe és mélységes titkaiba. Látja a
szakrámentumokat, de nem látja abban Istent; hallgatja a prédikációt, elmegy az úr
házába, az ájtatossági összejövetelen meghajtja fejét, összeteszi kezét, de Isten
neki nem jelenvaló és kinyilatkozott. Nem hallja szavát és nem hajtja meg magát
trónja előtt. Bizonyára vannak itt sokan, kiknek meg kell vallani, hogy nem bíznak
Krisztus vérében és igazságában, hogy a Szentlélek nem gyakorol rájuk befolyást,
hogy nem szeretik Istent, nem mondhatják, hogy elméjük és törekvésük teljesen
Istenre van irányítva. Nos, hat napig napi munkáitokkal elfoglalva és folyton
dolgoztatok - az helyes, ha valaki hivatásában hű és szorgalmas - de mily sokan
közületek azon egész idő alatt nem gondoltok Istenre! Ti magatoknak dolgoztatok,
nem Istennek. Az őszinte mindent Isten nevében tesz, legalább is folytonos óhaja.
Ha eszik, iszik vagy dolgozik, mindent az Úr Jézus Krisztus nevében óhajt végezni.
De ti műhelyeitekben nem gondoltok Istenre és embertársaitokkal való
viselkedéstekben nem törődtök Ő vele. Úgy éltek és cselekesztek, mintha Isten nem
volna e világon.
Talán ma be fogjátok ismerni, hogy lelketek Istent nem szereti. Még sohasem volt
társaságtok vele. Nem kerestétek a magányt; nem gyakoroltátok az imát
imakamráitokban. Az Isten gyermekei azonban nem tudnának boldogok lenni, ha
Atyjukkal nem beszélhetnének. Az Isten fiainak gyakran kell a Jehova elé lépni. Azok
keresik Őt teljes szívükből. Érzik, hogy Ő az ő életük, szeretetük és mindenük. Ők
naponta sóhajtoznak: „Uram, vonj magadhoz; jöjj hozzám, vagy vígy engem
magadhoz közelebb”. Vágyódnak Istenről többet tudni; óhajtoznak azután, hogy az
ó hasonlatosságában dicsőüljenek meg; törekednek törvényei szerint élni, szívbeli
óhajuk az, hogy Szentlélekkel teljesek legyenek. De a ti szívetek nem igyekszik
azokra. Nincs olyan vágyatok. Az igaz, hogy nem vagytok iszákosok, nem átkozódtok
és nem esküdöztök, nem vagytok tolvajok sem paráznák. Mindezekben
feddhetetlenek vagytok; és mégis istentelenek vagytok, Isten nélkül éltek e világon.
Ő nem barátotok; ő nem segítőtök. Szívetek sem vágyik hozzá; nem vagytok az
Övéi. Nem bírjátok a „fiúság lelkét”, ki által kiálthatjuk „Abba, azaz szerelmes Atya”.
(Róm 8, 15.) Ti ezt éppen úgy tehetitek Isten nélkül. Sőt azt érzitek, hogy az Istenre
való komoly gondolat borzalommal tölt be titeket és kebletekben nem kelt
kellemes érzületet.
Istentelenek vagytok. Azért figyeljétek meg, amit ma mondani fogok, mert az
reátok illik. Ne nézzetek jobbra vagy balra azt gondolva: „ kíváncsi vagyok rá, hogy
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tetszik ez az én szomszédomnak.” Kényszerítlek titeket, ne gondoljatok erre vagy
arra a haszontalan vásott fickóra ki életét paráznasággal és kicsapongással tékozolja
el, hanem gondoljatok önmagatokra. Ha újonnan nem születtek, ha a Szentlélekben
nem részesültök, ha Istennel meg nem békültök, ha bűneitek meg nem
bocsáttattak, ha nem vagytok még ma a Krisztus gyülekezetének élő tagjai, úgy a
könyvben megíratott csapások jönnek reátok, (Jel. 22, 18.) különösen azon
csapások, melyekről ma komoly szavakkal beszélek. Esdek Istenhez, hogy helyezze
azokat szívetekbe; hogy féljétek és keressétek a Mindenhatót, ki engedi magát
megtalálni, ha teljes szívetekből keresitek Őt.
Könnyen be fogjátok látni, hogy szövegünket három részre kell osztani. Először van
itt egy rettentő tagadás: „Nem úgy a (hitetlenek) istentelenek”. Arra jön egy rémítő
hasonlat: „Lésznek mint a polyva”. Végül egy borzalmas jövendölés: „Mint a polyva,
melyet a szél ide s tova hány”.
Itt van először egy rettentő tagadás. Az olasz, arab és görög fordításban ezen hely
így hangzik: „Nem úgy az istentelenek: „nem úgy” az ő felfogásuk szerint a tagadás
kétszeres, megerősített: „Nem úgy az istentelenek: nem úgy”. Azt megértendő,
hogy ezen tagadás mire vonatkozik, el kell olvasnunk a harmadik verset. Ott ez áll:
Az igaz „olyan, mint a folyóvizek mellett plántáltatott termőfa, mely az ő
gyümölcsét megadja idejekorán és amelynek levele meg nem hervad; és minden
cselekedete jó, szerencsés lészen:” - „Nem úgy az istentelének, nem úgy”.
Hogy a tagadást teljesen megérthessük, ezen vers minden részét szemügyre kell
vennünk. Az istentelen nem olyan mint a termőfa, ha őt egy fával egyáltalán
összehasonlítani lehet, úgy egy „meghervadott, haszontalan, kétszer megholt és
tőből kiszaggatott fa” (Júdás lev. 12. ), vagy ha élőfával volna összehasonlítható,
úgy hasonló azon pusztai fához, melyet valaki véletlenül plántált oda, ahol nem
talál táplálékot. Az kiváltképpen megjegyzendő, hogy a keresztyén egy „plántált fa”.
Ez azt jelenti, hogy különös gondviselés és ápolás fordíttatik életére és ejtődésére.
Mindnyájan tudjátok, milyen különbség van egy plántált és egy vadon nevekedett
fa között. A kertben plántált fát a kertész ápolja, megkapálja, megtrágyázza,
tisztogatja, metszi, gondja van rá, hogy gyümölcsözzék. A fa különös ápolás és
gondozás tárgya. A vadfa az erdőben, mely a pusztán véletlen fejlődött, nem
örvend ápolásnak, nem törődik vele senki egy lélek sem szomorkodik, ha a
villámcsapás szétzúzza; nem folyik érte könny, ha vihar vonul át rajta s leveleitől
megfosztja. Senkinek sem képezi tulajdonát. Nem árnyékoz be emberi hajlékot.
Senki sem törődik vele. Kiszáradhat, hiszen miért áll ott és miért szívja a föld
nedvét, mikor semmivel fizet azért?
Jóllehet az istentelenek is az általános gondviselés alatt állanak, mivel mindent
Isten kormányoz, és mindenről Ő visel gondot, de az igazak felett egész különös
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módon őrködik. Ők „plántált fák”. Ami csak történik, mindennek javukra kell
szolgálni. Az Úr az ő Istenük és oltalmuk. Isten őrködik a föld felett, hogy minden
körülmények között megmaradjanak. Az ég drága kincsei, a harmat és a napfény,
mely áldásosan hat reánk, s azon értékes gyümölcsök, melyeket a Nap megérlel mind az övék. Ő vigyáz mindenre, mi őket környezi. Ha kolera vonulna is végig az
országon, de egy sem halna meg, lakosai közül ha Ő azt jónak nem látja. Ha háború
keletkezik, akkor védőpaizsát tartja övéi felett; ha éhínség áll be, akkor is
megelégedhetnek és az éhség napjaiban is van mit élvezniök. (Zsolt. 37, 19.) Nem
valami fenséges-e tudni egy keresztyénnek, hogy még fejének hajszálai is
megszámláltattak (Máté 10, 30.), hogy az Isten angyalai őrzik és oltalmazzák? Hogy
az úr az ő pásztora, azért semmi fogyatkozása nincsen. (Zsolt. .23, 1. Tudom, hogy
ez olyan tan, mely engem gyakran vigasztal. Jöjjön bármi ha ezen gondolatra
támaszkodhatom, hogy mindenben a gondviselés őrködik felettem, miért kellene
még aggódnom? Úgy nagy, mint kicsiny dolgokban, egész biztosan létezik
gondviselés az Isten gyermekeinek mind egyike részére. Minden egyes fáról, melyet
az Úr plántált, mondhatni „Én Úr, megőrizem azt minden szempillantásban
öntözöm azt; no valaki meg ne látogassa, éjjel és nappal őrizem azt” (Ezs. 27, 3.)
igazakat nemcsak tíz szem nézi, hanem a Mindenhatónak összes szeme rajtok
nyugszik. Az Úr tudja az . igazaknak útjukat (Zsolt. 1, 6.). olyanok, mint a
plántáltatott fa; nem úgy ti istentelenek, nem úgy t részetekre nem létezik különös
gondviselés. Kire akarjátok vetni gondotokat? Ki a ti menedéketek a bosszúállás
napján? Hol van paizsotok harc napján? Ki fog napotok lenni, ha a sötétség
körülvesz titeket Ki fog vigasztalni, ha a keserűségek ostromolnak? Nincs
számotokra egy örök kéz, amelyre támaszkodhatnátok. Nem dobog értetek
résztvevő szív. Nem vigyáz szeretetteljes szem reátok. Egyedülvalók vagytok
Egyedül! Egyedül! Mint a kaktuszbokor a pusztában, vagy mint e fa az erdő
közepében, melyre egy lélek sem ügyel, míg végre eljön a idő, mikor a fejsze lesújt
és a fa leesik”. Nem úgy az istentelenek nem úgy”. Ez rettentő tagadás: az
istentelen nem a különös isteni gond viselés tárgya.
De menjünk tovább. Az igaz olyan, mint a folyóvizek mellett plántáltatott fa. Az a fa,
mely folyóvíz mellett plántáltatott, kiterjeszti gyökereit és gazdag táplálékot kap. Az
a fa, mely messze a pusztában ál szárazságoknak van kitéve; a ritkán előforduló
viharos felhők, melye felette átrepülnek,, csak takarékosan adnak cseppeket a
tikkasztó hőségben. Ezen fa pedig, mely folyóvíz mellett plántáltatott, szüntelen bő
nedvességgel bír. Nem ismer szárazságot, sem szükséget. Gyökerei könnyen
felszívhatják a táplálékot, mely ott dúsan ömlik. „Nem úgy az istentelenek, nem
úgy”. Részükre nincsenek patakok, melyekből örömöt, megújulást és életet
nyerhetnének. Jöjjön, aminek jönni kell, a hivő mégis mondja: „semmiben meg nem
fogyatkozom”. Ha szükséget szenved, akkor a menny felé néz. Ha földi ember őt
elfelejti, úgy felnéz az Istenemberre, az Úr Jézus Krisztusra. Ha a föld megindul, az ő
része a magasságban van. Ha minden elpusztul, van neki öröksége, mely el nem
veszhet, sem meg nem hervadhat. Nem szakadékban plántáltatott, mely kiaszik,
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még kevésbé pusztában, ahol csak sovány, gyorsan eltűnő harmatot kapunk,
hanem folyóvíz mellett. Óh kedves testvérek, csak kevéssé tudjuk mit jelent az. Mi
tudjuk mit tesz, az ígéreteket magunkba szívni és magunkhoz venni a Krisztus
teljességének vizét. Mi tudjuk, mi az: élvezni a kövérséget, mely minket betölt
(Zsoltár 63, 6. vers). Igen, örvendhetünk kimondhatatlan és dicsőséges örömmel (I
Péter 1, 8); mert kincseskamránk kimeríthetetlen és gazdagságunk nem fogy el.
Javainknak nincs száma. Bírjuk a legdicsőbb boldogság lepecsételhetetlen kútfejét.
Abban van boldogságunk, hogy arra hagyjuk magunkat, aki sohasem hagy cserben.
Folyóvíz mellett plántáltatott fák vagyunk. Ah de, nem úgy az istentelenek, nem, óh
nem úgy. Napjaitokban beáll a szárazság. Mert teljes örömötök van; de mit
csináltok majd betegágyaitokban, ha a hideg ráz, ha fejetek és szívetek lelki
aggálytól kínoztatik, ha a halál bekopog és szemeitek megüvegesednek? Mihez
kezdetek, ha a Jordán hullámzó árjába juttok? Ma még élvezitek az örömet, de
hová lesznek majd akkor? Most még van vagyonotok, de mit fogtok csinálni, ha azt
mind elköltitek és cserben hagy titeket; s majd akkor, ha örömpoharatok kiürül, ha
a forrásból az utolsó csepp is hiányzik, mihez kezdetek akkor istentelenek? Valóban
ezen tagadás teljes rémítő fenyegetés részetekre. Most élvezhettek némi örömet
és vígságot, most még átadhatjátok magatokat az izgató élvezeteknek, de mihez
fogtok, ha a pusztán perzselő szél átfut rajtatok: a nyomorúság viharszele? És
mindenek felett mit fogtok kezdeni, ha a halál sorvasztó leheletét érezitek? Ah,
hová, ah hová - hová fogtok fordulni? Ne nézzetek többé örömötökre, sem
otthonias kényelmetekre. A halál órájában nem találhattok vigaszt szeretetteljes
hitvesetek kebelén sem, szinte oly lehetetlen lesz vagyonotokban és kincseitekben
békét találni. - És ha elmúlt életetekre pillantatok vissza, hogy milyen igazságos volt
az, ha istentelenek vagytok, úgy a visszatekintésben sem találtok vigaszt, ha a
jövőbe néztek, íme, ott sem találtok vígaszt annak várásában, aminek jönni kell;
tehát nem marad más hátra, mint „az ítéletnek néminémű rettenetes várása és a
tűznek lángja, mely megemészti az Istennek ellenségeit” (Zsid. 10, 27). Ah, Istentől
elidegenedett barátaim, kényszerítlek titeket, gondoljátok meg jól ezt, mert ha
semmi rosszabb nem léteznék, már szövegünk első mondata úgy harsog, minta
kárhozat trombitája, s oly keserűséget tartalmaz, mint a jelenések haragpoharai.
Menjünk még tovább. Az igazról az mondatik: „az ő gyümölcsét megadja
idejekorán. „ „Nem úgy a hitetlenek, nem úgy, ők nem hoznak gyümölcsöt; vagy ha
itt-ott csüng is egy-egy fürt a tőkén, az is idő után nevekedett, amikor már a nap
termékenyítő melege nem érlelheti meg és azért savanyú és értéktelen marad. Sok
ember beképzeli magának, hogyha egyenes (pozitív) bűnöket nem tesz, úgy minden
rendben van. Prédikációm közben akarok rövid predikációt beékelni eme szövegről:
„Átkozzátok Mérózt, azt mondja az úrnak angyala, szüntelen átkozzátok az ő
lakosait; mert nem jöttek segítségére az Úrnak, az Úrnak, mondom, segítségére az
erősek ellen.” (Bírák 5, 23). Tehát: Mit tett Méróz? Semmit! Megátkoztatott
Méróz? Igen, elkeseredett módon. Miért? Mivel semmit sem tettek? Igen, igen;
mert semmit sem tettek. „Átkozzátok az ő lakosait” azért, amit nem tettek, azért
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„mert nem jöttek segítségére az Úrnak… az erősek ellen.” Küzdött Méróz Isten
ellen? Nem. Feltette Méróz sisakját és megragadta paizsát és dárdáját, hogy
fellépjen a Mindenható ellen? Nem. Mit tett Méróz? Semmit. És megátkoztatott?
Igen, rettenetesen megátkoztatott polgáraival egyben, azért „mert nem jöttek
segítségére az Úrnak...az erősek ellen.” Ismételjétek magatoknak ezen prédikációt,
ha hazamentek, talán, ha a felett elmélkedtek majd azt fogjátok mondani: „Méróz!
Igen, én vagyok az. Nem ellenkezem Istennel, nem vagyok Krisztus ellensége, nem
üldözöm az övéit, nem, sőt szeretem a szolgáit, örömest megyek házába igéje
hirdetésének hallgatására. Nem volnék boldog, ha vasárnaponként:.” fel nem
üdülnék a szent helyen. De mégis azon szavak rám illenek, mert nem mentem
„segítségére az úrnak az erősek ellen.” Nem tettem semmit. Haszontalan henyélő
vagyok. Terméketlen fa vagyok. Óh, gondoljátok meg, hogy majd megátkoztattok.
Nem azért, amit tettetek, hanem. azért, amit nem tettetek. Nem azért, amit
tesztek, hanem azért, amit nem tesztek. S az a rémítő átkok egyike az
istenteleneken, hogy nem hoznak gyümölcsöt idejekorán. Igen, nézzetek meg
többeket közülük. Mi hasznot tesznek e világon? Családotokban van főtámaszotok
és életetek központja. Isten adja áldását ahhoz, hogy gyermekeiteket jól neveljétek.
De mi hasznotok van Isten gyülekezetében? Rendszeresen látogatjátok évek óta az
istentiszteletet és ott ültök, ahol talán más szegény bűnös megtért volna, ha
helyeteken lett volna. Az igaz, hogy itt ültök és hallgatjátok a prédikációt, de mi
hasznotok van abból, ha ezen prédikációk majd elítélnek titeket? Igaz, hogy a nyáj
közt vagytok, de mit ér, ha fekete juhok vagytok a fehér bárányok között? Mit
tesztek Krisztusért? Mennyit értek? Kövek vagytok-e ti is az Ő lelki templomában
Tettetek legalább annyit, mint azon nő, ki az alabástrom edényből a kenetet Jézus
fejére töltötte? Egyáltalán semmit sem tettetek érette. Táplált, felnevelt és ti
semmit sem tesztek néki. „Az ökör ismeri az ő Urát és a szamár az ő Urának jászlát”
(Ézsaiás 1, 3.) de ti nem ismertek semmit és nem becsültök semmit. Íme, az Úr le
akar ma számolni veletek, nem azért, amit tettetek, hanem azért, amit
elmulasztottatok. Evangyéliumot küldött számotokra; minden vasárnap hívogatott.
Könnyes szemekkel intettelek és hívogattalak titeket. Szüntelen halljátok az Igét
nagy dolgokkal kínáltattok meg; fenséges kiváltságot élveztek. Isten táplál
gondviselése folytán, ruház irgalmasságából, ti pedig semmit sem tesztek érte! Jó
talajba plántáltattatok és mégsem hoztok gyümölcsöt. Kedves hallgatóm, kérlek
téged, vedd ezt szívedre, mert ez most intelem, de ki tudja, nem-e egyszersmind
átok is? Ez nem csak rossz jellemvonásod, hanem fenyegető isteni átok. Isten nélkül
való vagy, azért vagy gyümölcstelen. Nem szereted Őt; azért haszontalan szolga
vagy. Nem bízol Krisztusban, azért nem vagy olyan fa, „mely az ő gyümölcsét
megtermi idejekorán.”
Menjünk fejtegetéseinkkel tovább. „Melynek levele meg nem hervad. „ Nem úgy a
hitetlenek, nem úgy. Az istentelenek leveleinek meg kell hervadni. Sok bizonyságát
látom szemeim előtt annak, hogy Isten ígéreteit megtartja. Nézzetek körül
magatokon, az ezüsthajú aggoknak mily nagy serege jön össze az úr napján az Ő
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igéje hallgatására! Többen közülük Krisztust már korán megismerték. Mivel
„kimondhatatlan és dicsőséges örömet” élveztek, ha szent nevét megvallhatták,
most, midőn azon korra jutottak, amikor az emberről azt szokás mondani, hogy a
levelek megszáradtak és elhervadtak: náluk az nem úgy van, mert ők öregségükben
is meghozzák gyümölcsüket, még jó karban vannak és virágoznak, amivel azt
bizonyítják, hogy az úr hű és igaz. Lombozatuk nem hervad el, még ma is éppen oly
tevékenyek Krisztus ügyéért, mint valaha s talán még tízszerte boldogabbak.
Ahelyett, hogy gyümölcstelenek lennének, egészséges és érett gyümölcsöt hoznak.
Ha a fiatalabb nemzedék közé kerülnek, olyanok, mint a szövétnekek a világon:
vagy a képlethez visszatérve, olyanok mint a fák, melyeknek ágai a gyümölcs nemes
terhe alatt meghajlik, mint az ő fejük meghajlik az évek terhe alatt. Minő kegyelem
kedves testvérek, ha már a krisztusi ifjúságban részesek lettetek, és pedig azon
Krisztus az, ki a mienk akar lenni egész életünkben. Az öreg Hill Rewlandot
prédikálni látni, ki már a sír szélén volt, mikor Krisztus hűségéről beszélt - az valami
fenséges látvány volt! Az egy bizonyság! Ez a lomb nem hervadt el. Létezett-e
valaha olyan fa, mint ezek, mely zöld lombját hetven évig megtartotta és meg nem
hervadt? Létezett-e valaha olyan dicső vallás, mint ez, mely az öregeket ifjakká és
az ő ingadozó lábaikat örömtől ugrándozóvá teszi? S íme, ez a Krisztus vallása.
Levelük nem hervad el. De ah! „Nem úgy az istentelenek, nem úgy.” Leveleitek
elfognak hervadni; legkésőbb akkor, midőn meghomályosodnak az ablakon kinézők
és megállanak a malomnak őrlői, (Préd. 12, 5.) mikor a vénség beköszönt - ha a
mandulafa megvirágzik és a sáska megkövéredik (Préd. 12, 7); akkor, ha nem előbb,
meghervadnak leveleitek. Mily sokan vannak, kiknek levelük meghervadt! Jön egy
hideg lehelet Istentől és az a fa, mely egykor víg és kedves volt zöld díszében,
megbarnul, megszáradt s végre feketévé lesz és el kell távolítani helyéről. Már
láthattunk olyanokat életünkben. Vannak emberek, kik látszólag előhaladnak a
világon, gazdagok és szerencsések, becsülve vannak mindenektől; de nincs szilárd
alapjuk és talajuk, nem sziklán állanak, nincs Istenük, akiben bíznának. Láttam őket
kiterjeszkedni, mint a fát a tengerparton, a zsoltáríróval gyakran irigyeltem
állapotukat, de „elmúlék és nem vala” (Zsolt. 7, 35-36); megnéztem és íme semmi
nyoma sem volt; Isten megátkozta lakásukat; „Mint az álom, minekutána felébred
az ember, Uram, mikor felserkented őket, az ő gondolatjukat utálatossá teszed”
(Zsoltár 3, 20.). „Miképpen elolvad a viasz a tűz előtt, azonképpen elvesznek a
hitetlenek az. Isten orcája előtt” (Zsolt. 68, 3); „mint a bárányokban aló kövérség
megemésztetnek és mint a füst, semmivé lésznek” (Zsolt. 7, 20.) Íme ezt jelenti ez:
„Nem úgy az istentelenek, nem úgy.” Igen, a tapasztalat megerősíti azt, hogy az
istentelenek leveleinek el kell hervadni. Továbbá az mondatik az igazról: „minden
cselekedete jó szerencsés lészen.” A jámboroknak jóllehet sokféle nyomorúságok
van, de arról nem vagyok meggyőződve, hogy több volna, mint a gonoszoknak. Azt
hiszem, hogyha egy ember megtér azt, tapasztalja, hogy az Istenfélelem utai
„gyönyörűségnek útai és minden ő ösvényei, békességnek ösvényei” (Préd. 3, 17);
és több reménye lehet földi jólétéhez is, ha valódi keresztyén, mintha istentelen.
Keresztyénalapelvek a legjobb üzletalapelvek, ha ezt beveszik az emberek. Ha valaki
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üzletét jámbor érzülettel folytatja, s magát egész életében minden tetteiben azáltal
vezéreltetni engedi, úgy a legjobb kilátása lehet életére, mert a közmondással élve:
„Tisztesség legtovább tart”, s a keresztyénség a legnagyobb tisztesség. A tied és
enyém közötti éles különbséget becsületességnek nevezik - idelent ezt úgy nevezik,
odafent azonban egész másként, mert az ott nagy igaztalanság lenne.
Becsületesség, a legnagyobb értelemben - keresztyén becsületesség - végre
bebizonyul minden dologban a legjobb alapelvnek, s az, ki hívatásának él, kitartó
szorgalommal jólléthez jut, persze ideigvaló jólléthez. De ha abban, ami után
törekszik, eredmény nem is koronázza lépteit, mégis tudja azt, hogy amiben
részesült, az javára fog szolgálni. Gyakran hallok keresztényeket következő módon
nyilatkozni: „Íme sohase vágtam nagy üzletbe, de mégis volt annyi bevételem, hogy
kényelmesen és boldogan élhettem. Nem kapkodtam nagy dolgok után, nem is
éreztem ahhoz képességet és gyakran köszönöm Istennek, hogy nem ragadott el az
erős ár, hanem kényszerített a part közelében maradni.” Én ezt megfigyeltem és
tudom, hogy ahhoz, mint tényhez, nem fér kétely, hogy az ilyen alázatos emberek a
legjobb keresztyének; ők élnek a legboldogabban, amihez kezdenek, az biztosan
sikerül, mert megnyerik amit várnak, mivel várakozásuk nem fellengős, megnyerik,
amire szükségük van, mivel szerén igényűek. Nem kívánnak nagy dolgokat, azért
nem is kapnak üres kosarat, hanem mennek útjokon minden pillanatban az Isten
gondviselésére bízva magukat és kérnek, s megnyernek mindent, ami szükséges; így
amit tesznek, minden jól sikerül. De, ha minden vagyonukat elveszítenék, ha a
szegénység venné őket körül, még akkor is, szegénységük mellett is éreznék, hogy a
legnagyobb jónak birtokában vannak, mert Isten gazdaggá tette őket lelki jókkal,
minden külső jókban való szűkölködésük mellett is. „Nem úgy az istentelenek; nem
úgy.” Bármennyit örökölhet egy istentelen, legyen az sok vagy kevés, az csak kárára
van. Pénzt gyűjtöget, olyan zsákba, mely tele van lyukakkal. Ha biztosítja azt,
szakadozott zsákba teszi, ha kiadja, nem hoz nyereséget. Az az ember, akinek nincs
Istene, nem lehet boldog. Ha kövér az a mészáros szerencséje. Ha rosszul megy neki
- a sors viharának első szele már tönkreteszi. Az istentelen életében nincs semmi jó.
Az élvezett édesség sem egyéb, mint csak méreg édessége. Ha jó színbe van, az is
inkább megidézte szín a bujaság arcán, amely alatt sorvadás és betegség uralkodik.
Lehet a hegy fűvel borított, azonban belsejében pusztító vulkánt és romboló
veszedelmet rejtegethet. De az igaz minden cselekedeteiben szerencsés: „Nem úgy
a hitetlenek, nem úgy.” Az bizonyos, hogy szövegünk első része nagyon komoly és
kellemetlen; hogy az áldás kapui előttetek be vannak zárva, hogy az ígéretek nektek
szólnak, hogy ki vagytok zárva a kegyelmi ajándékokból, melyek a jámboroknak
adatnak - ezek elég okok arra, hogy minket gyászolásra indítsanak.
Most jöjjünk egész röviden a második ponthoz. Halljátok egy szempillantásig a
rettentő hasonlatot. „Az istentelenek olyanok, mint a polyva.” Nem olyanok, mint a
vadfa, mert abban van legalább élet, ők megholtak a bűnben. Itt még a száraz fával
sem hasonlíthatók össze, mely gyökerestől kitépetett, mert még annak is van
valami haszna. Ha az ár magával sodorja, a szűkölködő kiveszi a vízből, tüzet csinál
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belőle és elűzi a hideget. Az istentelenek még olyanoknak sem mondhatók, mint a
kaktuszbokor a pusztában; mert az is használ valamit és a rideg pusztaságot egy
kissé otthonosabbá teszi. Nem hasonlítanak semmihez, amiben élet van, aminek
értéke van. Az van róluk mondva, olyanok mint a polyva, melyet a szél széthord.
Azonnal meglátjátok, milyen rémítő ezen hasonlat, ha a képletet egy kissé
megfigyelitek. Olyanok, mint a polyva. A polyva a jó magot takarja; mikor pedig a
búza learatva és csűrbe takarítva lesz, csak a magnak van haszna, csak a gyümölcsöt
becsülik, a polyva, mely szorosan a jó, élő búza mellett nevekedett, most
feleslegessé lesz, elkülöníttetik és eltávolíttatik. Az istentelenek a polyvához
hasonlíttatnak két vagy három okból. Először mivel szárazak és gyümölcstelenek. A
polyvában nincs életnedv. Nem használ semmit és nem szolgál semmire. Az
emberek szeretnek tőle mielőbb megszabadulni. Előveszik a szórólapátot.
Feldobják a búzát a levegőbe, s a légáram a polyvát elviszi, a nehezebb búza pedig
megtisztulva lehull. A polyvára fordított gondjuk abban áll, hogy az mielőbb
elkülöníttessék, messze hordja a szél, mert haszontalan, nedv és erő nélkül való. A
szél átmegy a búzán, a búza helyt marad, a, polyva elrepül. A feldobás után a búza
megtalálja mihamar előbbi helyét és oda hull vissza, ahonnan feldobatott; de a
polyva könnyű, nincs benne állandóság. Minden szellő, minden lehelet
megmozgatja és elviszi. Így az istentelenek; nincs állandóságuk, könnyűek, csak
olyanok, mint a redő a vízen, mint a tűzlángnyelvek, melyek egy szempillantásig
tartanak s azután elmúlnak örökre. Végül hasonlíttatnak az istentelenek a
polyvához, mert közönségesek és értéktelenek. Ki akar polyvát vermi? Ki törődik
vele? Keleten egyáltalán nem ért semmit, nem használták semmire. Örültek, ha
tűzbe dobhatták és minél előbb megszabadultak tőle, annál jobban örültek. Így áll a
dolog az istentelenekkel is. Nem használnak semmit, alkalmatlanok e világra,
alkalmatlanok a jövendő életre is. Ők a teremtettség salakja. Az istentelen bármit is
tartson maga felől, Isten szemei előtt semmi. Függhet nyakában aranylánc, csillagot
ragaszthat mellére, aranykoronát tehet fejére - mégis csak egy megkoronázott
göröngy, haszontalan, sőt még rosszabb, mint haszontalan. Isten, kinek szemei előtt
elvettettek, megtapodja őket lábaival a föld porában. A fazéknak van valami
haszna, a cserép is használhat valami célt. Egykor Jób betegségében cseréppel
kaparta magát. De mire lehet a polyvát használni? Nem ér semmit és nem törődik
vele senki.
Itt látjátok, mit értek, hallgatóim, kik nem félitek Istent. Hagyjatok fel hamis
biztonságokkal és törekedjetek az igazi világosságra. úgy gondoljátok talán, hogy
nélkülözhetetlenek vagytok, de Isten azt mondja, semmirekellők vagytok. Olyanok
vagytok, „mint a polyva, melyet a szél ide s tova hány.” Tovább nem időzöm itten,
hanem inkább átmegyek a harmadik ponthoz.
A borzalmas jövendölés, mely a versben található „lesznek mint a polyva, melyet a
szél ide s tova hány.” Mily közel van a polyva a maghoz! Valóságosan annak a
takarója; együtt fejlődnek. Mily szorosan össze vannak kötve az istentelenek és az
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igazak! Sőt itt köztetek is akad olyan, ki istentelen létére egy istenfélő gyermek
atyja. Ti vagytok ezen gyermeknek, mint a polyva a búzának; tápláljátok a
gyermeket - kebleteken; körülfogtátok és védtétek, mint a polyva a búzát. Nem
borzalmas nektek arra gondolni, hogyha bár oly közeli rokonságban vagytok Isten
gyermekével, mégis az elkülönítés nagy napján örökre elválasztatol attól? A polyva
nem juthat a mennybe. Tovább megyek. Te egy istenfélő anya gyermeke vagy; az ő
keblén nőttel fel. Tanított téged még mikor kicsiny voltál, tanított imádkozni és
énekelni
„Jézus az én legfőbb jóm;
Mert lett nekem Megváltóm,
Vérét adta érettem
Ki a bűnben elvesztem.”
Anyád úgy nézett rád, mint örömére és vígaszára. Ő már elköltözött. Egykor az
voltál neki, ami a polyva a búzának. Te ugyan azon a száron nevelkedtél,
családjához tartoztál, szíve szívedig ért. Te voltál öröme és vígasza valaha. Nem hoz
neked az fájdalmat, hogy ha te ezen állapotodban meghalsz, örökre elválasztva
leszel őtőle? Ahol ő van, oda sohasem juthatsz. Van itten talán anya, ki már több
gyermekét elveszítette azon gyermekeknek olyan volt, mint a polyva a búzának;
rövid ideig anyai mellére szorította őket; most azok, mint jó gabonák, begyűjtettek
a mennyei csűrbe. Ott örvendnek gyermeki szíveik, a Mindenható előtt. A
hátramaradt anya ezt nem gondolja meg, mert ő maga talán - a pokol gyermeke.
Ah, szegény anya, nem gondolod ezt meg? Ezen válás gyermekeidtől örök? Tetszeni
fog az neked, ha te Isten nagy rostálásának napján polyvának találtatol és
gyermekeidtől elhord a szél. Lehet az, hogy őket a mennyben pillantod meg - a
mennyben, magadat pedig örökre elvetve? El bírod hordozni ezen gondolatokat?
Szíved érzéketlenné lett? Lelked keményebb, mint az alsó malomkő? Ah, nem, az
lehetetlen; az Isten népével való mostani benső összeköttetésed és az egykori
biztos elválás tőlük kell, hogy megindítson téged. És ah, kedves hallgatóim,
némelyek közületek szorosan egymás mellett ülnek az istenfélőkkel. Velük
énekeltek és hallgattok. Külsőleg az Isten házának rendszeres látogatói vagytok - a
gyülekezetben vagytok, mint a polyva a búza között. Ti vagytok a külső takaró, a
gyülekezet, mely az Isten gyülekezetének belső és élő magvát körülveszi. Meg kell
annak lenni, - hogy ti tőlünk elkülöníttettek? Öröm lesz az nektek, ha a szentek
dicsénekeik közül az elkárhozottak sírásának és fogcsikorgatásának zajába kerültök?
Az igazak nagy egyesületéből akartok átlépni az elkárhozottak és elveszettek utolsó
főösszejövetelébe a pokolban? Ez a gondolat elfojtja hangomat. Ezen tárgyról nem
birok hangosan beszélni. Ah, kedves testvérem, tudom, hogy ez a gondolat nekem
mindig borzalmas volt. Anyám mondta egykor, midőn már sokáig imádkozott értem
és azon meggyőződésre jutott, hogy reménytelen, elveszett vagyok: „Ah, fiam, ha
te az utolsó nagy napon el fogsz kárhozni, úgy gondold meg, hogy anyádnak a te
elkárhozásodra Áment kell mondani.” Az hozott engem életre. Az én anyámnak, ki
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engem szült és felnevelt, végre majd elkárhozásomra Áment kell mondani? És
mégis úgy kell annak lenni! Nem mond-e a búza Áment, ha a polyva elszáll? Nem
az-é a búza imája, hogy csak megszabadulhatna a polyvától? Óh igen, s ha ez az ima
meghallgattatik és meglesz, akkor a búzának Áment kell ahhoz mondani, ha a
polyvát elfújta a szél az örök olthatatlan tűzbe. Gondold meg, kedves hallgatóm,
gondold meg ezt még egyszer. Meg kell annak lenni - azoktól, kiket szívből
szerettem, búcsút kell vennem? Látnom kell, amint az egykor kedves szeretetteljes
mosolygó porsátorunkat a sírnak kell átadni, s én ott állok a sír mellett utolsó
búcsúzóra? Örökre elkülönítve kell azoktól lennem, kiket lelkem szeret, mivel én
nem féltem Istent, az övéit nem becsültem és azért nem lehetek társ az örökségben
az Úr választottaival? Hogyan, örökre elveszítettétek szeretteiteket? Jámbor
apáitok anyáitok azon erős és biztos reményben tengettettek el, amely előttetek
ismeretlen volt? Sohasem csatlakozhattok velük éneklésükhöz a mennyben? Nincs
többé viszontlátás? A halál egy ösvény, melyen át nem vezet híd? Ah, én hiszem,
hogy sokaknak közülünk megvan az az örömünk, hogy szeretteinkkel odafent
összejövünk; s ha egyiket a másik után el is veszítettük, az a mi édes vigaszunk,
hogy ők előrementek és mi nemsokára utánuk megyünk; ők nem elvesztek, hanem
csak előrementek; test szerint eltemettettek, de lelkük a mennyben van, mi is oda
fogunk menni, amidőn Megváltónk ábrázatját látjuk és boldogan gyönyörködünk az
Ő fenséges szemlélésében, akkor meg fogjuk azokat is látni és bensőbb s tisztább
társaságunk lesz velük, mint amilyen valaha egész életünkön át volt velük. Igen, itt
egy komoly jövendölés van! Az istentelenek „mint a polyva, helyet a szél ide s tova
hány.
Remélem, megfigyeltétek, hogy szövegünk borzalmas értelme nincs meztelen
szavakkal kifejezve, hanem csak példázva: „lésznek mint polyva, melyet a szél ide s
tova hány.” Hová - hová - hová? Hol lesznek elhányva? Az ember egészséges; az ég
tiszta, e világ könnye őt. Hamarosan akkora felhőt lehet látni feljönni, mint egy
ember tenyere. Azonban nemsokára orkán fejlődik, habár kezdetleg csak gyenge
szellő fújdogál. Az istentelen érzi a fagyasztó leheletet és megkérdezi az orvost, ki
azt mondja, mihamar túl lesz mindenen. Most már itt a vihar Isten parancsol és az
ember nem képes ellentállani. A szellőből lesz szél, a szélből a vihar, a viharból
orkán. Elragadtatik a lélek. Sasszárnyakon az ég felé repülni fenséges; de
elragadtatni e világból az istentelenek között, az borzalmas. Elragadtatni, nem a
Kérubok szárnyai hanem a borzalom viharáramlatán vitetni, nem az üdvözült
lelkektől az égi trónhoz, hanem akaratlan, erőszakkal erős ellenségtől megragad a
romlásba. Az istentelenek olyanok, mint a polyva, melyet a szél e hord. Nem
tudom, hogy bontsam ki ezen képlet teljes értelmét; e nagy vihar az embert
helyéről elsodorja. Elhányatik. Most talán megtaláljátok magatok az utat tovább,
mialatt még egyszer megismételem a kérdést: „Hová sodortatik? Látom, látom őt
elsodortatni az él partjáról. Most már oda van.
Hozd, óh Szentlélek Isten, hozz ma bűnösöket magadhoz. Intelek titeket bűnösök,
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ragaszkodjatok erősen Krisztushoz. És vajha a Szent lélek segítené elő felhívásomat,
hogy mélyre hasson, hadd örvendjenek mennyei angyalok azon bűnösökön, kik
üdvöt nyertek és az Úr Jézus ismeretére jöttek! - Ámen.

Ki tudja?
„Ki tudja, talán megtér és elváltoztatja Isten a gonoszt, hogy elfordulván
haragjának búsulásától el ne vesszünk” Jónás k. 3, 9.
Ez volt a niniveiek utolsó reménye: „Ki tudja, talán megtér és elváltoztatja Isten a
gonoszt, hogy elfordulván haragjának búsulásától, el ne vesszünk”. Jónás könyve
rendkívül vígasztaló volt azokra, kik kétségben voltak koruk gonoszsága miatt.
Ninive város gonoszsága épp oly nagy volt, mint hatalma. Ha közülünk valamely
kishitűnek azt parancsolták volna, hogy széjjel járjon e városban, számlálja meg
annak tornyait és nézze meg tiszta napfénynél a lakók gonoszságát, akkor ím így
kiáltana fel: Jaj! jaj! mennyire alásüllyedt e város a bálványimádásban, a bűn oly
hatalmasan vette körül, mint maga a város fala! Gondoljátok csak, ha eme nehéz
kérdést intézték volna hozzánk: miként hozható e város bűnbánathoz? Miként
kezdendő meg, hogy az összes lakosság a legmagasságosabbnak imádására
hozassék. Ha nem volnánk megmerevedve a kétségtől, ami legvalószínűbb, akkor
ott ülnénk legalább félelemtelten és gondolkoznánk a terv fölött. A várost
fölosztanók misszió-kerületekre és óhajtanánk nem száz, hanem ezer prédikátort
belehelyezni; ez költséget mutatna föl és mi múlhatatlanul szükségesnek
tekintenők számtalan helyiség beszerzését, melyekben az Isten igéje
prédikáltatnék. Helyiségeinknek mindenesetre rendkívül tágasaknak kellene
lenniök; igen hamar rájönnénk, hogy ha csak egy egész királyság jövedelme nem áll
rendelkezésünkre, meg sem kezdhetjük a munkát. És mégis, mit mond erre az Úr?
Az úr elveti az ész ítéletét, rendszerét és tervét, melyet a test és vér szőtt össze és
elhív egyetlen embert. Csodálatos vezérlete által elkészíti az embert missziójára.
Először leküldi őt a tenger mélyére, azután feljön a mélységből, eme borzalmas
alámerülés megedzi lelkét és tetőtől-talpig fölruházza őt hitbátorsággal.
Mi rettenthetné még a szilárd talajon azt, ki a hal gyomrából élve került elő? Belép
a városba, szemei kidüllednek az éppen most feje fölött elvonuló nagy ítéletre való
megemlékezés miatt és szilárd, komoly, átható és ünnepélyes szavakkal kiált: „Még
negyven nap vagyon, azután Ninive elpusztul”. Óh Isten! Ez a te utad? Ez azon
eszköz, mely által ama nagy eseményt létrehozod? Egyetlen ember parancsára
bűnbánatra hozod Ninivet? Elégséges lesz eme sápadt embernek, ki épp most
szabadult ki a tengerből - szava, hogy Ninivét fölbuzdítsa? Oh Isten a te elmentél
volna tüzes szekereiden, ha a mennydörgésben szóltál volna, ha megráztad volna
alattuk a földet, akkor bizonyára megrettent volna Ninive, de ezen ember nem
termett ám e föladatra. Csakhogy amily magas az ég a földtől, olyan távol vannak
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gondolatai a mi gondolatainktól és útai a mi útainktól. Ez az egyetlen ember útra
kél és szinte nyomul a nép őt hallgatni. Tovább halad; a nép növekszik. Amint
megállt valamely utca szegeletén, megnyíltak a ház ablakai és hallgatták őt az
emeletekről és a terek megteltek néppel amerre és ahová, ment. De ő tovább
megy, mindig tovább, mígnem az egész város megrendült hatalmas szavaitól. Most
a király is maga elé hivatja Jónást, és a rendíthetlen próféta itt is hirdeti Isten
fenyegetését. Meg lett a hatalmas benyomás. Az egész nép hamuba és zsákba
öltözik, az ember és állat jajkiáltása fölemelkedik Istenhez. A Jehova tiszteltetik,
Ninive megtér. Ah kedves testvéreim! Itt erős alapot találunk a reményhez. Mit
nem tehet meg az Isten! Ne véljétek, hogy neki várnia kell reánk.” A
leghatalmasabb munkát végrehajtja a legcsekélyebb eszköz által. Egy ember
elégséges volna, ha Isten akarná, ez óriási várost fölrázni. Egy ember elégséges
volna, egy egész nemzet megtérítésére, ha Isten úgy akarná. Igen, egy egész
világrész megrendűlhetne egy ember léptei alatt. Nem volna oly magas palota,
hová egy ily ember szava föl ne hatolna, nem volna a gonoszságnak oly mélységes
örvénye, hol egy ilyen ember szava nem hallatszanék. A mire szükségünk van, az
hogy Isten kinyujtsa hatalmas karját és ki tudna akkor ellene állni? És ha csak egy
szamár állcsontot vesz is elő, mégis erősebb Sámsonnál, ekkor nemcsak
halomszámra feküdnének a megsebesültek, hanem város és országszámra. Isten a
leggyengébb eszközzel is leverné ezreit és millióit Ó Isten gyülekezetei! Ne féljetek
semmit! Gondoljatok a férfiakra, kik néktek a múltban adott. Tekintsetek vissza
Pálra, gondoljatok Augusztinusra, örvendjetek Luthernek és Kálvinnak,
dicsekedjetek Whitefield és Wesley-vel és gondoljátok meg, hogy ezek is egyes
emberek volta kik által Isten nagy dolgokat vitt végbe, kiknek emlékük ki nem hal,
míg e világ létezik.
Bevezető beszédem eme tétovázása után, eltérek most egy kissé ez elbeszéléstől,
hogy olyanokhoz szólhassak, kik bűneik miatt reszketnek és ugyanabban az
állapotban leledzenek, mint a niniveiek és mint ő irgalomért esedeznek.
Három dolgot emelek ki röviden e reggeli órán
1. A niniveiek nyomorult állapotát,
2. ama gyenge alapot, melyre reményüket építették és
3. kimutathatom, miszerint nékünk nagyobb okunk van, mely bennünket imára
ösztönöz és vigasztalóbb alapjaink, melyek hitünket fölébreszthetik.
Először is hát kimutatom, hogy a niniveieket közöttünk többen kép viselik, ha
betekintünk nyomorúságos állapotjakba, melyben leledztek. A niniveiek éppen
olyanok voltak, mint a Noé korabeliek. Ettek-ittak, házasodtak, plántáltak, építettek
stb.. Az egész világ magtárjuk volt. Gazdagabbak és hatalmasabbak voltak minden
népnél, mert Isten dicsően hagyta őket növekedni, úgy hogy a föld legnagyobb
nemzete lett belőle. Bebölcsőzvén magukat a biztonságba, a legundokabb bűnökbe
estek. Gonoszságban a sodomaiakkal vetekedtek. Ha nem is voltak olyanok, mint a
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mai keleti városok, de leírhatatlan útálatosságúak. De mily hamar fölébresztettek
biztonságukból és meggyőzettek bűnös állapotuk felől! Amaz egy idegen embernek
prédikálása fényük tetőfokáról a gyász üdvös mélyébe hozta le őket.
Dicsekedésüknek most vége lett; vigasságuk hangja megnémult és elkezdének sírni
és jajgatni. Miben állott panaszos helyzetük? Azt gondolom, három fölfedezésben:
mért fölfedezték az ő nagy. bűneiket, aztán a megtérésre kiszabott idő rövidségét
és végül a város elpusztításának rettenetes módját.
Bár tudnátok ti is ilyet fölfedezní, kík biztonságban érzitek magatokat, ti, Sionban
alvók, kik nem félitek az Istent, le sem tértek gonosz útaltokról. Ismétlem ezt, csak
valamely próféta szava fölriasztana benneteket és meggondolnátok bűneiteket,
mert sokak és nagyok azok! Némelyek közöttünk erkölcsös életet éltek. Nevelés és
üdvös korlátok által egyebek erkölcstelenségeitől visszatartóztatunk, de azért mi is
kényteleníttettünk szánkat a porba tenni. Ha szíveinkbe pillantunk, látni fogjuk,
hogy az a tisztátalan madarak fészke, teljes minden gonosszal és úndoksággal. Mi
épp oly bűnösök voltunk szíveinkben, mint a legrosszabb emberek
cselekedeteikben. Nézzetek csak testvéreim életetekre! Kicsoda ment ti (közületek
az Isten elleni zúgolódástól? Ki az, aki felebarátját úgy szerette, mint ónmagát? Ki
az, ki testvérére soha sem haragudott? Ki az, ki nem káromolta meg Istent szívében
sohasem, ha ajakával nem tette is? Ki az közülünk, aki szemeit mindig
megtartóztatta a kívánságoktól. Nem vétkeztünk-e mindannyian? Ha bűneink
nyilván volnának homlokainkon írva, ki nem fedezné be homlokát, hogy elrejtse
egyebek előtt bűneit? Sok ember részére üdvös lenne, ha élettörténelmének
könyvét keresztül lapozgatná. Forgassátok, csak kérlek, emlékezéstek leveleit
olvassátok keresztül fekete és rosszal betűzött lapjait. Ne higgyétek azt, hogy
prédikátoraitok értenék a hizelkedésnek művészetét manapság szokássá vált a
hallgatóságot erényesnek és jelesnek tekinteni - nem hazugság lenne ez a
mindentlátó Isten előtt? Avagy nincsenek-e itt is olyanok, kik titokban bűnös életet
éltek, kiket meg neveznünk nem szabad? Micsoda? Nincs köztetek fösvény? Nem
kárósítja és csalja meg felebarátját senki közületek? Senki sem hamis árúcikket
közületek? Nincs köztetek hazug, csaló, káromló és aki fele barátja ellen hamis
tanúságot teszen? Van-e szerencsém magam elő szeplőtlen gyülekezetet látni?
Nem hizeleghetek magamnak, hogy úgy van. Óh nem, a mi bűneink nagyok és
undorítók. Bárcsak készek volnánk bevallani, amit tettünk! Ha a Szentlélek
megvilágítja szíveinket és utunk romlását megmutatja, akkor bizonyára bánkódni
fogunk é kiáltunk az Istenhez, mint azt a niniveiek tették.
Ezenkívül tudomást vettek a niniveiek napjaik rövidségéről is. „Még negyven nap
vagyon és azután Ninive elsüllyed”. Hogy meg van határozva a kegyelemidő! Egész
az óráig meg van állapítva, „Még negyven nap”. Mily nagy rettegés közt számlálták
a napokat. „De” - mondaná valaki - „csak nem azt akarod mondani, hogy napjaink
csak negyven volna?” Nem testvérek, én nem vagyok próféta; én nem tudom
megmondani, hogy hány napból áll életetek; de egyet meg tudok mondani:

301

lehetséges, hogy vannak itt, kik nem élnek negyven napot! Lehetne köztetek, kik
nem rendelkezhetnek annyi kegyelmi idővel, mint a niniveiek Tegyük fel, hogy
képes volnék benneteket abba a nagy városba helyezni s meg tudnám mutatni
körülvevő falait s erősségeit; ha, miként Jónás rájuk mutatnék és mondanám:
„Negyven nap mulya ezen város elsüllyed” ez volna részetekről könnyebben hihető,
vagy ha azt mondom: „Negyven nap mulya tested a földnek adatik át?” Melyik
venné mondom, inkább igénybe az elhivést? Melyik könnyebb, meghalni, vagy egy
várost elpusztítani? Mi vagy egyéb óh ember, mint egy tömeg élő por? Egy féreg
megölhet, egy porszem elég arra, hogy életedet elvegyen. Mi az ember életfonala?
Olyan mint a pókháló. Csak álom az élet, egy gyermek lehellete tönkreteheti és egy
másik világban ébredünk föl. „Negyven nap!” Ez persze még elég hosszú idő,
halálod idejével összehasonlítva. Már elég sokat prédikáltam e helyen, hogy
visszapillantsak azokra, e helyről odamentek, ahová minden élőnek mennie kell. Én
magam is gyakran megrettentem. Vasárnap még itt láttam és már a rákövetkező
kedden vagy csütörtökön azt a kérdést intézték hozzám: „Mikor tarthatja meg a
gyászbeszédet ennél és ennél?” „Gyászbeszédet!?” „Igen. Gyászbeszédet, mert
ekkor és ekkor meghalt.” „Mily borzasztó, hiszen még a minap itt volt!” Mondom,
negyven nap még hosszú terminus, ahhoz képest, amily hamar jöhet halálod. De
még ha negyven év volna is, nem elég rövid idő ez is? Ha bölcsen áttekinted magad,
rájössz, hogy mily gyorsan elrepül az idő. Nem mintha éppen most lett volna az
esküvőtök? Még csak tegnap volt, hogy a szép friss bimbót láttuk. Alig egy hónapja,
hogy a gabonát a földből előbújni láttuk és már az aratás is elmúlt, a
vándormadarak elhagytak bennünket és az ősz színkülönlegessége követi a nyár
bájos zöldjét. Az évek úgy tűnnek föl most, mint hónapok, hónapok mint napok és a
napok mint enyésző árnyék.
Tehát az idő rövidségének épp úgy föl kellene ráznia bennünket. Most pedig hadd
fűzzem hozzá még a harmadik körülményt, mely a niniveieket megrendítette,
nevezetesen a kitűzött büntető ítélet rettenetes módját. Jónás prédikálása eme
hatalmas hatását kétségkivül hirdetésének sajátságos határozatlanságának róhatjuk
föl. Azt mondja: „Még negyven nap vagyon és azután Ninive elpusztul”, de ki által?
Azt nem mondja meg. Éppen az a határozatlan és homályos hirdetés hozta őket
félelembe. És ti, kik nem békéltetek meg Istennel, vallás nélkül vagytok, Isten és
remény nélkül éltek e világon; mily rettentő ítélet várakozik reátok! Ezt én nem
vagyok képes ecsetelni, az írás pedig a jövendő élet felől igen határozatlan
kifejezésekkel él. Jézus mondja: „És vettetnek a külső sötétségre, hol lészen jajgatás
és fogcsikorgatás”; másutt úgy szól a pokolról és annak gyötrelmeiről, mint ahol az
ő férgük meg nem hal és tüzük meg nem oltatik. Továbbá úgy írja le, mint
„mélység” és „örök tűz”. Ah testvéreim! Mi még keveset tudunk Isten haragjáról,
mely bizonyosan kiöntetik az istentelenekre, de azt eléggé tudjuk érteni, miszerint
rettenetes dolog az emberi füleknek arról hallani.
Ha e jelen életben pontosan le volna írva, akkor ezen élet az örökös gyötrelem
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előcsarnoka volna. Nem hiszem, hogy ennek olvasását kibirnák emberi szemek.
Füleink zúgnának bele, szívünk pedig elolvadna mint a viasz. Bűnös! Én csak azt
mondhatom: ha újjá nem születsz, rettenetesen el fogsz veszni. Isten kivonsza
fegyverét és véredbe mártja. Elűz orcája elől dörgő haragjával és villámló dühével.
Szétzúz hatalmával és hevével megemészt! Gyötrelmeidnek nem lesz vége és
szenvedéseidnek füstje fölmegyen örökkön-örökké. Nem hozzátok szólok most, kik
az igének nem hisztek, hozzátok most nincs semmi közöm; hanem szólok
tihozzátok, kik a biblia kijelentésében hisztek, kik keresztyéneknek valljátok
magatokat, veletek van most dolgom. Ah barátaim! Ha hisztek e könyvnek és
mégsem vagytok bűnbánók, mily rettenetes ítélet vár akkor reátok! Mily félelmes
lesz reátok a halál, mily rettenetes az utolsó nap! És mindez gyorsan reátok jön. Az
Isten igazsága szekerének kerekei és tengelyei forrók, a gyorsaságtól; a fekete lovak
tajtékoznak a gyors futás miatt. Talán míg itt állok és beszélek bátran olyan
dolgokról, melyek minden embert fölizgatván, forróvá tehetnének, talán most teszi
fel a halál nyilát a kézívbe és te leszesz áldozatja s prédikációm úgy végződhetik,
mint egykor Pál apostolé, mikor Eutikus az ablakon keresztül alázuhant és meghalt.
Isten őrizzen ettől, de azért mindegyikünknek van oka magát az Izráel Istene előtt
megalázni. Ezeket mondottam az első pontról. Ah Szentlélek, áldd meg ez igéket!
Ezek a niniveiek ám mégis megragadtak egy szívet és reményt. Mert azt mondták:
„Kiáltsanak az Istenhez erősen és térjen meg ki-ki az ő gonosz útjáról és
hamisságaitól, mely az ő kezökben vagyon. Ki tudja, talán megtér és elváltóztatja
Isten a gonoszt, hogy elfordulván haragjának búsúlásától, el ne vesszünk”.
A második pont eszerint az a gyenge alap, melyre a niniveiek reményüket
építhették. Hanem itt figyeljetek, mert szívből óhajtom, hogy ti sokkal jobb
reményben ugyan, a niniveieket e példányban követnétek. Megfigyelhettétek, hogy
Jónás prédikálásában nem volt hirdetve a kegyelem. Az egész egy rövid ítélet
kihirdetése volt. Hasonló volt a szentsíri templom harangjához, mellyel csak akkor
harangoznak, ha egy gonosztevőt végeznek ki. Az irgalmasságról sem volt benne
egy szó sem. Ez a bíró kürtje volt és nem a jubileum év ezüst kürtje. Jónás arcáról
nem sugárzott le kegyelem, sem szívében nem volt részvét. Dörgő követséggel jött
le és dörgő módon felelt meg kötelességének. „Még negyven nap vagyon és Ninive
elpusztul.” Mintha látnám Ninive királyát tanácsosai között ülni és mintha
hallanám, hogy mondja egy a tanácsos urak közül: „Kevés reményünk lehet az
irgalomra, mert világos, hogy Jónás irgalomról nem beszélt. Míly rettenetesen szólt
Jónás! Még csak egy könny sem jött szemeibe. Meg vagyok győződve afelől, hogy
Jónás Istene igen igazságos és szigorú. Ő minket nem kímél; el kell vesznünk!” De a
király ezt felelte a tanácsosoknak; „Ki tudja?” Te ezt így mondod, de nem tudod
bebizonyítani, ne hagyjunk föl a reménnyel mert „ki tudja?” Drága hallgatóim, az
nem Jónás, aki most hozzátok szól. Hozzátok intézett szavaim inkább Ézsaiás
szavaihoz hasonlók, ki azt mondja: „De jöjjetek elő és pereljünk, azt mondja az Úr:
Ha a ti bűneitek olyanok volnának, mint a veres festék; fejérek lesznek, mint hó; ha
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pirosak volnának, mint a piros festék, olyanok lésznek, mint fehér gyapjú.” (1 rész,
18. vers). Ah, nem tudjátok-e ti is mondani ninivei királlyal: „Ki tudja” Nem menteké odahaza a kamrácskába imádkozni, mert: „Ki tudja?” Nem nyitjátok-e fel a bibliát
és ne kerestek-e ígéretet, mert: „Ki tudja?” Ti sem kegyelemben, sem felvéve nem
vagytok Istennél, sem nem énekelhettek egykor Isten trónja körül. Egy másik
körülmény, mely a niniveiket a reménytől megfosztotta, az hogy az Istenről semmit
sem tudtak egyebet, valamely rettenetes hírnél mit valamely borzasztó tettéből
vettek. Egy másik, a király tanácsosa közül, mondhatta talán: „Uram király, örökké
élj! Jónás Istene rettenete Isten. Nem hallottad-e mit cselekedett Egyiptomban,
miként veszítette el Fáraót és minden seregét a Veres-Tengerbe? És nem hallottade mit tett Sénakheribbel, miként őt és seregét elveszítette? Sohsem vetted még
figyelembe hatalmának dörgését? Bizony, Ó nem fog irántunk sem irgalmas lenni! „
De a király azt felelte: „Ki tudja?” Te nem tudod az bebizonyítani; az csak a te
eszméd, „Ki tudja”:
De kedves hallgatóim, mennyivel boldogabbak vagyunk, mi a niniveieknél, mi
tudjuk, hogy az Isten irgalmas.
De még egy. A niniveiek nélkülöztek még egy meghatalmazást, ami nékünk
megvan. Ők sohsem hallottak a királyról. Jónás prédikált nekik, de nem volt benne
Jézus. Nem mondott semmit a jövendő Messiásról - semmit a meghintő vérről nem említette a bűnért való nagy áldozatot - és ezokáért mondhatták a király
tanácsosai a királynak: „Bizony mi sohasem hallottuk, hogy a megsértett Istent
valamivel meglehetne engesztelni. Hogy lehet ő igaz és egyszersmind az is, ki
megigazítja a bűnöst? „Ah, ki tudja”, mondá a király és erre a gyenge „ki, tudjá”-ra
bátrak lettek irgalmasságért esedezni. De, neked óh bűnös, most hirdettetik, hogy
„Ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem adta Ő magát váltságul, hogy aki
hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örökéletet vegyen. Hogy semmi
kárhoztatásuk nincsen azért immár azoknak, kik a Jézus Krisztusban vannak „Jöjj ó
bűnös, jöjj a kereszthez. Azt gondolom, ez téged eme kérdéshez vezethet: Ki tudja.”
Ő engemet tisztára moshat és elfogadhat és még oda juthatok, hogy a
leghangosabbat énekelhetem népe között:
„Érettem adta életét,
Ki az ő ellene valék.”
Megmutattam néktek, hogy minek kellett őt, a királyt visszarettenteni, most pedig
annak okát mutatom ki, ami őt bátoríthatta. Ezek igen csekély, de mégis
kielégíthető okoknak látszottak. Talán azt mondta magában a király, úgy talán
tanácsosainak is mondhatta: „Uraim, egyet meg nem cáfolhatnak, t. i., hogy mi
nagy bűnösök vagyunk s ha megbánjuk tetteinket és irgalmasságért esedezünk,
legalább nem lehet hátrányunkra. Kárunk nem lesz benne, még ha meg sem
hallgattatunk is.”
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Állítanom kell, hogy ebből már gyakran meríttettek vígasztalást. De, ha ti
Krisztushoz nem jöttök, ha meg nem bánjátok bűneiteket, ha bizalmatokat Ő benne
nem helyezitek, akkor elvesztek. Ez egész bizonyos. Ha hozzá jöttök és tőle
elutasíttattok, ezzel a jövetellel nem veszíttetek semmit. De kisértsétek meg és
sokat nyertek vele, mert meg fogjátok látni, hogy el nem utasít.
Ezenkívül még azt is mondhatja a király: „Jónás nem mondta, hogy az Isten
megkegyelmez, de azt sem mondta, hogy nem kegyelmez meg. Jónás szavai ezek:”
„Még negyven nap vagyon, azután Ninive elpusztul,” de nem mondta, hogy
végképp nem kegyelmezne meg. Ennek következtében mondotta a király: „Tehát ki
tudja, ki mondhatja ezt meg? Ha valaki ezt megmondhatta volna, az Jónás lett
volna. Nem haragos tekintetű ember volt-e ő? Ha lett volna leég egy dörgés
hatalmában, nem-e oda dobta volna még azt is? Bizonyos” - mondotta a király, „ha Jónás e szavaknál megállott és nem tette hozzá, hogy „nem kegyelmezek meg”,
az igen jó jel. Ki tudja? Ha Jónás erről semmit sem szólt, akkor mi sem szólhatunk.”
Látod, bűnös társam, óhajtom, hogy ezt te is megfigyeld és megtartsd. Mindazáltal
neked ennél még sokkal jobb és erősebb alapod van, mert számodra hirdettetik
most az irgalom. Isten nem akarja, hogy valakik elvesszenek, hanem, hogy
megtérésre ígyekezzenek. Az ő saját szavai ezek és nyíltan hív téged, hogy hozzá
jöjj. Ő azt mondja: Aki akar, jöjjön és vegye az életnek vizét ingyen; és biztosítja
néked az ő szavát: „Aki én hozzám jő, semmikép nem vetem ki.” Az üdv oly szabad
minden töredelmes bűnös részére, mint a levegő, melyet belélegzünk.
Óh jöjjetek, kész minden már,
Kegyelmi lakomára.
A kapuk nyitva vannak már,
Mindenki megvan híva.
Te rettegéssel telt kebel,
Alázott szív nézz oda fel,
S meg lész vígasztalódva.”
Rajta tehát, ha úgy meghivatol, „Ki tudja?” Jöjj, ó jöjj és kísértsd meg ezt, mert „Ki
tudja?”
A legnagyobb bizalom, mely a királyt vezette - a mint hiszem - a következő gondolat
lehetett. Úgy tetszik nekem, mintha hallanám őt beszélni: „Ah, ha Isten el akarna
minket veszteni az ő kegyelme keresésének minden alkalma nélkül, akkor nem
küldte volna el Jónást negyven nappal előbb; akkor egy napi kegyelmi időt sem
adott volna. Hanem egy csapással megsemmisített volna. Haragjában a várost
minden értékesítés nélkül tönkre tette volna. Mit tett Sodomával? Nem küldött oda
előre intő követséget; feljött a nap és tűz szállott alá az Ő mindenható kezéből. De
nem úgy Ninive; Ninive intést kapott”. Okulj ebből bűnös. Te már sok intést kaptál.
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Ma is intetel, sőt szívesen hivattatol Krisztushoz jönni.
Ha nem volna az Úr hajlandó megbocsátani, elküldötte volna-e szolgáit, hogy téged
intsenek és hívjanak? Ha szíve nem égne az irgalomtól, nem azt mondotta volna-e?
„Hadd vesszenek el, úgy is mind bálványimádók.” Az nem csekély bizonyítéka az
Isten kegyelmi szándékának, ha valakinek egy hű prédikátort küld. Ó hallgatóim, én
nem szólhatok néktek nagy szólástehetséggel; nem szólhatok oly tűzzel, mint egy
Whitefield, de azt mondhatom, hogy semmit el nem hallgattam előttetek, ami Isten
tanácsa ... A prédikálás nem gyerekjáték. Nem lesz gyerekjáték a prédikácíó
hallgatásával beszámolnotok az utolsó napon. Intettek, mielőtt az irgalmasság
kapuja előttetek bezáratnék; mielőtt éltetek véget érne! Most, most, ezt jól
meggondoljátok? Most vihet titeket Isten lelke térdeitekre és imára! Most adhat
néktek hitet az Isten Fiának kiontott vérében, ki a világ bűneit hordozta. Gondold
meg bűnös, ha elkárhozol, magad ölted meg magadat. Látod az Isten nem akarja
halálodat, hanem parancsolja, hogy hozzá jöjj. Igen, ő erre kér is egyszersmind. Ő
azt mondja: „Ha a ti bűneitek olyanok, mint a veres festék, olyanok lesznek mint a
fehér gyapjú. „Ó csak vonhatnálak benneteket! Ó csak lánc volna ajakomon, hogy
benneteket Krisztus keresztjéhez köthetnélek aranylánccal. Jertek bűnösök, mert
„ki tudja?” Nem, én megváltoztatom ez igét: „Én tudom” - ha hozzá tértek, Ő is
hozzátok térend.
Ez elvezet a harmadik ponthoz, t. i. ama különböző okokat kiemelni, melyek
indíthatnak bennünket hogy a niniveiek példáját kövessük.
A régi uralkodóknál olyan szokás volt, hogyha egy embert gyilkosságért halálra
ítéltek, láncrafüggesztették, hogy aki a kivégzés helyén mellette elmegyen, az
igazság szigorát fölismerje. Én pedig azt hiszem, hogy azáltal inkább a kor
nyerseségét és vadságát tapasztalhatták. Míg a láncon függés nekik a megrettentés
jeléül szolgált, úgy fogom én ezt részükre megváltoztatni, hogy az minket inkább
megörvendeztessen. Tetszik Istennek az ő irgalmasságát ily példákban kijelenteni,
hogy a mikor rápillantunk, így szólhassunk: Ha Isten azt megmentette, miért ne
mentene meg engemet is? Szükségtelen e tekintetben az ó és új testamentomi
iratokra hivatkoznom. Hiszen tudjátok, hogy egy Dávid kegyelmet nyert. Hogy egy
főbűnös Manassénak is megkegyelmezett, szintén tudjátok. Ami az új
testamentomi okot illeti, ott van egy lator, a Tárzusbeli Saulusig. Szemeitek előtt is
vannak ma itt emberek,akik valamikor olyanok voltak, mint ti, de kiknek Isten most
megkegyelmezett. A sok ezer között igen sok van, aki csak csupa kiváncsiságból jön
e házba. Rá tudnék mutatni olyanokra, kik 20-30 év óta más helyre nem mentek.
Némelyek iszákosak voltak és házaik a nyomor tanyája volt; némelyek nyilvános
személyek voltak, kik tönkre tették lelküket és testüket, azonkívül egyebeket is
bűnre csábítottak. Becsúsztak e házba, hogy meghallgassák a prédikátort, ki felől
oly ritkaságokat beszéltek. Figyelmük feszült. Valamely nyíl eltalálta szíveiket és
azóta itt vannak. Minden dicsekvés nélkül mondom, hogy ők az én örömem és
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koronám és az is lesznek az én Megváltó Uram Jézus Krisztus megjelenésének
napjáig. Ha hasonlók voltatok ezekhez és bánkódtok bűneitek fölött, akkor - ha
ezek vallomását hallanátok, miként én hallám - sohsem kételkednétek az Isten
irgalmasságában. Ha olvasnátok néhány tengerész elbeszélését, melyeket
magamnak megőrzés végett feljegyeztem - kik elbeszélik, hogy sohsem léptek
szárazra, ha csak paráznaság és egyéb latorságért nem; ha mindazon utálatosságot
elbeszélném, melyekben némelyek az itt levők között éltek, álmélkodva így
kiáltanátok föl: „Bizony, ami Urunk gazdag az irgalmasságban!” Azt hiszem, hogy ez
vonhat titeket Ő hozzá. Óh, ha vannak itt olyanok, mint tudom is hogy vannak és a
rettegő bűnösök mellett ülnek, kiknek bánatkönnye olynak, el ne mulasszátok
megmondani nekik: „Én egyike vagyok azon embereknek, kikről Spurgeon beszél.”
Az Úr tégedet megmentett, azért el ne mulassz olyanoknak kezet nyújtani, kik
készek megbánni bűneiket és mondd nekik, hogy ők oda mennek, ahova te mentél
és hogy nézzenek ott irgalmasság után, ahol te néztél és találtál. Továbbá még azt
szeretném mondani, ha szabad önmagamról szólnom; ha ismernétek a jellemet,
mely volt megtérésem előtt, egyitek se kételkednék többé az Isten irgalmassága
fölött. A mikor Istenhez fordultam és bűneimet megvallottam, a pokol
legelvetettebb fiának éreztem magamat. Mások dicsérhettek, de én a magam
javára egy szót sem szólhattam. Ha örökös részem legmélységesebb tüzébe
jutottain volna, hajszálnyival sem kaptam volna több büntetést, mint amennyit
megérdemeltem.
„Kinek szabad még mindezek mellett is elcsüggedni? „Ki tudja?” Jöjj bűnös, jöjj és
mondjad ezt szívedben és hívjad segítségül az Urat, ragadd meg hitben
Megváltódat és mondjad: „Ki tudja?” Ha nem a kereszt a te üdvöd, a pokolnak
bosszúja mihamarabb elnyel. Vagy van Krisztusod, vagy semmid. Ó nem, vagy
Krisztus, vagy a kárhozat! Ragadd meg hát Őt: Ki a te egyedüli és utolsó reményed.
Fuss hozzá; Ő a te egyedüli menhelyed. Ha te egy ragadozó állattól üldöztetnél s
futás közben megpillantanál a pusztában egyetlen egy fát, melyre fölmászhatnál,
ebben a te egyetlen és utolsó reményedben mily gyorsasággal futnátok oda a te
lábaid! Ha látnám, hogy futsz és eléd lépné s kérdezném: „Megállj! Hova oly
sietve?” Elrohannál mellettem azzal a Megjegyzéssel: Ah! Ott az egyetlen
menekülésem és reményem szétszaggattatom és elnyeletem, ha ott menekülést
nem találok!” Ilyen a te mostani helyzeted. Íme a mélység ordító oroszlánja, mely
téged el akar nyelni, utánnad vagyon. Menekülj a kereszthez, karold át Őt: ott van
reménység; ott van biztos menhely. De ettől messze - nemcsak darabokra
szaggattatol, hanem . az örök halálnak martaléka léssz.
De végül hadd mondjak még egyet a te fölbátorításodra. Gondold meg bűnös, hogy
míg ez részedre igen nagy szerencse, hogy megmentetel, addig az Isten dicsőíttetik,
ha téged üdvözít. Az emberek nem törődnek a költséggel, ha valami által maguknak
dicsőséget szerezhetnek. Nem könnyen alacsonyítják le magukat, olyat téve, ami
nekik gyalázatot hoz; ha pedig hírnév jár vele, akkor örömest teszik. Gondold meg
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tehát lélek, hogy ha Isten téged üdvözít, azáltal Ó dicsőíttetik. De miért is ne
dicsőítenéd Őt, ha lelked megmentéséről van szó? Mikor én irgalmasságot
kerestem, úgy gondoltam, hogyha Isten nekem megkegyelmezne, nincs e világon
oly dolog, mit meg nem tennék érte. Inkább darabokra hagytam volna magamat
vagdaltatni, mint megtagadni őtet. Egész életemen át neki akartam élni és tétetni
velem mennyben, ami akar. Nem úgy éreztek-é néha, hogyha Isten
megkegyelmezne, a mennyben leghangosabban énekelnétek? Nem szeretnétek-e
Őt? Nem kúsznátok térdeiteken trónjához és nem vetnétek-e elébe koronáitokat,
ezt mondván: „Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek legyen a
dicsőség? Isten örvend azon, hogy a bűnöst üdvözíti, mert az drágakő az ő
koronáján. Ő ugyan megdicsőíttetik igazsága által, de nem annyira, mint ima által.
Selyemruhában és arany koronával fején jelenik meg, amikor bűnöst üdvözít.
Vaskoronát visel, amikor megrontja őket. Az ítélet előtte idegen dolog; ezt ő
balkezével teszi, de jobb kezének cselekedetei irgalmasság és szeretet. Azért az
igazakat mindig jobbja felől helyezi, hogy annál készebb legyen megbocsátani.
Azért jöjj lélek a Krisztushoz. Nem fogsz olyasmit kérni, mit nem szívesen adna, vagy
ami zászlóját beszennyezné. Hanem olyat kérsz, ami épp oly dicsőséges Részére,
„mint üdvös a te részedre. Jöjj megalázott lélek, kiálts Krisztushoz és Ő könyörül
rajtad.
Egyedüli aggodalmam, mialatt zárok az, hogy azt a leggyengébb benyomást is, amit
nyertetek, mire haza értek, elfelejtitek. Szabad arra kérnem benneteket, hogyha
nyertetek valami benyomást, egyedül menjetek haza, ha lehet? Ha pedig
kényszeríttetek mással menni, akkor keveset beszélgessetek az úton és menjetek
egyenesen a kamrácskába, boruljatok le és valljátok meg bűneiteket, kérjetek
irgalmasságot a Krisztus véréért és „Ki tudja?” - még ma örvendhetnek mennyben
százak fölött, kik e házba tanultak meg először imádkozni- kik most jöttek oda, hogy
megmondják útaikat és Istenhez térjenek. Reménylem, barátaim, hogy egy sem
megy el közületek helyéről, míg imádkozom, hogy az úgy történjék és kik ezt
szintén óhajtjátok, ünnepélyesen mondjatok „Áment” az ima néhány szavaira,
melyeket mondani akarok:
„Uram, mentsd meg lelkeinket még a reggelen. Beismerjük bűneinket; alázatosan
kérjük irgalmásságodat a Krisztus véreért. Kérünk, el ne vess minket, hanem
engedd, hogy végtére mindnyájan jobbodra kerüljünk. Mutasd meg itt a te
hatalmadat és add, hogy sok lélek megmentessék e mai nap reggelén, a Jézusért.”
(Az egész nép rámondta: Ámen.)
„A ninivebeliek az ítélet napfán feltámadnak e nemzetséggel egybe és kárhoztatják
ezt, hogy ők megtértek a Jónás prédikálására és íme nagyobb vagyon e helyen
Jónásnál.”
(Máté ev. 12. r. 41. v.)
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