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A teremtés ‒ egy bizonyíték a hitnek 
 
„Ah, ah, uram Isten! Íme te teremtetted a mennyet és a földet a te nagy 
hatalmaddal, és a te kiterjesztett karoddal; és semmi nincs tőled elrejletve!” 
Jerém.  32, 17. 
 
Kedves barátaim, ma reggel az én feladatom, titeket azon helyre vezetni, hol 
Jeremiás Istenben való bizodalmát bebizonyította. Amennyiben látja, hogy az dolga 
reménytelen, és tudja, hogy emberek ő érette semmit nem tehetnek, azonnal 
Istenhez folyamodik, ki a mennyet és földet teremtette, és így kiált fel: „Előtted 
nincs semmi lehetetlen.” Szövegemet háromféle módon akarom használni, hogy: 1. 
az evangyélistákat felbátorítsam; 2. a keresőket felindítsam, és 3. a hívőket 
vigasztaljam. 
 
És ki az evangyélista? Minden férfi és nő, aki megkóstolta hogy az Úr jó és 
kegyelmes, kellene, hogy evangyélista legyén. Mindnyájan, kivétel nélkül, hogy ha 
újjászülettek egy élő reménységre, az Úr Jézus Krisztusnak halálból való 
feltámadása által kellene hogy mindeneknek mondják, mit kell cselekedniük, hogy 
üdvözüljenek. Egész seregünkben nem kellene lenni néma nyelvnek; nem kellene az 
egész munkaföldön dologtalan munkásnak találtatni, hanem mindenkinek, legyen 
az férfi vagy nő, az ő mértéke szerint tenni kellene valamit, az Úr Jézus Krisztusnak, 
a mi Megváltónknak ismerete terjesztésére. És itten kedves testvérem, a 
Krisztusban, barátom és munkatársam, ebben van a te bátorításod, hogy a munka 
Istené, és a te eredményed annak kezében van, ki a mennyet és a földet 
teremtette. Engedjétek, hogy emlékezetetekben a teremtés régi történetét 
felfrissítsem, és gondolom, hogy olyan fényt nyertek munkátokra, mely abban 
titeket egész felbátorít. 
 
Gondoljatok először arra, hogy a világ semmiből teremtetett. Talán gyakran 
mondod: .,Az én feladatom nagyon nehéz, mert olyan emberekkel van dolgom, 
kikben semmi reményteljest nem látok. A viharral szemben egy olyan 
lelkiismerettel küzdök, mint a gránitkő, és az nem indul meg, dörgöm a törvény 
igéit, de aholt és érzéktelen szív nem mozdul, beszélek Krisztus szeretetéről, de a 
szemek nem nedvesednek; reá mutatok a pokolra, de a félelemnek semmi nyomai 
nem mutatkoznak, és a mennyországra, de nem gyúl a szívben szent lelkesedés! 
Semmi sincs az emberekben, mely munkámban felbátorítana, lelkesítene és kész 
volnék munkámmal felhagyni.” Testvérem jöjj vissza velem a világ teremtéséhez. 
Miből teremtette Isten a világot? Volt valami anyag a kezénél, melyből a földet 
csinálta? Mit mond az írás? Nem-e semmiből teremtette azt? Te még soha azon 
gondolatot semmi komolyan nem méregetted. A szem azt nem láthatja, 
betekinthet az űrbe, de már az űr magában valami. Kitekintünk és fel a kék 
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égboltozatra, ha nem is tudjuk, hogy mi az, de a szem a semmire nem tekinthet, 
különben megvakulna. A semmi olyan dolog, melyet az értelem fel nem foghat, és 
mégis ezen rettenetes semmi az, melyből Isten a napot, holdat, csillagokat és 
mindazt ami van, teremtette. Hogyha a teremtés előtt beszélt volna, nem lelt volna 
ottan semmi hang, amely néki feleletet adott volna; ha kiáltott volna, nem lett 
volna visszhang, hogy a kiáltást visszaadja. A semmi volt mindenfelé mindazáltal Ő 
szólt és megtörtént, ő parancsolt és előállott minden! A bűnös hasonló helyzetben 
van. Mondod, hogy semmi sincs a bűnös emberben. Nos úgy hely van ott egy új 
teremtésnek. Mivel a szív mostan puszta és üres, így hely van ott az örök Istennek, 
hogy jöjjön és hatalmas karjával új szívet és új lelket teremtsen és kegyeimét oda 
árassza, ahol az előtt semmi nem volt. Hogyha te megtéríthetted volna a 
bűnösöket, úgy a te cselekményed épen csak olyan reménytelen lett volna, 
minthogyha a semmiből új világot teremthettél volna; de mivel nem te vagy, 
hanem a te Istened, aki cselekszik mindeneket, így vigasztalhatod magadat azon 
gondolattal, hogy az, ki ezen egész csudálatra méltó földet teremtette és akinek 
semmi sem volt előtte, amivel kezdhetett volna életet, gyümölcsöt, reményt, hitet 
és szeretetet adhat, oda is, ahol semmi nincs mennyei, amely alapul szolgálhatna 
néki: Örvendj ennek!  
 
De azt mondod nékem, hogy néked nincs aki segítsen, és nagy nehéz feladatodban 
gyámolítson. „Ah uram,” mondja valaki,” hogy ha egylet volna mögöttem, vagy ha 
legalább csak egy pár meleg szívű barátom volna, kik velem összeköttetésben 
volnának és valami bátorítással szolgálnának, de egyedül kell kimennem, senki sincs 
velem. Felállok és prédikálok egy olyan faluban, hol minden hideg és érzéketlen, hol 
még prédikátorom is azt mondja, hogy én nagyon elhamarkodott, túl bátor 
fiatalember vagyok, kinek sokkal jobb volna száját befogni. A világra tekintek, az 
gyűlöl engemet, a gyülekezethez fordulok és lenéz engemet. Oly lelkesült vagyok a 
gyülekezetért és oly rajongó a világért. Mit tehetek? Egyedül vagyok és nincs 

segítőm! Testvér, midőn Isten a világot teremtette, ‒ és ugyanazon Isten veled ‒ 
egyedül volt. Kitől kérdett valamit, vagy ki volt néki tanácsosa? Mikor a fellegeket 
megmérte és a földnek fundamentomát letette, ki tanította őt a nehézség 
törvényére? Kicsoda mérte meg fonttal a hegyeket és mérőserpenyővel a 
halmokat? Nem ő egyedül? Nem volt egy angyali társaság, mely néki tanácsadóul 
szolgálhatott volna, mert még azokat is ő teremtette. Nem volt Arkangyal, ki 
meghajolva a Magasságos előtt, tanácsát ajánlotta volna fel néki; mert az arkangyal 
is egy teremtés. Midőn a teremtés be volt végezve, akkor örvendezhettek már a 
Kérubimok és Sérafimok, de segíteni a teremtés munkájánál nem tudtak. Tekintsd 
meg és mondd meg, melyik csillagot állította elő egy Angyal? A földnek melyik 
pontja egy arkangyalnak teremtése? Tekints fel az égre vagy le a mélységbe, hol 
láthatod valamely kéznek a munkáját Isten kezén kívül? Ő egyedüli 
tevékenységében teremtette a teljességet a végtelen semmiből, a semmiből hívott 
elő mindent és önmagából vett ő mindent, anyagot és a módot, hogy mi és hogyan 
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legyen. Az ő udvarának nem szükséges távolról való támogatás, mert önmagából 
meríti az erőt, mely szükséges. Vessed az Úrra a te terhedet, hogyha egyedül vagy, 
mert egyedül csak ő vele van a legjobb társalgásod. Hogyha a mennyei seregek 
véled volnának, mi volnál a te Istened nélkül? Hogyha az egész gyülekezet 
mögötted állana. „rettenetes, mint a zászlós tábor”, tönkre menésed bizonyos 
volna, hogyha minden szentek és angyalok földön-mennyen egyesülnének, hogy 
törekvéseinkben támogassanak, mindaz által, hogy ha Istened veled nem volna, 
hasztalan munkálkodnál és hiába költenéd erődet. De ő vele énekelheted, habár 
minden emberek elhagynak is: 
 
„A mennyen és a földön  
Ellent nem állhatnak.  
A mit Ő mond, hogy legyen,  
Meg kell lenni annak.” 
 
Tehát ne nyugtalanítson az, hogy egyedül vagy. „Ah, ah Uram Isten, íme te 
teremtetted a mennyet és a földet, a te nagy hatalmaddal és a kiterjesztett 
karoddal és semmi nincs tőled elrejtve.” 
 
De te így felelsz nékem: „Az én aggodalmam nem annyira abban rejlik, hogy 
egyedül vagyok, mint azon szomorú tényben, miszerint én saját gyengeségemet és 
képességben való sok hiányaimat ezen kiváltképpen való nagy feladathoz nagyon 
erezem. Vasárnap iskolai működésemből, mikor visszajövök, így kell szólnom: 
„Kicsoda hiszen az én prédikálásomnak? És az Úrnak karjakiknek jelenik meg? 
Nékem úgy tetszik, mintha egy sziklát szántanék, egy sziklát, mely olyan kemény, 
hogy a szántó vasat eltompítja? Semmi benyomást nem tudok gyakorolni. Hiába 
vágom a levegő eget, úgy tetszik nékem, mintha csak a vízbe csapkodnék, félek, 
hogy a kellő adománnyal nem bírok és azon kegyelemmel sem, melyet bírnom 
kellene. Jaj nékem, mert tisztátalan ajakú ember vagyok. Nem vagyok alkalmas 
ezen munkára, hanem mint Jónás, szeretnék Társisba szökni, hogy az Úr 
megbízatását ne kellene a Ninivebelieknek elvinni.” Igen, testvérem, de jöjj csak, 
tereld vissza gondolataidat ismét a teremtésre. Az örök Istennek a teremtésnél nem 
vala szüksége semmi szerszámra. Milyen szerszámokat használt Isten, mikor e 
mennyet és földet teremtette? Ha a kovács munkáját végezi, szüksége van 
kalapácsra és üllőre, melyik üllőn kovácsolta Isten ezen földnek izzó anyagját, mikor 
azt formálta és annak a jelenlegi alakot megalkotá. Tudom, hogy a művész éles 
szerszámot használ, melyet egész erejével kell kezelnie, midőn a szépség liniáit 

bevési: de mikor Isten ezen szép képet készítette ‒ menny és föld gyönyörű tájait ‒ 
milyen szerszámot használt ő ottan? Hol olvassátok, hogy valami eszköz lett volna a 
kezében? Az ácsnak megvan a gyaluja, kalapácsa és fejszéje; mely gyalut, 
kalapácsot és bárdot használt a Mindenható? Volt-e valami az ő hatalmas kezén 
kívül? Nem-é az ő ujjai formálták a mennyet, és kezei a napot, holdat? Látod tehát, 
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hogy ha Isten minden szerszám nélkül előállíthatta az egész világot, úgy ő egy 
csekély és erőtelen eszköze által létre hozhatja a bűnösök megtérését. Hogy ha 
magamra gondolok, úgy tetszik nékem, mintha a Mindenható egy szalmaszálat vett 
volna kezébe, hogy azzal egy gránát sziklát keresztül fúrjon; mindazáltal tudom, 
hogyha bár csak egy szalma szál is, ez az ő kezében mégis alkalmassá lehet arra, 
hogy az egész földgömböt átfúrja és az összes teremtmények rajta függjenek mint 
egy zsinóron. Tudom, hogy ha Isten csak egy sima követ veszen is a patakból ez, 
mihelyt Ő a parittyájába teszi, egy Góliátnak a homlokát is átfúrhatja. Ő nem 
valamely ember által ment meg, sem emberi tudomány, szónokiasság vagy 
tálentom által. Az Ő ereje, és nem az eszköz erőssége vagy gyengesége; amelyre 
tekintenünk kell. Kérlek, tekints el önmagadtól. Mi vagy te? Egy gyarló ember, 
kiben nincs erő! Egy ember, ki asszonytól születtél, tisztátalan származásodra nézve 
és szentségtelen a te cselekményeidben. Nincs benned semmi, melyért Isten 
tégedet egy lélek megnyerővé tehetne; de amennyiben te semmi vagy, annál 
alkalmasabb vagy, hogy Ő általa használatba légy véve. Néki annál nagyobb 
tisztessége lesz a te gyengeséged által. Kérlek azért, mondjad ezt Pál apostollal: 
„Nagy örömmel dicsekszem azért az én erőtlenségemmel, hogy a Krisztus ereje 
bennem megismertessék;” és legyen ez a te éneked: „E kincsünk pedig vagyon 
erőtelen, cserép edényekben, hogy azon cserép edényekben lakozó erőnek 
nagysága Istené legyen, és nem magunktól való.” Ah, ah Uram Isten! Íme te 
teremtetted a mennyet és a földet, a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs tőled 
elrejtve.” Te csudákat tehetsz a legcsekélyebb eszköz által is. 
 
Még mindig panaszkodásodat hallom, amidőn mondod: „Ah, ah! Én oly keveset 
tudok mondani, ha szólok csak a szöveget tudom felolvasni és egy pár egyszerű 

megjegyzést tudok hozzá tenni ‒ igazán és komolyan, de nem hatalmasan. Egy Hall 
Róbert kikerekített szónokiasságával én nem tudok valamit előadni és a gyakorlott 
szónoklat magasságára nem tudok felemelkedni. Nem vagyok képes a lelkeket úgy 
áthatni könnybe merülve és sérafimi buzgalommal, mint Whitfield, Én egyszerűen 
csak az irgalmas Istenről tudok szólni, és amellett megmaradni.” Nos, és vajon Isten 
nem-é az ő szavával teremtett csupán mindeneket? Volt-e valami szónokiasság 
ottan, mikor Isten szólt és meglett? „Legyen világosság, és lett világosság. Észre 
vehetsz-é itten valami szónokias ékesítést? Nem-é Istennek hatalma az, az 
üdvösségre azokban, akik hisznek? Nem mondja-é a nagy apostol Pál, hogy emberi 
bölcs beszéddel nem kell az igét prédikálni, mert különben emberi bölcsességen 
épülne az emberek hite, hanem isteni erőben kell szólni, hogy isteni erőn alapuljon 
a hit? Csak folytasd munkádat evangyélista testvérem, csak folytasd Isten igéje 
hirdetését, mert az olyan ige, mely által Isten erős, a „nagy erősségeknek 
lerontatásokra.” Az egyedül az ő egyszerű igéje volt minden ékesítés nélkül, mely 
kezdetben az egész világot teremtette. Mi lehetne magasztosabb egyszerűség, mint 
ezen ige: „Legyen világosság.” Menj, és  szólj, ugyanezen egyszerűségben. „Bűnös 
higgy az Úr Jézus Krisztusba!” és a te üzeneted a mennyei Isten szava fog lenni, 
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mely nem fog Ő hozzá üresen visszatérni, hanem megcselekszi, amit Ő akar, és 
szerencsés lészen azoknál, kikhez Ő azt küldi. 
 
De mintha hallanám, hogy egy  testvér, valamely szegletből ezt kiáltaná: „Te nem 
ismered azon városrész sötétségét, ahol én munkálódok. Én sötétségben levő, 
értelem nélküli tudatlan nép között munkálódom. Nem is reményelhetek ottan 
gyümölcsöt látni, akármennyit is dolgozom.” Ah testvérem míg úgy beszélsz, addig 
nem is fogsz látni gyümölcsöt, mert Isten a hitetlen embereknek nem ad nagy 
dolgokat. De hitednek felbátorítására hadd figyelmeztesselek téged arra, hogy ő 
azon Isten, ki mennyet és földet teremtette, akibe bizodalmadat helyezheted, és 
hogy hangzik az a mi régidő óta írva van: „A föld pedig vala ékesség nélküli és 
puszta, és setétség volt a mélységnek színén.” Hogy milyen vastag volt ezen 
setétség, nem mondhatom, amaz ősrégi setétség, mely soha a világosság csak egy  
sugaracskájától sem volt áthatva ama vastag, kétszeres egyiptomi sötétség, mely 
soha napot vagy holdat nem látott és soha a csillagok fényét nem látta, a mely 

öröktől fogva volt, ‒ akartam éppen örök sötétségnek nevezni, de semmi nem lehet 

örök, csak a Mindenhatóság, ‒ csak egy szó lett mondva: „Legyen világosság” és lett 
világosság. Gondolod-e tehát, hogy a te hallgatóid sötétsége vastagabb volna, mint 
a folytonosan tartó éj sötétsége? Még hogyha úgy volna is, Isten mindenható, Ő 
néki csak szólnia kell általad, a ti szavaidat csak maga szavaivá kell tenni, azonnal 
leesnek a vakság hályogjai a szemekről, és az éjféli sötétséggel körülvett emberek a 
napnál fényesebb világosságra jutnak. Óhajtanám tudni, hogy hol van a világnak 
legsötétebb helye, mert oda kellene a hittérítőket legelébb küldeni. Óh, csak 
hihetnénk Istenért valamit tehetni, és bátorkodnánk a legnehezebb feladatot 
elvállalni! De ah, mily gyávák vagyunk, szeretjük a jó munkaföldet, óhajtjuk a sokat 
ígérő kilátásokat. Oda akarunk egy imaházat építeni, ahol azon kilátás van, hogy  azt 
az emberek becsülni fogják, hittérítőt küldünk oda, ahol gondolatunk szerint az ő 
szavát elfogadják, és ahol az ő nevét mint gonosztevőét elvetik. És ez hitben való 
cselekmény, és ezt kívánja az evangyéliomi hősiesség? Örvendezzétek fel 
derekaitokat Krisztus követői, keressétek a nehézségeket és győzzétek le azokat! 
Hogy ha nagyobbak nem vagytok más embereknél, hogy lehettek az isteni Jézus 
követői? Ha nem munkálkodhattok, ahol mások kétségbe esnek, hogy lakna a Szent 
Lélek ti bennetek? Ha bátrak nem vagytok, hol mások gyáván elfutnak, hol van 
akkor a ti hiteteknek dicső méltósága? 
 
Emez áldás teljes bizonyítékot még tovább vinni. „Igen”, mondja valaki, de azon 
emberek, kik között én munkálkodok, oly zavartak az ő képzeleteikben; ők a 
setétséget világosságnak és a világosságot setétségnek tartják, erkölcsi érzetök 
eltompultak; ha megkísérlem őket tanítani, az ő füleik restek a hallásra, és szíveik 
aluszékonyságra hajlandó. Azon kívül telve vannak civódással és az igazságnak 
ellene állanak; sok ellentmondásokat kell tőlök elszenvednem, és az igazságot nem 
akarják szeretetben elfogadni. Ah, így kérlek téged a teremtés régi történetéhez 
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visszamenni, hogy magadat az által vigasztalhasd. Nem-é az Úrnak Lelke táplálja 
vala a vizeket, amikor még az egész föld felett nagy sötétség volt? Nem csinált-é 
rendet a nagy zavarból? Nem gondolsz-é arra, hogy Isten egy bizonyos napon az ég 
alatt való vizeket az ég felett való vizektől elválasztotta? Tudod-é hogyan hajtotta 
össze a vizet az ő rendeltetésök helyére, és a szárazt földnek nevezte, a vizek 
tömegét pedig tengernek? Milyen nagy zavar lehetett! Azon izzó anyag tömege, 
mely talán előbb gáz volt, azután pedig folyékony tűz anyagból egy gömbbé alakult, 
Isten leheletétől meghidegült. És mikor a héja megkeményedett, és a feldühödött 
vizek habjaikat az Alpok fölé vetették, midőn a szél azokra fuvallott e nagy zivatar, 
aztán mindent összezavart, midőn a fellegek, a hegyek és tenger, a levegő és 
minden háborgó elemek összevegyülve voltak, hirtelen csak megjelenik a kék 
égboltozat, és a fellegek felszállottak az ő helyökre, a tenger pedig alászállott az 
ágyába. Ő szólt és íme az engedelmes vizek, melyek az ő fehér tajtékzó habjaikat 

magasra vetették, miként a vad lovaknak szelektől zavartatott serényei ‒ ezek Isten 
szavára siettek az ő részökre kirendelt helyre, a mélységbe, és ott maradnak, semmi 
más hatalmasabb zabolával vissza nem tartva, mint egy homok öv által korlátozva. 
Ekkor ott állt a föld szépen és ragyogván, mert Isten cselekedte ezt, a rendetlenség 
elvonulván az ő törvénye elöl, a setétség helyet adott a világosságnak, a nagy 
zűrzavar átváltozott az ő szemei előtt szép renddé. Lásd ezeket, ugyanezen csuda 
tud történni a te dolgaidban is; csak gondoskodj arról, hogy Istenért és Isten 
erejében cselekedj mindeneket, mert különben épen úgy parancsolhat egy ember a 
háborgó tenger habjainak, hogy megcsendesedjenek, mint ahogy te az emberek 
zavaros képzeleteinek parancsolni tudsz, hogy nyugalmat és békét találjanak 
Krisztusban. Ő, aki mennyet és földet teremtette, az örök Isten, nehézségeidet 
elveheti; csak bízz Ő benne, és megcselekszi. 
 
 „Ah”, mondod, „ők mindnyájan holtak, annyira holtak!” Igen, és nem gondolsz te 

arra, hogy milyen gazdag életet hoztak létre a vizek ‒ halakat és a madarakat, 

melyek az ég alatt a levegőben repdesnek; és a föld ‒ igen, ezen rest, sötét föld 
csúszómászó állatokat és barmokat, mindenféle fajból, előhozott; és hogy formálta 
Isten végül az embert a földnek porából? Ó ember! Isten könnyen adhat életet az 
emberek holt, gonosz természetének is; csak Ő reá kell hagynod azokat, úgy a 
megelevenítő befolyás alá fog jönni, és élni fognak azok. 
 
Lásd milyen szép és dicső mostan ezen föld! Igazán dicsérhették a fényes csillagok 
Istent ezért, és Istennek fiai méltán örvendeztek afelett! És talán azt gondolod, 
hogy Isten nem adhatna az embereknek ugyan olyan szép szívet, és nem tudná-ő a 
szent élet bimbóit és virágait létre hozni a szívben? Gondolod-é hogy nem tudna az 
Úr Jézus Krisztus az Angyalok által még nagyobb öröm éneket énekeltetni egy olyan 
lélek felett, ki az ő vérében megmosatott, és egy olyan felett ki fehér ruhába 
öltöztetett, és akik Istent és a Bárányt örökké magasztalni fogja? És Ő mindezeket 
általad és általam akarja cselekedni testvérem! Tehát munkálkodjunk, 
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tevékenykedjünk és fárasszuk magunkat, a nehézségeket örömnek tartsuk és a 
szenvedéseket kicsinységeknek; támaszkodjunk Ő reá, ki az eget és földet 
teremtette, mert néki nem nehéz semmi. A hitetlenség boldogtalanná tesz tégedet, 
szolgálatodat utálatossá teszi Isten előtt. A hitetlenség akadályozza Istent abban, 
hogy tégedet megáldjon. „És nem tehetett ott sok csudákat az ő hitetlenségükért.” 
„Ha hiheted, mindenek lehetségesek a hívőnek.” És hogy ha úgy cselekszel, mint 
akik látja azt akik láthatatlan, úgy ezeknél még nagyobb dolgokat is látsz, és Isten a 
te utadat hasonlóvá teszi a fénylő világossághoz, mely mindig jobban Ténykedik, 
míg a tökéletes nap elérkezik. 
 
E nagy gyülekezetben kétség nélkül találtatnak olyanok, kik valóban óhajtanak 
megmentve lenni, de telve vannak kételyekkel, nehézségekkel és különféle 
kérdésekkel; ennélfogva szólok a félelmes keresőkhöz. 
 
Ketté vágjak-é egy görcsöt egy pillanat alatt? Gondolj arra nyugtalankodó barátom, 
hogy a te megmentésedre vonatkozó kérdés nem az, hogy vajon magad 
megmentheted-é magadat, mert erre már egy nemmel megadatott a felelet Isten 
trónjától. Te azt nem teheted! „A törvény cselekedeteiből egy test sem igazulhat 
meg.” A kérdés ez: Megmenthet-é Isten tégedet? Hogy ha ezen kérdést felteszed, 
úgy gondolom, hogy nem sokáig kell várni a feleletre. 
 
Megmenthet-é Isten tégedet? Az a kérdés. Tudom, hogy hitetlenséged először is 
azon nehézséget súgja neked, hogy a te értelmed megsötétült. „Én nem láthatom 
Krisztust”, mondja az egyik, én olyan kedélyzavarban vagyok, hogy nem érthetek 
,amint óhajtanék; éjtől borítva érzem magamat; olyan vagyok mint a Zebulon és 
Naftali földe lakói, egy nép, mely a setétségben ült és a halál árnyékának 
völgyében; nem láthatok semmit, minden homályos körültem, sötét mint az éj.” 
Igen, de most az a kérdés: Elfordíthatja Isten ezen éjszakát? A felelet ez: Az, aki 
mondotta: „Legyen világosság”, és lett világosság, azon csudát újból 
megismételheti. 
 
Egy másik kétely onnan származik, hogy magadat olyan gyengének érezed. „És nem 
cselekedhetem a mit akarnék. Szeretnék a bűnnel felhagyni, de ismét visszaesek 
abba. Krisztust akarnám megragadni de nem tehetem.” Ekkor jön azon kérdés; 
Megteheti-é ezt Isten? Felelet: Az, aki az eget és a földet minden segítség  nélkül  
teremtette, határozottan megmenthet tégedet, hogy ha magadnak  nem 
segíthetsz. 
 
Engedd, hogy arra figyelmeztesselek, miszerint a világnak semmi része nem 
működött az ő teremtésén. Határozottan bizonyos, hogy egy hegy sem emelte fel 
az ő fejét, sem pedig egy csillag sem írta elő az ő saját fényútját. Egy virág sem 
mondhatja felemelt fővel: „kedvességemet én teremtettem,” egy sas sem 
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mondhatja, mikor a levegőt átszeli: én magam adtam magamnak az erős 
szárnyakat, és az éles látású szemeket:” Isten teremtette mind azokat, és épen úgy 
te bűnös, ki nyugtalan vagy tehetetlenséged következtében, gondold meg, hogy 
néki nincs szüksége a te erődre. „A megfáradottnak erőt ád, és akiknek nincs ereje, 
erejét megsokasítja.” Bízz Istenben, az Úr Jézus Krisztusban, támaszkodj Ő reá, és ő 
mindent megcselekszik. 
 
„Igen”, mondod te ismét, de én oly rettenetes lelki állapotban vagyok, olyan nagy 
zavar van én bennem; a pokol felnyílott előttem, és a fájdalom az én lelkemet 
átjárta; szemeimből folyamként ömlik a fájdalom, nem mondhatom, hogy mi van 
velem. Szívem olyan, mint valami csatatér, mely a lovak patkója által 
összegázoltatott, nem tudom mi vagyok; nem érthetem magamat sem.” Kérlek, állj 
meg csak, és felelj nékem. Nem olyan volt-é a világ időknek előtte és nem-e ezen 
rettenetes zavarból keletkezett minden országoknak szépsége? Nem tehetne-e 
meg Isten ezt te veled is, és nem adhatna-e neked békességet, mely minden 
értelemnek felette vagyon? Kérlek, kedves szomorkodó barátom, dacára 
mindazoknak, bízz Krisztusban, mert ő a zivatart elnémíthatja, megcsendesítheti és 
a vihart elaltathatja. 
 
Engedd, kedves kereső lélek, hogy arra emlékeztesselek, miszerint nálad több 
reménység lehet, mint a világ teremtetésénél volt, mert a teremtés előtt semmi 
nem történt. A terv ugyan megvolt, de semmi anyag nem lett előkészítve, semmi 
készlet nem gyűjtetett a cél elérésére. Nem olvassuk, hogy Isten egy csomó ködöt 
összehalmozott volna, melyből aztán a világot alkotta. Nem, ő elkezdette, és el is 
végezte a munkát minden előzetes készület nélkül, de a te ügyedben már előre 
történt valami. Krisztus a véres keresztfán elhordozta bűnödet: a sírban meggyőzte 
a halált; a feltámadásban a sír kötelékét örökre eltépte; a mennybe menetelben a 
mennyországot minden hívőknek megnyitotta; és az Ő esedezésében imádkozik 
folyton azokért, kik Ő benne bíznak. Elvégeztetett, gondolj arra, és így könnyebb 
tégedet megmenteni, mint egy világot teremteni, mert a világra nézve előre semmi 
nem történt, ott semmi sem volt kész, itt pedig mindenek készek, és ami neked 
parancsolva van, összefoglalva annyi, hogy jöjj és ülj le egy vendégséghez, amely 
már feltaláltatott, egy olyan ruhát végy fel, amely már elkészíttetett, és egy olyan 
edényben megmosakodj, mely már vízzel megtöltetett. Bűnös, mit szólsz ehhez? 
Akarsz-e az Isten Felkentjében hinni, vagy nem? 
  
Továbbá emlékezzél arra, hogy Isten te benned több dolgokat cselekedett, mint a 
világ teremtése előtt; Az üresség nem kiáltozta: „Óh Isten teremts engem!” A 
setétség nem tudott imádkozni: „Óh Uram, adj nékem világosságot.” A zűrzavar 
nem kiálthatott: „Óh Isten csinálj rendet én bennem!” De lásd csak, mit tett Ő te 
éretted! Ő megtanított téged így kiáltani: „Teremts bennem tiszta szívet ó Isten és 
az erős lelket újítsd meg én bennem!” Ő azon esedezésre indított téged: „Világosíts 
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meg engemet Uram, hogy a halál álmába el ne aludjak.” Megtanított így kiáltani: 
„Tévelygek mint az eltévedt és elveszett juh. Keresd fel a te szolgádat.” Lásd 
barátom, a fű nem tud harmatért kiáltani, mégis reá száll a harmat, és a midőn te 
kiáltasz, megtagadná-e Isten tőled, amit Ő tőle kérsz? Nézd meg az erdőket télben, 
azok nem tudnak zöld levelekért esedezni, mégis megadatik lomb nékik annak 
idejében; sem a gabona nem esedezhetik a napfényért, mégis megád Isten minden 
jókat annak idején; és téged, kit az Ő képére és hasonlatosságára teremtett, hagyna 
kikiáltani, hogy meg ne hallgatna? Hiszen ő maga mondotta: „Élek én, azt mondja 
az Úr, nem örülök a bűnösnek halálán, hanem hogy a hitetlen megtérjen az ő 
gonosz útjáról és éljen. 
 
Még egy, és ez a vigasz-teljes gondolat. Istennek hatalmában volt a világot 
teremteni, vagy nem, amint az néki tetszett. Nem kötötte őt azon munkához semmi 
ígéret, semmiféle szövetség nem tette azt szükségessé, hogy az ő karjait kiterjessze. 
Bűnös, az Úr nincs kötelezve arra, hogy téged megmentsen, kivéve az ő saját 
ígéretét, és ezen ígéret így hangzik: „Valaki az Úrnak nevét segítségül hívja, 
megtartatik.” Ő nem teheti azt, hogy a megmentetést tőled megtagadja, hogy ha 
Őt segítségül hívod, Az Ő szövetsége kötelezi Őt arra hogy irgalmas legyen azok 
iránt, kik bűneiket beismerik és megbánják. Ő irgalmas és igaz, hogy megbocsássa 
minden bűneinket és megtisztítson bennünket minden hamisságtól.” Tehát ez egy 
olyan dolog, mely sokkal világosabb fényben ragyog, mint a még meg nem 
teremtett világnak állapota; és midőn Ő szabad akarata, minden ígéret vagy 
szövetség nélkül a földet azzá tette, ami, úgy ő biztosan megment tégedet, amikor 
azt meg is ígérte, hogy ha az Úr Jézusban hiszel. 
 
És még egyet. Az bizonyos, hogy Isten magát tebenned jobban megdicsőítheti, mint 
a világ teremtésében. A világ teremtésében megdicsőítette az ő bölcsességét, és 
kinyilvánította hatalmát, de irgalmasságát nem nyilváníthatta. Nem tehetett 
irgalmasságot a vizekkel, hegyekkel, barmokkal és madarakkal, mert azok nem 
vétkeztek. De itt, a te helyzetedben van hely, ahol Isten minden tulajdonságait 
alkalmazhatja, az ő igazságát, hűségét, jóságát, hatalmát, kegyelmét, szeretetét. A 
te ügyed nagyon reményteljes, mivel reád nézve reménytelen; ott van hely Isten 
részére, mivel saját részedre biztosan nincsen hely. Te semmit sem tehetsz; reád 
nézve a szükség legnagyobb, és azért van Isten legközelebb. Mit adnék én ma 
reggel azért, hogy ha egy könnyekkel telt szemet, magától el, a Krisztusra 
irányíthatnék! Tudom, hogy milyen balgatagok vagyunk mindnyájan, hogy 
mindenkor a test és vérre nézünk. Bűnös, irányítsd tekintetedet a keresztre, melyen 
a Megváltó elvérezett. Bízd Ő reá magadat. Ő, aki nélkül semmi nem teremtetett, 
valami teremtetett, meghalt éretted Ő, ki kezdetben Istennél volt, és Isten volt, aki 
a te megmentésedet eszközli. Bízzál Ő benne, és a munka megtörtént. Támaszkodj 
Ő reá, úgy lelked ma a biztonság országába vitetik, és által mégy a halálból az 
életre. 
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Akarok néktek egy kis történetet elbeszélni, melyből láthatjátok, hogy milyen 
balgatagok vagyunk, ha magunkban bízunk. Hallottam, hogy nem régen egy 
Ausztráliába utazó hajó egy rettenetes vihar következtében sérülést kapott, arra 
egy iszonyú orkán által megragadtatott. Véletlenül éppen egy olyan úr volt a 
fedélzeten, aki nagyon ideges volt, és akinek fecsegő nyelve és fontos arcvonása 
alkalmas volt arra, hogy az összes utasokat megfélemlítse. Midőn a zivatar kitört, a 
kapitány feléje közeledett azon illetőnek, mivel a kapitány tudta, hogy milyen nagy 
baj van. Az úr így szólította meg a kapitányt: „Mily iszonyú zivatar, félek, hogy 

tönkre megyünk, mivel hallom, hogy a sérülés jelentékeny.” „Nos,” ‒ mondá a 
kapitány, „mivel úgy látszik, hogy tudja azt, és a többiek nem is tudják, úgy sokkal 
jobban tenne, ha nem is mondaná nekik, hogy az én embereimet ne 
kedvetlenítenék el. Talán Ön, mivel egy igen komoly állapotban vagyunk, becses 
segítségét kölcsönözné nékünk, akkor még lehetséges, hogy megmenekednénk. 
Lenne olyan kedves, hogy ide állana, és ezen kötelet erősen tartaná? Kérem el ne 
bocsássa ezt, hanem húzza, ahogy csak tudja, míg azt nem mondom, hogy bocsássa 
el.” Az ember összeszorította a fogát, megvetette a lábát és húzta a kötelet több 
óra hosszáig. A vihar elmúlt; a hajó biztonságba jutott ,és barátunk a kötelet 
elbocsátotta. Várta aztán, hogy majd az egész utazó közönség nevében, egy 
küldöttség fogja fölkeresni és a köszönetet nyilvánítani, de azok semmit sem tudtak 
az ő érdeméről. Gondolta, hogy legalább is gyűjtést rendeznek, hogy néki egy darab 
ezüst érmet vegyenek és ajándékozzanak annak elismeréséül, amit cselekedett, 
azért merészkedett arra vonatkozólag mindenfelé megjegyzéseket tenni, hogy ő a 
hála kifejezésére érdemes volna, nagy bosszúságára aztán végül hallotta a kapitányt 
nyilatkozni következőleg: „Mit gondol ön, talán azt hiszi, hogy a hajót 
megmentette? Csak azért adtam a kötelet megtartani az ön kezébe, mivelhogy 
másképp utunkban volt, mivel sok kellemetlenséget okozott, mielőtt azon úton 
nyugalomhoz hoztam.” Figyeljétek meg azt, ma is vannak olyanok, kik olyan sokat 
akarnak tenni, azt hiszik, hogy ők magokat azáltal megmenthetik, így aztán ott 
állanak összeszorított fogakkal, megvetvén szilárdan a lábokat és ott tartják a 
kötelet, míg tulajdonképpen semmivel sem tesznek többet, mint a mi szegény 
barátunk, aki olyanná lett, mint valami gyenge elméjű. Hogyha majd a mennybe 
jutsz, látni fogod, hogy mindaz, amit üdvödre nézve tettél, körülbelül olyan hasznos 
volt, mint az, amit ezen ember cselekedett, midőn a kötelet tartotta, és hogy a 
hajónak biztonsága más egyébben rejlik, nem tebenned, és hogy reád csak annyi 
szükség volt, hogy az útból eltéve légy. Hogyha aztán az útból eltétetel és 
törekvéseiddel ostobának nyilváníttatol, akkor jön Krisztus, és nyilvánítja 
bölcsességét. Talán egész időd alatt aggódsz a felett, hogy olyan rossz 
bánásmódban részesíttettél, de nem lett volna lehetséges téged másképp 
megmenteni, míg az útból el nem lettél téve, hogy a mindenható Isten tegye a 
munkát kezdettől fogva mindvégig. 
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És most zárni akarok egy pár megjegyzéssel, a hívők felbátorítására. 
Ha te, kedves testvérem, a Krisztusban igen nyugtalan volnál. Az mindnyájunknak 
közös sorsunk. Talán nincsen semmi itt e földön, amiben bízhatnál, bizodalmadat 
tehát egyedül Istenbe kell helyezned? Hajód egészen a féloldalra hajol, és részedre 
más nincs egyéb hátra, mint magadat Isten gondviselésére bízni. Minő áldásos 
munka az, hogy ha egyedül Istenben bízunk! Boldogító zivatar, mely egy embert 
olyan sziklára viszen! Oh, üdvös orkán, mely a lelket Istenhez hajtja és egyedül 
Istenhez! Bizonyos alkalmakkal voltak fájdalmaim, melyeket senkinek nem 
mondhattam, hanem csak Istennek, és hálát adok Istennek azért, mert azáltal 
Uramat közelebbről ismerni tanultam, mint más időkben. Olykor-olykor, sok 
barátainktól nem tudunk Istenünkhöz közeledni. De hogyha egy ember olyan 
szegény, olyan barát nélküli, olyan segélytelen, hogy semmije sincs, akkor Atyja 
karjai közzé siet, és mily  üdvösen átkaroltatik ottan. Így ez, ismét mondom, egy 
üdvös szenvedés, mely téged mennyei Atyádhoz hajt! Áldásos zivatar, mely  
hajótörést okoz az üdv szikláján! Dicső habok, melyek téged ezen mennyei 
partokhoz vetnek ki! És most, mivelhogy Isteneden kívül senkid sincs, akikben 
bízhatnál, mit akarsz tehát cselekedni? Aggódni? Ingadozni? Oh, kérlek téged, ne 
gyalázd meg Uradat és Mesteredet annyira! Légy férfiú, mint Isten emberéhez illik! 
Mutasd meg a világnak, hogy néked Isten tízezer világnál is becsesebb. Mutasd meg 
a gazdagoknak, hogy milyen gazdag vagy te szegénységedben, hogy ha az Úr a te 
segítőd. Mutasd meg az erőseknek, hogy milyen erős vagy te gyengeségedben, 
hogyha az örökkévalónak karjai alattad vannak. Most ember, most van az idő reád 
nézve, hogy őt, a te Istenedet megdicsőítsed! Tudod, hogy előbb nem volt hely a te 
bátorságodnak; de most van hely a hit hősies tettekre, és bátor cselekményekre. A 
jelen korbeli hadviselésünk olyan, mely mintha arra való volna, hogy a férfias 
bátorságot egész megsemmisítse, mert az emberek olyan távolságból küzdenek 
egymással, hogy a személyes összeütközés egész lehetetlen. De a régi idő hősies  
korában amikor a vitéz hősök ököl harcra és birokra mentek, akkor volt alkalom a 
hősiességet bebizonyítani. Akkor a harcosok nem tudtak küzdeni egy félórai 
távolságból, hanem ember emberrel. Akkor volt hely az egyes hősöknek az egész 
sokaság részére utat törni, akkor a hadvezér az egésznek élén arra törekedett, hogy 
a kőfalra felhághasson és az elveszett csapatnak hőse lóról-lóra kapott, mígnem a 
csapat élére juthatott, akkor híressé tehették magokat az emberek; de most acél 
hajókkal és nagy ágyukkal, alig ajánlkozik hely és alkalom a bátorság 
bebizonyítására. De te hívő lélek, a te magán küzdelmeidben, te visszatértél a régi 
hősies idők példájára. Midőn a te rendes jövedelmed megvolt, midőn üzleted 
virágzott, midőn barátaidat és gyermekeidet körülted szemlélted, akkor nem volt 
részedre hely. Hősiességedet bebizonyítani, és a te odaadásodat és Istenben való 
bizodalmadat nem nyilváníthattad; most pedig, amikor minden elraboltatott tőled, 
most „rajta”, mert ellenséged előtted áll. Midőn egy fejedelem egy katonától 
megkérdezte, melyik ruhát szeretné legjobban hordozni, hogy ha még egyszer azon 
a helyen kellene megjelennie, ahol győzelmet arattak, az illető azt felelte: „Felség, 
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én óhajtanék csak hadi ingben harcolni.” Nos, testvérem, te most oda jutottál, most 
már nincs semmid, ami megterhelhetne, most hadi ingben harcolhatsz, és itt az idő 
a győzelmet kivívni. Legyetek erősek és bátrak, és az Úr a ti Istenetek, amilyen 
bizonyos, hogy a mennyet és földet teremtette, ép oly bizonyosan megfogja magát 
dicsőíteni a ti gyengeségtekben, és az ő hatalmát nyilvánítani fogja a ti 
próbáltatásaitokban. Az Úr segítsen nekünk, hogy egész reá támaszkodhassunk, és 
soha magunkban ne bízzunk, és gondoljunk az Ő nagy nevére, míg a világ létezik. 
Ámen és Ámen. 
 

Egy szó a hívőkké lettekhez 
 
Barátaim, hogy ha megkezdettetek az Úrban bízni, úgy bízzatok benne szilárdan és 
teljesen! Hitetek hassa át egész élteteket. Bízzatok az Úrban, nem csak a lelki 
dolgokban; hanem bízzatok benne mindenkor ez időre és az örökkévalóságra 
nézve, test és lélekre nézve. Az Úr hordozni akar és tud mindent, amit a hívő reá 
rakni bír. A legnagyobb terhek is könnyűek az ő hatalmának, és a legsötétebb titkok 
is világosak az ő bölcsessége előtt! Bízz Istenben teljesen! Támaszkodj Ő reá és 
pedig szilárdan, igen, minden terheiddel. 
 
A jövőt biztosan hagyhatod az Úrra, ki mindenkor él és soha nem változik. A múlt 
pedig Megváltód kezeiben van, és azokért soha el nem kárhozhatsz, mert az Úr 
minden álnokságodat eltörlötte, és a tengernek mélységes örvényébe temette. 
Higgy e pillanatokban a te jelenlegi jogaidban. Te meg vagy mentve. Hogy ha az Úr 
Jézusban hiszel, úgy által mentél a halálból az életre és meg vagy mentve. A 
rabszolgaság idejében egy úri nő rabszolgáját egy angol hajó fedélzetére vitte, és 
mondá a kapitánynak: „Azt hiszem hogyha én és rabszolgám Angolországba érünk, 
szabadok leszünk!” „Asszonyom”, mondá a kapitány, „önök már most szabadok. 
Azon pillanatban midőn egy angol hajó fedélzetére jő valaki, azonnal szabadsága 
van.” Midőn a rabszolga nő ezt megértette soha többé el nem hagyta a hajót. Nem 
a szabadság reménysége tette őt olyan bátorrá, hanem a tényleges szabadság. E 
szerint ne csak úgy reményeljétek az örök életet, hanem aki hiszen Ő benne, annak 
már örök élete vagyon. Vegyétek ezt, mint szilárd tényt, mely a szentírásban 
határozottan kinyilváníttatik és örvendezzetek, e szerint. Ne aggódjatok afelett, és 
ne kételkedjetek legkevésbé sem, hanem higgyétek azt és ugrándozzatok 
örömötökben. 
 
Óhajtanám, hogy hallgatóim ha az Úr Jézusban hisznek, egy örök üdvben hinnének. 
Ne elégedj meg azon képzelettel, hogy te ujjá születést nyertél, mely ki fog halni, 
egy mennyei életet, melynek vége fog lenni, egy megbocsátást, mely vissza fog 
vonatni. Az Úr Jézus örök életet ád juhainak. Azért ne nyugodj, míg az Ő juhává 
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nem leltél. Hogy ha pedig az élet örök, akkor hogy követhetné azt a halál? Légy 
határozottan megmentett az örökkévalóságra, van egy élő és örökké 
megmaradandó mag; ne hagyd magadat kielégíteni egy ideiglenes megváltozással, 
egy olyan természetű kegyelemmel, mely csak azért virágzik, hogy elhervadjon. Te 

megkezded az utazást a kegyelem vonatán ‒ válts jegyet az egész örökké valóságra. 
Nékem nem az a feladatom, hogy neked csak ideiglenes megmentetést hirdessek, 
az evangyéliom így hangzik: „A ki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.” Higgy az 
Úrban hogy ő tégedet megoltalmazhat a legnagyobb kísértetek között is, és lenni  
fog a te hited szerint. Higgy az Úr Jézusba az örök életre! 
 
Óh, vajha az Úrban bízhatnál e jelenkori élet minden szenvedéseiben! E világon 
nyomorúságod lesz; tanuld meg a hit által, hogy azok mind javadra szolgálnak, és 
úgy vesd alá magadat az Úr akaratának. Tekintsd meg a juhot mikor megnyíratik! 
Ha egész csendesen viselkedik, úgy az olló nem vágja meg, de ha zúgolódik, vagy 
csak mozog is, könnyen vágást kaphat. Add magad az Úr kezébe úgy a szenvedés 
fullánkja elvétetett. Akaratosság és békétlenség sokkal több fájdalmat okoznak 
nekünk,  mint a nyomorúságok. Higgy Uradban teljesen, hogy az Ő akarata sokkal 
jobb, mint a tiéd és így ne csak alája vesd annak magadat, hanem örülj is néki. 
 
Tulajdonképpen a legjobb hit egy mindennapi hit, mely kenyérrel, vízzel, ruházattal, 
gyermekekkel, állatokkal, házbérrel, minden házi szükséggel, sőt még az idővel is 
foglalkozik. A hit akkor növekedik legjobban, hogyha sok éveken át az Úrban bízik, a 
beteg feleségre, a szenvedő gyermekre, az alább szálló üzletre, a meg nem tért 
barátra és más egyéb ilyenekre vonatkozólag. 
 
Kedves hallgató, legyünk ebben egyek, hogy ne arra törekedjünk, hogy naggyá 
lehessünk, hanem a szentségre törekedjünk buzgóan. Bízzunk ebben, Urunk 
segítségében, akié vagyunk és akinek szolgálunk. Épen úgy bízhatunk Urunkban, a 
mi mindennapi dolgainkban, mint a mi üdvünkre vonatkozólag. Bízzunk benne, 
szántóföldünkre, szőlőnkre, tehenünkre, mint komoly lelki ügyünkre vonatkozólag. 
Jehova a mi házunknak és családunknak Istene, az Úr Jézus „testvérünkké” lett, és a 
Szentlélek a mi vigasztalónk minden háborúságainkban és fájdalmainkban. Nem 
távol való Istenünk van nekünk. Ő meghallgat és könyörül rajtunk, segít a 
szükségben hű Istenünk. Bízzunk Ő benne folyton és szilárdan. Hogy ha eddig 
reszketve állottunk volna kint, a hitetlenség világában, úgy segítsen a Szentlélek 
most, azon nagy és döntő lépést megtenni, és egyszer s mindenkorra így 
nyilatkozni: „Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek!  
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A biblia 
 
„Eleibe írtam az én drága törvényemet;  de ők idegen dolognak állították azt.” 
Hóseás 8,12.. 
 
Ez Istennek panasza Efraimra vonatkozólag. Nem csekély jele az Ő jóságának, hogy 
annyira leereszkedik tévelygő teremtéseinek útba igazítására; nagy bizonyítéka az 
Ő kegyelmes érzületének, hogy kegyelmes orcáját aláfordítja a földi dolgok 
megfigyelésére. Isten tehetné, hogy ha akarná, hogy magát sötétséggel, mint egy 
öltözettel körülvenné; Ő a csillagokat karjaira helyezhetné, mint valami karperecet, 
és a napot nyakába helyezhetné, mint egy gyémánt ékszert. Ő lakhatna egész 
egyedül, messze, messze e világ felett, fent a hetedik égben, és nyugodt, egész 
néma közönyösséggel tekinthetne földi teremtményeinek minden munkájokra. 
Cselekedhetne úgy, mint ahogy a pogányok az ő Jupiterjük felől vélekednek, 
folytonosan csendességben ülve, olykor-olykor rettentő fejével intve, hogy a 
magasabb lények az ő akarata szerint mozogjanak, de ezen földnek kicsiny dolgairól 
egész elfelejtkezhetne, mint olyanokról, melyeket Ő figyelemre sem méltat. 
Teljesen saját lényétől elfoglaltatva, egyedül és visszavonulva élve. Én pedig mint 
egy, az ő teremtései közül, felállhatnék éjjel egy hegy ormára, merengve szemlélve 
a csendes csillagokat, mondhatnám: „Ti Istennek szemei vagytok, de én reám alá 
nem tekintetek; a ti világosságtok az ő mindenhatóságának ajándéka, de 
ragyogástok nem az ő hozzám való szeretetének mosolya. Isten a hatalmas 
teremtő, elfelejtkezett én rólam. Én a teremtés óceániában egy megvettetett csepp 
vagyok, a lények erdejében egy megszáradt falevél, egy parány a lét hegyében. Ő 
engemet nem ismer; egyedül vagyok, egyedül, teljesen?egyedül!” De az nem úgy 
van, szerelmeseim. A mi Istenünk egész másforma természetű. Ő megfigyel 
mindegyikőnket. Nincs egy veréb, vagy egy féreg sem, mely előtte ismeretes nem 
volna. Nincs olyan ember, kire szemei ne néznének. Legtitkosabb cselekedeteink is 
előtte ismeretesek. Bármit cselekedjünk, hordjunk, vagy szenvedjünk, Isten szeme 
folyton vigyáz reánk, és szemei vagy tetszőleg nyugosznak rajtunk, mint 

gyermekein, ‒ vagy pedig szánalommal tekintenek reánk ‒ mivel Ő tőle 
elfordultunk. 
  
Óh, mily végtelen irgalmú Isten, hogy amidőn az emberiségre alátekint, azt maga 
elől el nem törli. Szövegünkből látjuk, hogy Ő alátekint az emberekre, mert ezt 
mondja Eíraimról: „Eleibe írtam az én drága törvényemet, de ők idegen dolognak 
állították azt.” Lássátok csak, hogy ha ő az embereknek bűnét észreveszi, azokat 
nem elveti és, magától nem lábaival taszítja el. Nem veti azokat azonnal a pokol 
torkába; sokkal inkább, alájön a mennyből, hogy teremtéseivel tárgyalásokba 
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bocsátkozzék; törvénykezik azokkal; bizonyos értelemben egy színvonalra állítja 
azokat magával, megmondja nékik megbántatásait, és jogait érvényesíti. Ó Efraim, 
én néktek az én törvényemnek nagy dolgait elibetek írtam, de azok te előtted 
idegen dolgoknak lenni látszottak! Én ma Isten helyébe jövök hozzátok, kedves 
barátaim, hogy veletek, mint Isten követe tárgyaljak, sokakat közületek egy bűnnel 
vádolni, azt a lélek ereje által szívetekre helyezni, hogy meg legyetek győzve „a 
bűnről, az igazságról és az ítéletről.” Azon bűn, mellyel én itt titeket vádolni akarlak, 
az, mely szövegünkben található, Isten az ő törvényének nagy dolgait elébetek 
íratta, de azok ti előttetek idegenek voltak. Ezen drága könyv, a biblia az, melyről én 

e mai napon beszélni óhajtok. Itt van a szövegem ‒ az Isten igéje. Itt van a 
prédikációimnak főtétele (téma), egy olyan főtétel, mely több ékesszólást követel, 
mint amennyivel én bírok; egy olyan tárgy ez, melyről egyszerre ezer szónok is 
beszélhetne; egy hatalmas messze terjedő, megmérhetetlen téma, mely az 
örökkévalóságon át minden ékesszólást igénybe vehetne, és mégis kimeríthetetlen 
lenne. 
 
A bibliára vonatkozólag ma háromfélét akarok mondani, és azok mindegyike 
szövegemben található: Legelőször annak szerzője, „eleibe írtam;” másodszor 
annak tárgyai, az Isten törvényének nagy dolgai; és harmadszor, az azzal való 
elbánás, a legtöbb embereknél idegen dolognak állíttatok az. 
 
Legelőször is hát e könyvre vonatkozók, ki annak a szerzője. Szövegünk világosan 
kimondja, hogy Isten. „Eleibe írtam az én drága törvényemet. Itt van a bibliám, ki 
írta azt? Felnyitom és úgy találom, hogy az több Írásokból áll. Az első öt könyvét egy 
ember írta, kit Mózesnek hívtak. Tovább lapozgatom és találok más írókat. Ezek azt 
mutatják fel, hogy a biblia különféle emberek által íratott meg. Ott találom Dávidot, 
azután Salamont. Itt Mikeást olvasom, majd Ámóst, másutt Hóseást. Hogyha 
tovább megyek az újtestámentom könnyebb könyveihez, ott látom Mátét, Márkot, 
Lukácsot és Jánost, Pált, Pétert, Jakabot és másokat; de hogyha beteszem ezen 
könyvet, megkérdezem mintegy magamat, hogy ki ennek szerzője? Magoknak 
tulajdoníthatják-e ezen férfiak a szerzői jogot? Ők-é összeállítói ezen terjedelmes 
könyvnek? Megoszthatják-e magok között azon tiszteletet, hogy ezen munkát 
közösen ők végezték? A mi szent vallomásunk így felel: Nem! Ezen könyv az élő 
Isten írása: minden betű egy hatalmas kéz által íratott; annak minden szava szent 
ajakról hangzott el, annak minden mondata a Szentlélektől diktáltatott. Habár 
Mózes az ő történeteit  az ő tüzes tollával írta, de Isten vezette ezen tollat. 
Lehetséges, hogy Dávid maga illette az ő hárfáját, és az ő ujjai  alól kedves, 
hangzatos zsoltárok áradtak, de Isten vezette az ő kezeit, az ő arany-hárfájának élő 
húrjain. Lehetséges, hogy  Salamon zengedezte az énekek énekét, vagy hogy a 
bölcsesség szavait  ő mondotta ki, de Isten kormányozta az ő ajakait, és Ő tette a 
prédikátort bölccsé a szólásban. Hogy ha a dörgő Náhumot olvasom, hogyan  
szárasztja  meg a tengert és folyóvizeket az Úr hatalmával, vagy Habakukot, ki a 



  
19 

 
  

Káldeusok jövetelét rettenetesen rajzolja; ha Malakiást olvasom, ki szerint a föld, 
mint egy kemence égni fog; hogy ha a János szelíd leveleihez jövök, melyek a 
szeretetről beszélnek, vagy pedig Péter merev, tüzes részeihez, melyek a 
megemésztő tűzről szólnak, mely megemészti Istennek ellenségeit; hogyha Júdás 
leveléhez fordulok, mely átkot kiált Isten ellenségeire; mindenütt Istent hallom 
beszélni. Ez Istennek hangja, nem embereké. Ez igék Istennek igéi, az 
örökkévalónak igéi, a láthatatlannak, a mindenhatónak, a menny és föld árának. A 
biblia Isten könyve, és ha én azt látom, mintha egy hangot hallanék, mely abból szól 
és mondja: „Én Istennek könyve vagyok: Ember olvass engemet. Én Istennek írása 
vagyok: nyisd fel leveleimet, mert én Isten által írattattam; olvass engemet, mert ő 
az én szerzőm, és őt érezhetően és világosan láthatod mindenütt.” „Eleibe írtam az 
én drága törvényemet.” Honnan tudod azt, hogy Isten írta ezen könyvet? Éppen az, 
amit most előttetek  bebizonyítani akarok. Ha akarnám, ezt a legmeggyőzőbb 
alapon is tehetném, mert vannak elég bizonyítékok, hogy ha e mai napon a ti 
időtöket igénybe akarnám venni, hogy azokat elibetek adjam; de én olyasmit most 
nem akarok elővenni. Mondhatnám néktek, hogy ennek iránya, nagyszerűsége, 
minden  halandó írásán felül emelkedik, hogy minden költő, ki csak valaha élt, 
összes munkájokkal, ha azokat egyitenék, olyan magasztos költészetet és olyan 
hatalmas beszédet nem szolgáltathatnának, mint amilyet a szent írásban találunk. 
Hivatkozhatnék arra, hogy azon tárgyak, melyekkel ez foglalkozik, az emberi 
fogalmon kívül esnek, hogy az ember a szentháromság nagy tanát az istenségben 
soha meg nem találhatta volna; az ember magától semmit sem mondhatott volna a 
világegyetem teremtéséről, és soha nem lehetett volna feltalálója az isteni 
gondviselés magasztos eszméjének, hogy minden dolgok egy legfőbb lény akarata 
szerint rendeztettek, és együttesen jót eszközölnek. Beszélhetnék a biblia 
nyíltságáról, mivel íróinak hibáit nyíltan elbeszéli, az ő egységéről, mivel soha 
magának ellent nem mond, kitűnő egyszerűségéről, hogy mindenek olvashatják. 
Még száznál több dolgot említhetnék, melyek határozottan azt bizonyítják, hogy 
ezen könyv Istentől származott. De én nem azért jöttem ide, hogy azt 
bebizonyítsam. Én egy keresztyén prédikátor vagyok, ti pedig keresztyének vagytok, 
vagy legalább is azt állítjátok, hogy azok vagytok. Így tehát nem szükséges hogy a 
keresztyén prédikátor a hitetlenek ellenvetéseit elősorolja, hogy azokat 
megcáfolhassa. Ez a világnak legnagyobb balgatagsága. A szegény hitetlenek! 
Magok sem ismerik ellenvetéseiket, míg mi meg nem mondjuk nékik, azután pedig 
megreparálják megromlott fegyverüket, hogy azzal az igazság pajzsa felé lőjenek. 
Balgatagság a pokolnak eme tűzfészkét előhozni, még akkor is, hogyha jól 
elkészülve vagyunk annak eloltására. Engedjétek, hogy a világi emberek 
tévelygéseit más világi emberek tanulmányozzák, mi pedig ne legyünk az ő 
igazságtalanságaik terjesztői. Igaz, hogy vannak olyan prédikátorok, kiknek kevés az 
anyaguk és ilyesmire szükségük van, hogy ezáltal anyagukat megszaporíthassák, de 
Isten választott embereinek ilyesmire nincs szükségök; ők Istentől taníttattak és 
Isten ellátja őket anyaggal, beszéddel és azzal, hogy befolyást gyakorolhassanak. 
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Talán van itt mostan valaki, ki hit nélkül jött, az ész embere, egy szabad 
gondolkozású. Ő vele nincsen semmi dolgom. Kinyilvánítom, hogy én itten nem úgy 
állok, mint valakivel ellenkező, vitatkozó, hanem, mint azon dolgok prédikátora, 
melyeket ismerek és tapasztalok. De én is voltam ő hozzá hasonló. Volt az én 
életemben is egy olyan gonosz óra, amikor hitem horgonyát eldobtam, bizodalmam 
kötelét szétvágtam, igen messze voltam már a jelenés révpartjától. Hajómat 
engedtem a szelektől hajtani, és az értelemnek mondottam: „Légy az én 
kormányzóm,” és agyamnak: „Légy az én evezőm,” így az én merész és balgatag 
utamra indultam. Istennek legyen hála, ez már mind elmúlt; de azért elbeszélem 
annak rövid történetét. Az egy gyors evezés volt a szabad gondolkozás viharos 
óceánján. Eveztem tovább, és a tovább haladásban az ég elkezdett 
meghomályosodni; de ezen hiányt kipótolni, fénylett a víz” ragyogó dísszel. Láttam 
szikrákat felszállani, melyek nékem tetszettek és gondoltam: Hogy ha ez a szabad 
gondolkozás, akkor ez valami boldogító. Gondolataim drága köveknek lenni 
látszottak, és mindkét kezemmel csillagokat hintettem szét; de csakhamar ezután 
ezen dicső szikrák helyett gonosz ördögöket láttam, vadakat és retteneteseket a 
vízből felemelkedni, és midőn tovább siettem, csattogtatták felém az ő fogaikat, és 
morogtak reám; megragadták hajóm elülső részét, és magokkal hurcoltak tovább, 
mialatt én örültem a gyors haladásnak. De ugyanakkor megborzadtam a rettentő 
gyorsaságtól, mellyel az én régi hiteim határköve mellett elragadtattam. Midőn 
iszonyú sebességgel tovább siettem, elkezdtem saját létem felett kételkedni; 
kételkedtem még abban is, hogy vajon létezik-e egy világ, és hogy vajon én magam 
is létezek-e. Egész legszélső határáig mentem a hitetlenség kietlen országának. 
Alásüllyedtem a hitnélküliség tengerének fenekére. Mindenben kételkedtem, de 
éppen itt volt, hol az ördög maga rontotta meg összes munkáit, mert éppen a 
kételynek túlságos volta bizonyította be annak hiábavalóságát. Éppen, mikor 
magamat ezen tengernek fenekén találtam, jött hozzám egy hang, mely ezt 
mondotta: „És vajon igaz lehet ezen kétely?” Ezen gondolatnál fölébredtem. A halál 
álmából  felébredtem és felkeltem, mely Isten az én bizonyságom, az én lelkemet 
kárhozatba döntötte volna, és testemet is tönkre tette volna,  hogyha fel nem 
ébredtem volna  Mikor felébredtem kezébe vette a hit a fegyvert, és azon 
pillanattól soha nem kételkedtem többé. A hit visszaevezett velem, kiáltotta: „El 
vele, el vele!” Horgonyomat a Golgotára vetettem ki, és felemeltem szemeimet 
Istenhez; most itt vagyok élve és kívül a poklon. Azért beszéltem, azt a mit tudok. 
Én ezen veszélyes utazást megtettem, és biztos földre jutottam. Ismét hitetlenné 
kellene-é lennem? Soha többé! Megpróbáltam azt, melyet először édesnek, azután 
pedig nagyon keserűnek tapasztaltam lenni.  Most erősebben állok, mint valaha, 
Isten evangyéliumához ragaszkodva, úgy állok mint erős és mozdíthatatlan sziklán, 
és a pokol összes ellenvetéseit mintegy kihívom, hogy engem attól eltántorítsanak: 
„Mert tudom kiben hiszek és bizonyos vagyok benne, hogy az én ő nála letett 
kincsemet megtarthatja ama napra” De ma nincs szükség bármit bizonyítgatnom. Ti 
keresztyéneknek valljátok magatokat, különben nem is volnátok itt. Vallomástok 
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lehet hazugság is, amit állítotok, lehet éppen az ellentéte is, amik tulajdonképpen 
vagytok, de mindazáltal azt föltételezem felőletek, miszerint mindnyájan elhiszitek, 
hogy ez Istennek igéje. Egy vagy két gondolatot óhajtok afelől nyilvánítani. „Eleibe 
írtam az én drága törvényemet.” Legelőször is kedves barátaim, álljatok meg 
csendben és csudáljátok ezen könyvnek tekintélyét. Ez nem valami közönséges 
könyv. Ebben nem a Görögország bölcseinek nyilatkozatai, nem az elmúlt idők 
bölcseinek tudományai vannak felmutatva. Hogyha ezen igék emberektől írattak 
volna, úgy elvethetnénk azokat, de ezen mély komolyságot, teljes gondolatot 
tartsuk erősen, hogy ezen könyv Isten könyve,  és hogy ez Isten szavait tartalmazza. 
Tekintsük meg ennek keltét, ez a mennynek hegyein kelt. Ha a részeket olvasom, 
drága tartalmuknak találom és telve vannak azok ismeretlen titkokkal. Hogyha a 
jövendölésekhez fordulok, úgy a tudománynak csudája tárul elém, melyre soha az 
emberek közül senki nem gondolt! Óh, könyvek könyve! És hogyha te az én 
Istenemtől írattál, úgy meghajtom magamat előtted. Te magas tekintéllyel teljes 
könyv, te, a menny királyának felhívása vagy; távol legyen tőlem, hogy értelmemet 
arra használnám, hogy valami módon ellened szólhassak. Értelem! A te dolgod 
kitalálni, amit ezen könyv gondol; nem azt  bizonyítgatni, amit ezen  könyvnek 
mondani kellene. Jöjj értelmem, ülj le, és hallgass, mert ezen szavak Isten szavai. 
Nem tudom, hogyan magyarázgassam tovább ezen gondolatot. Vajha mindenkor 
arra gondolnátok, hogy ezen biblia tényleg és valóban Istentől íratott! Vajha a 
mennynek titkos kamarájába bebocsáttatnátok, vajha ottan láthatnátok, hogyan 
vezette Isten maga a tollat, ezen könyvnek megírásánál, úgy határozottan sokra 
becsülnétek ezt. Az éppen oly határozottan Isten kézírása, mintha csak láttátok 
volna annak írását. Ezen biblia a teljes hatalmi tökéletességnek a könyve, ez egy 
eredeti könyv, mert Isten írta. Reszkessetek, reszkessetek, hogy ezt valaha 
közületek valaki megutálja, figyeljétek meg ennek tekintélyét, mert ez Istennek 
igéje. 
 
Továbbá figyeljétek meg a biblia igazságosságát. Hogyha én írtam volna azt, akkor 
csak rövid ideig tarthatott volna, hogy a bírálgatók egész serege meggyőzte volna az 
ő veszedelmes írásaikkal; hogyha én írtam volna, úgy nem hiányoztak volna az 
olyan emberek, kik azt azonnal és talán nem is jogtalanul, darabokra tépték volna. 
De ez Isten igéje, jöjjetek, vizsgáljátok át ezt, ti bírálgatók, és lássátok, hogy 
fedezhettek-é fel valami hiányt; vizsgáljátok meg ezt Mózes elsőső könyvétől János 
jelenések könyvéig, hogy találhattok-é csak egy tévedést is. Ez egy tiszta arany, 
melyben semmiféle földi vegyülék nincs. És egy tiszta folt nélküli csillag, egy folt 
nélküli nap, sötétség nélküli világosság, halványság nélküli hold. Ó biblia! Semmi 
más könyvről nem lehet mondani hogy tökéletes; de te rólad állíthatjuk, hogy 
minden bölcsesség benned összpontosul, minden balgatagság és tévedés nélkül. Te 
vagy azon bíró, ki a versengésnek véget vet, kivel szemben az éles elme és okosság 
semmit nem használ, te vagy azon könyv, melyet semmi tévedés nem szennyez, 
tiszta, vegyülék nélküli, tökéletes igazság. Miért? Mert Isten írta azt. Ah? Ne 



  
22 

 
  

vádoljátok Istent tévedéssel, ne mondjátok, hogy az ő könyve nem olyan, 
amilyennek lenni kellene. Hallottam haszontalan emberek nyilatkozatait, kik a 
bibliát óhajtanák megváltoztatni, sőt még (pirulva kell ezt kimondanom) 
prédikátorokat is hallottam az igét megváltoztatni, mivel félelmesek voltak azzal 
szemben. Talán hallottatok már olyan embert, aki hirdette: „A ki hisz és 

megkeresztelkedik idvezül; akik pedig nem hiszen” ‒ mit mond a biblia? 
„elkárhozik.” De az ő szerintük nem elég illedelmes; azért mondják „az 
megítéltetik.” Uraim! mondjátok ki Isten igéjét szabadon és bátran, nekünk nincs 
szükségünk a ti változtatástokra. Hallottam már bizonyos egyéneket imában ezt 

hangoztatni: „Igyekezzetek a ti hivatalotokat és üdvösségteket megerősíteni”‒ a 
helyett: „Igyekezzetek a ti hivatalotokat és választástokat megerősíteni.” Kár, hogy 
ezek régen, nagyon régen nem éltek, hogy Istent taníthatták volna, hogyan kell ezt 
írni. Ó határtalan arcátlanság! Mérték nélküli látszat! Megkísérleni a 
Mindentudónak diktálni, az Egyedül bölcset tanítani, és az öröktől fogva élőt 
tanácsolni. Csudálatos, hogy vannak emberek, kik a Joákim zsebkését használják, 
hogy azzal Isten igéjének egyes részeit kivágják, mivel azok nékik nem ízlenek. Óh ti, 
kiknek a szentírás egyes részei elhordozhatatlanok, higgyétek el, hogy ízléstek 
megromlott, és hogy Isten nem sokat ád a ti véleményeitekre. A ti gáncsoskodástok 
éppen alap ahhoz, hogy Isten ezt írta, mivel hogy Ő nem volt arra kötelezhető, hogy 
ezt előttetek kellemessé tegye, azért nincs igazságtok ezt a ti óhajotok szerint 
valónak követelni. Isten az írta, a mit ti nem szenvedhettek; Ő az igazságot írta. 
Hajoljunk meg az előtt tiszteletteljesen, mert ezt Isten adta. Ez tiszta igazság. Ezen 
forrásból „az életnek vize származik,” a melyben semmi más alkatrész nincsen, ezen 
napból származnak a fény tiszta sugarai, a sötétség vegyülete nélkül. Áldott biblia; 
te egész igazság vagy. 
 
Mindazáltal, mielőtt ezen pontot elhagynánk álljunk meg még egyszer, és fontoljuk 
meg Istennek irgalmasságát, mely abban nyilvánul, hogy Ő nekünk egy bibliát írott. 
Ah! Ő minket hagyhatott volna e nélkül, hogy sötét utainkon tapogassunk, mint a 
vakok tapogatva keresik a kőfalat; Ő engedhette volna hogy értelmünk által 
vezettetve tévelyegjünk, mint egyedüli vezetővel. Emlékszem egy bölcs 
történetére, aki határozottan azt állította, hogy az értelem világossága minden 
tekintetben kielégítő. Egy este egy barátjának házánál volt, aki egy keresztyén 
prédikátor volt, ahol ő ezen állítását szintén kinyilvánította. Mikor a házból 
távozott, barátja akart a lépcsőn lámpással világítani, de ő így szólt: „Nem, a 
természet világossága elegendő, a holdnak fénye kielégítő.” De mi történt? A hold 
éppen egy sötét felleg alá jutott, és ennek következtében ő a lépcsőn leesett. „Ah, 

H. úr!” ‒ mondá a prédikátor egy kis világosság felülről jó lett volna.” Tegyük fel, 
hogy a természet világosságát elegendőnek tartanánk mi is, mindazáltal sokkal 
jobban cselekednénk, hogy ha egy kis felülről jött világosságot is óhajtanánk, mert 
akkor bizonyosak lehetnénk abban, hogy jó állapotban vagyunk. Sokkal jobb két 
világosság, mint egy. A teremtés világossága egy fényes világosság. Istent a 
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csillagokban láthatjuk, az ő neve aranybetűkkel van felírva az éjszaka homlokára; az 
Ő dicsőségét az Óceán habjaiban felfedezhetitek, igen, az erdőnek fáiban is, de 
sokkal jobb két könyvben olvasni, mint egyben. Itten még világosabban látjátok ezt 
kinyilatkozva lenni, mert ezen könyvet ő maga írta, és ennek értelméhez a kulcsot is 
megadta, ha a Szentlélek bennetek lakik. Ah, szerelmeseim, adjunk hálát Istennek 
ezen bibliáért, szeressük azt, és tartsuk drágábbnak az aranynál, még pedig a sok 
tiszta aranynál. 
 
De még egyet akarok mondani, mielőtt a második részhez átmennék. Hogy ha ez 
Istennek igéje, mi fog közületek némelyekből lenni, kik ezen könyvet hónapok óta 

nem olvasták. „Hónapok óta!? Én azt évek óta nem olvastam.” ‒ Igen, sőt sokan 

közületek azt még soha nem olvasták. ‒ Sokan nagyon udvariasan bánnak a 
bibliával. Van nekik egy kis zsebbibliájok, szépen bekötött, erre egy szép fehér 
zsebkendőt tesznek, úgy viszik az istentisztelet helyére; hogy ha haza mennek, 
szépen belehelyezik azt a ládába jövő vasárnap reggelig, akkor egy kis időre ismét 
kikerül onnan és megy az imaházba, ez az egész idő, amikor a szegény biblia friss 
levegőre jön. Ilyen bánásmódban részeltetitek ezen mennyei követet. Elég por van 
némelyikőtök bibliáján, hogy arra ujjaitokkal ezen szót reá írhassátok: „kárhozat. 
Vannak sokan köztetek, kik bibliájukat rég, rég, nagyon rég idő óta ki sem nyitották. 
S mit gondoltok? Éles, de igaz szavakat mondok néktek. Mit fog Isten végül 
mondani? Ha előtte meg fogsz állani, mondani fogja: „Olvastad-é az én bibliámat?” 
„Nem.” Írtam neked egy levelet: az irgalmasság levelét, olvastad azt?” „Nem.” 
„Lázadó! Küldöttem néked egy levelet, mely által magamhoz akartalak hívni, 
olvastad-é valaha?” „Uram. én a pecsétet soha fel nem törtem, azt megtartottam 
zárva.” „Nyomorult!” -mondja Isten, akkor megérdemled a poklot, hogy én neked 
egy szeretetteljes levelet írtam, és te még csak a pecsétet sem akartad feltörni; 
most mit tegyek veled?” Óh, bárcsak közületek ez senkivel meg nem történne! 
Legyetek biblia olvasók; legyetek biblia vizsgálók és kutatók! 
 
Második részünk ama tárgyakkal foglalkozik, melyekről a biblia szól. A szöveg szavai 
így hangzanak: „Eleibe írtam az én drága törvényemet.”  A biblia nagy dolgokról 
szól, és csakis nagy dolgokról. Semmi sincs ezen bibliában, amely kevéssé volna 
fontos. Minden versnek mély értelme van, és hogy ha azt még fel nem foghattuk, 
de reményeljük, hogy azt megtehetjük. Láttatok már múmiát? Mely vászon 
szalagokkal körültekerve volt. Hasonló ehhez Istennek könyve a biblia, ez egy 
rettentő nagy tekercs, fehér vászonból, mely az igazság szövőjén szövetett meg; le 
kell ezt fejtegetnetek tekercsről tekercsre, mígnem annak valódi értelmét és 
jelentőségét megérteni tanuljátok; és hogy ha hiszitek, hogy ezen jelentőségnek 
egy részét megtaláltátok, úgy csak folytatnotok kell a munkát a fejtegetésben, és az 
egész örökkévalóságban találtok ezen csudálatos könyvtekercsben mit fejtegetni. 
Mindazáltal csak nagy dolgok vannak a bibliában. Hadd nevezzem meg és osszam 
be ezt röviden. Legelőször is, ezen bibliában minden dolgok nagyok; de másodszor, 
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némely dolgok a legnagyobbak mindenek között. 
 
A bibliában minden dolgok nagyok. Némelyek gondolják, hogy az nem tesz semmit, 
hogy milyen tanokat hisz valaki; az lényegtelen, hogy melyik gyülekezethez tartozik, 
minden vallás felekezetek egyenlőek. Nos, én nagyon ellene vagyok a 
vakbuzgalomnak, és soha nem hízelgek néki, sem nem dicsérem azt; de van még 
más egyéb is, amit nagyon gyűlölök, és az a tág szívűség, mely azt állítaná, hogy 
mindnyájan egyenlőek vagyunk. Én hiszem, hogy egyes emberek bármely 
egyházakban megmentethetnek. De mikor ezt mondom, gondoljátok, hogy azzal 
mindnyájan egyenlő fokon állanak? Mindnyájan egyenlő igazságosak? Egyik 
felekezet mondja, hogy a gyermek keresztség helyes, egy másik pedig, hogy az 
helytelen és téves, mégis azt mondanátok-é, hogy mindeniknek igaza van? Én azt 
nem értem. Egyik mondja, hogy Isten szereti az ő népét, és nem is fog megszűnni 
azt szeretni, egy másik mondja, hogy Ő az övéit nem szerette, míg azok Őt nem 
szerették, és hogy ő azokat gyakran szereti, azután pedig megszűnik szeretni és 
eltaszítja. Egyik azt tanítja, hogy mi a szabados kegyelem által tartatunk meg, a 
másik azt mondja, hogy nem úgy, hanem a szabad akarat által, és mégis hiszitek, 
hogy mindkettőnek igaza van? Lehet-é mindegyiknek igaza, ha egyik igent, a másik 
meg nemet mond? Egy olyan szemüveget kell szereznem, mely által képes legyek 
egy és ugyanazon pillanatban előre és hátra tekinteni, hogy ezt beláthassam. 
Kedveseim, az nem lehet, hogy mindegyiknek igaza legyen. De némelyek mondják, 
hogy lényegtelen az ő különféle véleményök. Ezen szöveg mondja: „Eleibe írtam az 
én drága törvényemet.” Semmi nincs Isten igéjében, ami nem drága és fontos. 
Tette-é már valaki közületek, hogy leüljön és megvizsgálja, megfontolja, melyik a 
legtisztább vallás? Talán mondjátok: „mi nem vettük magunknak azt a fáradságot. 
Mi csak oda mentünk, a hova éppen apánk, ősanyánk is ment.” Azt gondoltam, 
hogy értelmes emberek vagytok, és nem mentek oda, ahova más emberek 
vonzanak benneteket, hanem oda, ahova önmagatok vágyat és vonzalmat éreztek. 
Én szeretem szüléimet minden emberek felett, és azon gondolat, hogy ők valamit 
igaznak tartanak, alkalmat ád nékem arra, hogy elfogadjam, hogy az helyes dolog, 
de én őket nem követtem, én egy másik felekezethez tartozom, és hálákat adok 
Istennek, hogy ezt tehetem. Isten adott nékem értelmet és én használni akarom 
azt, és hogy ha néktek is van értelmetek, úgy használjátok azt. Ne mondjátok, hogy 
attól semmi sem függ. Nagyon is sok függ attól; amit Isten a bibliába helyezett, az 
mind nagy fontosságú: Ő semmit nem írott, ami fontos nem volna. Bármi legyen is 
az, bizonyos értékkel bír. Fontoljatok meg hát minden kérdést, vizsgáljátok meg azt 
Isten igéje mellett. Nem félek azt, amit e könyv alapján prédikálok, vizsgálat alá 
bocsátani. Adjatok nékem egy szabad földet, semmi más kedvezményt, csak ezen 
könyvet; hogy ha valamit ez ellen szólok, azt jövő vasárnap visszaveszem. Itt állok 
vagy esek. Vizsgáljátok és lássátok, de ne mondjátok: „Attól nem függ semmi.” Ha 
Isten valamit mond, annak mindig fontosnak kell lenni. 
 



  
25 

 
  

De míg Isten igéjében minden dolog fontos, mindazáltal nem mind egyenlő 
fontosságú. Vannak bizonyos alapigazságok, melyeket hinni kell, különben senki 
nem fog megtartatni. Ha akarjátok tudni, mit kell hinnetek, hogy  megtartassatok, 
úgy Isten törvényének nagy dolgait ezen könyvben találjátok, azokat mind itt 
találhatjátok. Egy alkalommal mondotta egy öreg barátom: „Ah! Ön prédikálja a 
három nagy fő dolgokat, és Isten meg fogja Önt áldani mindenkor.” Kérdeztem, 
„Melyek azok?” 
  
Ő erre azt felelte: „Romlottság, megváltás és újjászületés.” Ezek tartalmazzák a 
valódi theologia magvát és lényét. Romlottság. A romlottság és kárhozat az eset 
által mindnyájunkra kiáradott, midőn Ádám vetkezett, mindnyájan elveszve lettünk, 
és saját vétkeink által is a kárhozatra méltókká lettünk; mindnyájan a romlásban 
vagyunk, a mi bűnös gonosz szívünk és akaratunk következtében; és mindnyájan a 
kárhozatba jutunk, ha a kegyelem meg nem ment bennünket. Megváltatás a 
második. Megváltattunk Krisztus vére által, mint az ártatlan bárány vére által; 
megmentetve az ő hatalma által; szabaddá téve az Ő érdeme által; megváltatva az 
Ő ereje által. Harmadik az újjászületés. Hogy ha bűnbocsánatot óhajtunk, újjá kell 
siettetnünk; mert senki a megváltatásban nem részesülhet, hogy ha újonnan nem 
született. Lehet olyan jó, amilyen akar; véleménye szerint szolgálhat Istennek 
amennyire csak néki tetszik; hogy ha újjá nincs születtetve és új szíve, új élete nincs, 

még mindig a kárhozatban van. ‒ Ezen három magában foglalja az egész megváltási 

tervet. Hiszem, hogy a kálvinizmus öt pontjában egy jobb összeállítás található! ‒ 
Elválasztás Isten előre tudása alapján, természeti romlottsága és bűnös volta az 
embernek, kiváltképpen való megváltatás a Krisztus vére által, valódi elhívatás a 
léleknek ereje által, és a kegyelmi állapotban végig megmaradás Istennek ereje 
által. Ezeket mindet hinni kell, hogy valaki üdvözüljön; de nem óhajtanék egy olyan 
hitvallomást írni, mint az athanáziusi, mely így kezdődik: „A ki idvezülni akar, 
mindenek felett, a katolikus hittel kell bírni.” Hogy ha ennyire jutnék, akkor meg 
kellene állnom, mert nem tudnám, hogy tovább mit írjak. Én az általános és 
üdvözítő hitnek a bibliát tartom, az egész bibliát, és semmit csak a bibliát. Nem az 
én dolgom, hogy hitvallomásokat készítsek; de kérlek segítsetek, hogy a szent írást 
tudakozzátok, mert ez az életnek igéje. Isten mondja: „Eleibe írtam az én drága 
törvényemet.” Kételkedsz abban, hogy ez drága? Gondolod-é, hogy ez nem méltó a 
te figyelmedre? Gondolkozz egy pillanatig afelett: Hol állsz te most? Egy keskeny 
földnyelven állsz két mérhetetlen tenger között egy coll széles idő, egyetlen pillanat 

a mennybe vihet tégedet, vagy a pokolba taszíthat. ‒ Emlékszem, hogy egy 

alkalommal a tenger partján állottam egy földnyelven, ‒ és arra nem is gondoltam, 
hogy jön a dagály, vagy áradat. De az folyton közeledett mindkét oldalról, én pedig 
gondolatokba mélyedve ott állottam; mígnem végre a legnagyobb küzdelmekkel 
juthattam a partra, mert a habok közém és a part közzé nyomultak. Ti és én, 
minden nap egy keskeny földnyelven állunk, és közeleg felénk egy hullám; nézzétek 
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mily közel van lábaitokhoz és nézzétek, egy másik követi azt minden tikkenésén az 
órának: „Szívünk, mint kifeszített dob veri a sírhoz való gyászindulót.” Utazunk ez 
élet minden pillanatában lefelé, a sír ürege felé. Ezen könyv mondja nékem, hogy 
ha megtérve vagyok egy öröm és szeretettel teljes menny várakozik rám, hogy 
halálom pillanatában engem befogadjon; ez azt mondja, hogy angyali szárnyak 
lesznek kiterjesztve, és én erős Kérubim szárnyukon hordoztatva felszállok túl a 
csillagokon, Isten trónjához, hogy mindenkor az Urnái lehessek. 
 
Óh, az én szemeimből könnyek fakadnak, szívem eltágul az én testemben, és agyam 
szédülni kezd eme gondolatnál:  
 
Jeruzsálem, te szép a mennybe fent, 
Óh bár laknálak én! 
Szívem eped, utánad ide lent, 
Mikor leszel enyém? 
Fel, fel szállók te hozzád 
Hitemnek szárnyain 
Hegyen, völgyön, bokron át 
A test korlátain. 
 
Óh, azon kedves betekintés a fellegeken túl; élő zöldbe öltözött kedves virágok és a 
gyönyörnek árja. Nem-é nagy és drága dolgok ezek? De másik oldalon szegény, újra 
nem született lélek, a biblia mondja, hogy ha te elveszel, úgy örökre el vagy veszve; 
a biblia mondja neked, hogy ha Krisztus és Isten nélkül halsz meg, nincs semmi 
remény reád nézve, mint azon rettenetes tudat, hogy te egy olyan helyre jutsz, hol 
a reménynek semmi sugara nem lesz, hol lángoló betűkkel felírva olvashatod: 
„Ismertétek kötelességteket, de nem tettétek;” mondja néktek, hogy ti az Ő orcája 
elöl el fogtok űzetni? eme szavakkal: „Távozzatok el tőlem, álnokságnak 
cselekedői.” Nem fontos dolgok-é ezek? Igen, kedves hallgatóim! Amilyen 
bizonyosan a menny kívánatos, a pokol pedig rettenetes, az idő rövid, az 
örökkévalóság végtelen, a lélek becses és méltó arra, hogy a fájdalmakat kerüljük 
és a mennyországot keressük, Isten örökkévaló, és igéje igaz, épp oly igazak és 
bizonyosak azon dolgok, amelyekre okvetlen figyelnetek kell. 
 
Végül még azon bánásmóddal óhajtunk foglalkozni, melyben a biblia ezen a világon 
részesül. Valami idegennek állíttatik. Mit jelent az? A bibliát mint valami idegent, 
úgy tekintik? Először is ez azt jelenti, hogy az sokak előtt egész ismeretlen, mert azt 
éppen nem olvassák. Emlékszem, hogy egy alkalommal a Dávid és Góliát történetét 
olvastam fel, és valaki a jelenlévők közül, ki már az öregek sorába tartozott, nékem 
azt mondotta: „Milyen érdekes történet! És ezen könyvben van az?” És emlékszem 
egy emberre, ki egy alkalommal hozzám jött azon óhajjal, hogy négy szem közt 
szeretne velem beszélni. Midőn vele az ő lelke üdvéről szóltam, elbeszélte, hogy ő 
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milyen nyugtalan, néki óhaja volna Istennek szolgálni, de egy más törvényt talál az 
Ő tagjaiban. A Rómabeliekhez írott levél egy részét nyitottam fel néki és 
felolvastam: „Mert nem cselekszem a jót, melyet akarok, hanem a gonoszt, melyet 
nem akarok.” Erre ő így felelt: „A bibliában van az? Azt én nem tudtam.” Nem 
dorgáltam, mivel addig nem érdeklődött ő a biblia felől, de azon csudálkozom, hogy 
vannak olyan emberek, akik az olyan ismeretes igékről semmit sem tudnak. Óh, ti 
sokkal többet tudtok üzleti könyveitekből, mint abból, amit Isten írott, sokan egy 
regényt kezdetétől végéig elolvasnak, és mit nyertetek, mikor kész lettetek vele? 
Egy habbal teli szájat. De a bibliát nem olvashatjátok, ezen magvas, maradandó, 
szilárd és tápláló eledel használat nélkül marad a feledékenység ládájába zárva; 
még azok, amit emberek írnak, még akármilyen múló és csekély értékűek is, mohón 
elfogyasztatnak. „Eleibe írtam az én drága törvényemet, de ők idegen dolognak 
állították azt.” Soha nem olvastátok. Én előhozom ellenetek azon általános vádat. 
Talán mondjátok, hogy ezzel csak nem kellene nékem titeket vádolni. Én azt mindig 
jobbnak tartom, ha túl rossz véleményben vagyok felőletek, mintha túl jóban. Én 
vádollak titeket azzal, hogy ti bibliátokat nem olvassátok. Többen közületek azt még 
soha át nem olvasták. Én tudom, hogy azt mondom, amit a ti szívetek, mint teljes 
igazságot elismerni kénytelen. Ti nem vagytok biblia olvasók. Mondjátok, hogy van 
bibliátok odahaza: talán olyan pogánynak tartanálak benneteket, kiknek bibliátok 
nem volna? De mikor olvastatok abban legutóbb? Tudjátok-é hogy a szemüveg, 
melyet elvesztettetek három évvel ezelőtt, nem abban van-é? Sokan bibliájok 
levelét rég idő óta meg sem fordították, és így mondhatja Isten rólok: „Eleikbé 
írtam az én drága törvényemet, de ők idegen dolognak állították azt.” 
 
De vannak olyanok is, akik a bibliát olvassák, mindazáltal azt mondják: olyan 
borzasztó száraz ez. Amaz ifjú ott túlról mondja, az nagyon „unalmas”, ezen kiejtést  
használja ő. Ő mondja:”Anyám mondotta nékem, hogy ha nagyvárosba  mégy, 
olvass minden nap egy részt a bibliádból. Az ő óhajára én megígértem, akartam is 
megtenni. De bár meg ne ígértem volna néki. Tegnap és tegnap előtt nem olvastam 
belőle. Olyan sok dolgunk volt. Nem változtathattam rajta.” Te nem szereted a 
bibliát, nem úgy van-é? „Nem, hiszen nincsen benne semmi érdekes.” Ah, én ezt 
mindjárt gondoltam. Volt egy idő, amikor abban én sem láttam semmit. Tudod 
miért? A vakok nem láthatnak, nem igaz-é? De mikor a Szentlélek a hályogot 
megérinti, az lehull, és amikor a szemgyógyító irt rá keni, akkor becsessé és 
kedvessé válik a biblia. Eszembe jut egy prédikátor, ki egy öreg úri nőt 
meglátogatott, és akart néki néhány drága ígéretet adni Isten igéjéből. Midőn a 
bibliát felnyitotta a nyomtatás széliben látott egy D betűt, és kérdezte hogy mit 
jelent az. Az azt jelenti, hogy „Drága”. Tovább vizsgálva ismét egy M-et és egy B-t 
talált kérdezte: Hát ezek a betűk mint jelentenek? Felelet ez volt: Azok azt jelentik: 
„Megpróbálva és Bebizonyulva; mert én azokat megpróbáltam és bebizonyulni 
tapasztaltam.” Hogyha Isten igéjét megpróbáljátok és tapasztaljátok, hogyha az 
lelketeknek drágává lesz, akkor keresztyénekké lesztek; De azoknak, kik a bibliát 
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megvetik, nincsen sem részök sem örökségök e dologban.” Ha az néktek száraz, úgy 
végül szárazon a pokolba juttok. Hogyha jobbnak nem tartjátok azt, mint rendes és 
szükséges táplálékot, akkor nincs remény hozzátok, mert hiányzik nálatok a 
keresztyénség legnagyobb bizonyítéka. 
 
Ah! Ah! A legrosszabb még most jön. Vannak emberek,  kik a bibliát gyűlölik, és 
megvetik. Van-é itten egy olyan, ki azokhoz tartozik? Némelyek közületek mondják, 
mikor ide jönnek: „Menjünk és hallgassuk meg, hogy mit mondhat nekünk a 
prédikátor.” Ez az, mit ő néktek mondani akar: „A hitetlenek a pokolba jutnak, és 
mindazok, kik Isten igéjéről elfelejtkeznek.” És ezt ő ismételve akarja  tudtotokra 
adni: „Tudjátok meg, hogy az utolsó időben lesznek csúfolók, akik az ő saját gonosz 
kívánságok szerint járnak.” De még több, ő ma néktek azt is mondja, hogyha 
megmentve lenni akartok, megmentetéstöket ezen könyvben találhatjátok. Azért 
ne gyűlöljétek és ne vessétek meg a bibliát, hanem tudakozzátok azt, olvassátok és 
jöjjetek hozzá. Biztos lehetsz benne te csúfoló, hogy a te nevetésed az igazságon 
nem változtathat, hogy a te fajtalan vicceléseid, a te elkerülhetetlen sorsodat meg 
nem változtathatja. Habár a te megkeményedett helyzetedben a halállal frigyet 

kötöttél, és a pokollal egy szerződést aláírtál ‒ a gyors igazságszolgáltatás hamar 
utolérhet és a bosszúállás leteríthet téged. Hiába gúnyolódsz és csúfolódsz, mivel az 
örök igazságok hatalmasabbak, mint a te bölcselkedéseid, vagy harapós 
nyilatkozataid. Azok ezen szent könyv kijelentett igazságai közül, csak egyetlen szót 
sem képesek megváltoztatni. Óh, miért perlekedsz a te legjobb barátoddal, és  
miért viselkedsz oly rosszul a te egyetlen menhelyeddel szemben? De még a 
csúfolok részére is van remény. Remény van a Megváltó vérében. Remény az Atya 
irgalmasságában. Remény a Szentlélek mindenható erejében. 
 
Még néhány szó és kész vagyok. Bölcsész barátom gondolja, hogy helyén van az, ha 
én a népeket biblia olvasására buzdítom, de az ő gondolata szerint nagyon sok 
bölcsesség létezik, amely épp úgy érdekesebb, mint szinte tartalom teljesebb és 
épületesebb, mint a theologia. Nagyon érdeklődöm az ön véleménye iránt uram. 
Ugyan mely bölcsességre gondol ön itten kiváltképpen? Arra a bölcseletre, mely a 
rovarokat egymástól megkülönbözteti, és a lepkéket osztályozza? „Nem”, mondja 
ő, „határozottan nem.” Arra a bölcseletre, mely a köveket régiségökre nézve 
rendezheti, és nekünk a föld rétegeit feltárja? „Nem, korán sem.” Hát melyik 
bölcsesség az? ,,Óh, hát minden tudomány jobb a biblia tudományánál!” Úgy uram, 
az az ön véleménye, és ön azért beszél úgy, mert távol van Istentől. De a Jézus 
Krisztusra vonatkozó tudomány, minden tudományok között a legjobb. Azért senki 
a bibliától el ne forduljon, mert az nem a tudomány és bölcsesség könyve. Az az. 
Akartok csillagvizsgálást tanulni. Itt van; ez a könyv beszél néktek az igazság 
napjáról és Bethlenem csillagáról. Akartok a növényvilágról valamit tudni? Itt van, 

beszél ez néktek a leghíresebb növényekről” ‒ a völgynek liliomáról és Sáronnak 
rózsájáról. Akartok föld és ásványismeretet tanulni? Itt tanulhatjátok, mert 
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olvashattok az üdv kősziklájáról, és azon fehér kövecskéről, mit nem tud senki, csak 
aki azt elveszi (Jel. 2, 17.). Akartok történelmet tanulmányozni? Ő található az 
emberi nemzet legrégibb történeteiben. Legyen bármilyen tudományotok, jöjjetek 
és hajoljatok meg azon könyv előtt, melyben bölcsességteket megtalálhatjátok. 
Jöjjetek, és igyatok az ismeretnek és bölcsességnek ezen forrásából, és úgy fogjátok 
találni, hogy az ő bölcsessége üdvösségtekre fog szolgálni. Bölcsek és balgatagok, 

gyermekek és férfiak, fehér hajú öregek, ifjak és lányok ‒ mindnyájatokhoz szólok, 
törvénykezem veletek és kérlek titeket, becsüljétek bibliátokat, tudakozzátok azt, 
mert néktek úgy tetszik, hogy örök élet van abban és azok, a melyek Krisztusról 
tanúskodnak. 
 
A biblia egy ihletett könyv, amelyhez hasonló könyv nem létezik, vajha minden 
keresztyén meggyőződne afelől. Egy tudós ember G. M. alkalmilag egy asztali 
társaságban többek között eme megjegyzést hallotta a bibliára vonatkozólag: „Mai 
napság aligha találtatnék tudós ember, ki a biblia ihletettségét hinné.” Abban a 
pillanatban felemelkedett ő helyéről és így szólt bátran az előkelő társasághoz: „Én 
részemről hiszem azt!” Tovább egy hang sem szólt a biblia ellen. Ne vonakodjunk a 
hitetlenekkel szemben alkalmilag mi sem kinyilvánítani, hogy: „Én részemről 
hiszem, hogy a biblia Istentől ihlettetett könyv!” 
 
Mi hisszük, hogy a bibliának minden szava Istentől ihlettetett. Péter apostol 
határozottan kinyilvánítja, hogy: „Nem emberek akaratából származott, régen a 
prófétáknak prófétálások, hanem a Szentlélektől indíttatván szóltak az Istennek 
szent emberei.” „Óh” mondja valaki, „a szavakra nem kell nagy súlyt fektetni, 
hanem az értelemre.” Igen, de hiszen éppen úgy áll a dolog, mint a midőn egy 
balgatag a tojásra vonatkozólag így szólt; „A héja annak jelentéktelen és semmit 
sem használ, hanem a bent lévő tartalom, az a csirkének az életmagva.” Ekkor fogta 
és mind összetörte a tojást, ezzel aztán megsemmisítette a benne rejlő életet is. Mi 
küzdünk a bibliának minden egyes szaváért, és hisszük annak szó szerinti, sőt betű 
szerinti ihletettségében, és hisszük, hogy éppen ebben rejlik annak ihletettsége. 
Hogy ha valaki annak szavait elvehetné tőlünk, akkor az értelme önmagától tönkre 
menne. 
 
Még a szavak hangzására is nagy figyelmet kell fordítanunk. Jóllehet, hogy az igék 
értelmét kell nekünk kikutatnunk; de attól eltekintve, törekednünk kell arra, hogy a 
szavak hangzását is figyelembe vegyük, melyekben az ígéretek vagy parancsolatok 
kijelentve lettek. Figyeld meg pontosan a szavakat, mert habár vannak is bírálók, 
akik azt balgatagságnak tartják, ha valaki a szavak hangzására is súlyt akar fektetni, 
én mindazáltal teljesen hiszem, hogy mi vagy egy szó szerinti ihletettséget, vagy 
pedig semmit sem hiszünk. Ha valaki mondja neked: „Annak az értelme, amit néked 
atyád mond, egészen helyes, de a szavak pontos megfigyelésével nem kell 
törődnöd”; úgy határozottan ezt válaszolod: „Igen, de én szeretem és óhajtom azt 
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szóról-szóra megfigyelni, amit atyám mond, hogy azt pontosan tudhassam.” 
Törvényes okiratoknál, vagy végrendeleteknél is pontosan és komolyan 
megfigyelendő minden szó. Ottan nem arra van a figyelem terelve, hogy az 
okiratnak általában mi az értelme, hanem minden szónak egyezni kell. Istennek 
igéje, amint az Ő tőle származott, oly tökéletes volt, hogy minden betű, melybe az 
értelem öltöztetett, tökéletes volt. 
 
Istennek igéje a mi otthonunk. Midőn egy alkalommal egy hatalmas bükkfa alatt 
ültem, élvezettel tekintettem fel annak hatalmas nagy alakjára, és vizsgáló 
tekintettel kezdettem annak sajátságait fontolgatni, melyek ezen fát más fák felett 
kitüntetik. Csudáivá szemléltem ezen óriási bükkfát, de mégis azt kellett magamban 
mondanom, hogy én ezen gyönyörű nagy fát félannyira sem becsülhetem, mint 
ama kis mókus teheti, melyet annak egyik ágáról a másikra szökdösni láttam. 
Éreztem, hogy azt a hatalmas fát igen sokra becsüli, mivel annak valamely 
hasadékában van az ő otthona. Az ágak oltalmul szolgáltak neki, a fa makkjai 
eledelt adtak számára, ő a fáról táplálkozik. Ezen fa az ő egész világa, játszó és 
tornázó helye, élés kamarája, otthona, igen, ez néki minden. Nagyon hasznos volna 
részünkre, hogy ha a kis mókushoz hasonlóan mi az Isten igéjében otthonosak 
volnánk, és mi teljesen abban és abból élnénk. Kiszámíthatatlan hasznot nyernénk 
abból, hogy ha azt eledelünkké, orvosságunkká, kincsünkké, gyakorló terünkké, 
nyugvó helyünkké, és örömünkké tehetnénk. A Szentlélek segítsen meg bennünket 
hogy ezt tehessük és Istennek igéjét tegye nékünk becsessé és drágává! 
 
Végezek. Menjünk haza, és gyakoroljuk magunkat abban, amit hallottunk. 
Hallottam egy asszonyról, aki midőn kérdezték, hogy mit tartott meg a 
prédikációból, így felelt: „Én már nem tudok abból semmit, csak arra emlékszem, 
hogy a hamis mértékről szólt, és mikor hazamentem, a vékámat megégettem.” Ha 
ti is el nem felejtitek, menjetek haza és égessétek el a ti vékátokat. Hogyha haza 
üzentek, azért hogy a bibliátokat olvassátok, akkor eleget mondottam. És adja Isten 
az ő végtelen irgalmából, hogy amikor bibliátokat olvassátok, a ti szívetekben az 
igazság napjának fénye szíveteket bevilágítsa az örökké állandó Lélek ereje által; 
akkor a bibliát a ti hasznotokra és lelketek üdvére olvashatjátok. Ámen. 
 
Adjátok a szent bibliát kezembe,  
Ez ád vigaszt a gond és baj között, 
Nincs vész mely égi szent fényét elfödje  
Mióta Jézus értünk földre jött.  
A bibliának hadd ragyogjon fénye  
A szűk kapun át miket Ő vezet,  
Az Úr iránt ragad szent tiszteletre, ígéret, törvény és a szeretet. 
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Adjátok a szent bibliát kezembe  
A fáradt vándort az enyhíti meg;  
Valódi ír ez, bármilyen sebekre,  
Ez szüntet kint, ez gyógyít beteget. 
 
Adjátok a szent bibliát kezembe,  
Abban találom Jézus életét  
Ki érettem adá magát keresztre,  
S aki legyőzte lelkem ellenét. 
 
Adjátok a szent bibliát kezembe  
Mely megmutatja a legjobb  
Atyát Ki engem bűnöst méltat kegyelemre,  
És értem adja egyszülött Fiát. 
 
Adjátok a szent bibliát kezembe.  
Hadd szívjam annak balzsam dús szavát.  
Ah, hadd fakasszon ez öröm könnyekre,  
S hálára az én Istenem iránt.  
A bibliának hadd ragyogjon fénye  
A szűk kapun át minket ő vezet.  
Az Úr iránt ragad szent tiszteletre ígéret, törvény és a szeretet. 
  

Az első feltámadás 
 
„És láték székeket és leülének azokra, és adaték nékik ítélet tételre való hatalom. 
És látám azoknak is lelkeket, akiknek fejeket vették a Jézus felől való 
bizonyságtételért, és az Istennek beszédeit, és kik nem imádták a fenevadat sem 
annak képét, és nem vették annak bélyegét sem homlokokra, sem kezekre; és 
élnek és uralkodnak a Krisztussal ezer esztendeig. A halottak többé pedig meg 
nem elevenednek, mígnem betelnek az ezer esztendők. Ez az első feltámadás. 
Boldog és szent, akiknek része vagyon ez első feltámadásban: mert ezeken nincs 
hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, 

és uralkodnak ő vele ezer esztendeig” Jelenés 20,  4‒6. 
 
„És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt, és a könyvek 
megnyittatának: és mát könyv is nyittaték meg, mely az etetnek könyve, és 
megitéltetének a halottak azokból, melyek a könyvekbe irattattak vala, az 5 
cselekedeteik szerint.”  
Jelenés 20, 12. 
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Kedves barátaim, bizonyságaim lehettek abban, hogy én nagyon ritkán foglalkozok 
azzal, hogy a jövő titkairól, például a második jövő titkairól szóljak, az ezeréves 
országról vagy pedig az első és második feltámadásról. Hogyha ugyan a mi 
elmélkedésünkben reá találunk azon dolgokra, nem térünk ki elölök, de hogyha 
valaki szemünkre akarná hányni, inkább azt mondhatná, hogy azon dolgokkal igen 
keveset foglalkozunk. És ma, amikor ezen tárggyal foglalkozni akarunk, előre kell 
bocsátnom, hogy ez nem azért történik, hogy kíváncsiságtokat valami új dologgal 
kielégítsem, sem pedig azért, hogy ezzel azt mutassam, miszerint én a még be nem 
teljesedett jövendölésekhez a kulcsot megtaláltam. Alig hiszem, hogy mentséget 
találhatnék, hogy ha én időmet a jövendölések kifürkészésére használnám fel, a 
melyhez nékem a szükséges adomány hiányzik; de nem is ezen feladat teljesítésére 
hívott el engem az én Uram és Mesterem. Nékem úgy tetszik hogy sok prédikátor, 
sokkal inkább elősegítené Isten gyermekeinek üdvét, hogyha az első jövőről többet, 
a másodikról pedig kevesebbet beszélne. De én ezen tárgyat azért választottam, 
mivel hiszem, hogy termékeny vonatkozást szolgáltat, és mindnyájunkra nézve 
hasznos lesz, tanulságos és felbuzdító hatást fog gyakorolni. Látom, hogy a 
legkomolyabb prédikátorok sem vonakodtak attól, hogy ezen tárgyakban 
elmélyedjenek. Emlékszem Bascter Rikhárd-ra, egy olyan emberre, ki bárkinél is 
jobban szerette az emberi lelkeket; ki sokkal inkább, mint valaha valaki, Pál apostolt 
kivéve, fájdalommal szülte a lelkeket, míglen a Krisztus bennök megábrázoltatott. 
(Galat. 4,?19, v.) Látom, hogy ő is egy alkalmas nyilat készített az Úr eljövetelére 
vonatkozó tanokból, és ezen nagy igazságot a hitetlenek szívükbe és 
lelkiismeretökbe hajította, mintha az mennyei fegyver lett volna. Úgy szinte Bunyan 
János, az egyszerű, tiszteletre méltó Bunyan, ki oly egyszerűen prédikált, hogy egy 
gyermek is megérthette, és aki, határozottan a legkevésbé lehet azzal vádolva, 
hogy az ő homlokára ezt írta volna „titok”, ő is szól a Krisztusnak eljöveteléről, és az 
azután következő dicsőségről (1. Péter 1, 11.), és ezen nagy igazságot ösztönül 
használja a szentekre nézve és figyelmeztetésül a gonoszoknak. Ezért nem félek 
azon megrovástól, hogy haszontalan dolgokat hozok élőtökbe. Hogyha Isten áldását 
adja éhez, úgy nem fog haszontalan lenni; és hogyha az Isten igéje, a melyről 
szólunk, úgy bizonyosak lehetünk az ő áldása felől, bármennyit is prédikálunk arról. 
De ezen áldást megfogja tőlünk vonni, hogyha saját bölcsességünket hirdetjük, 
Istennek örök tanácsa egy részét pedig elhallgatjuk, mivel azt gondoljuk, hogy 
annak tulajdonképpen nincsen haszna. 
 
Ha mostan ezen igéket elibetek hozom, megjegyzem hogy az első rész, mely Isten 
népére vonatkozik, három nagy előjogot ígér nekünk; a második részben pedig, 
mely a gonoszokkal foglalkozik, kik a Krisztus kegyelmi szövetségébe nem 
tartoznak, három nagy és rettenetes dologról van szó, melyek elég világosan fel 
vannak mutatva. 
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Legelőször az első részével akarjuk kezdeni a szövegünknek, mely a három előjogot 
felmutatja. „Boldog és szent, kinek része vágyon az első feltámadásban, mert 
ezeken nincs hatalma, a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a 
Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.” 
 
Mielőtt ezen előjogokról közelebbről beszélnénk, először meg kell jegyeznem, hogy 
ezen verset két különböző módon szokták magyarázni, melyeknek mindegyike 
tarthatatlan. Az egyik szerint mondják, hogy az első feltámadás jelenti a szellemi 
erők feltámadását, a régi vértanúk türelmének, megrendíthetetlen hitbeli 
bátorságoknak, szent hősiességöknek és állhatatosságoknak feltámadását. Ők 
mondják, hogy ezen nagy erények feledékenységbe mentek és mintegy 
eltemettettek, és a Krisztus lelki uralkodása alatt, mely el fog következni, ezen erők 
feltámadásra jutnak. Most azt kérdezem tőletek, lehet-é ez ezen igéknek 
elfogulatlan magyarázata? Hiszi-é azt valaki, hogy ezen igéknek az az értelme, 
anélkül, hogy valamely nézetét pártolja azzal? Ez éppen onnan származik, hogy a 
szentírás olvasásánál gyakran arra gondolunk, amit annak jelenteni kellene a mi 
nézetünk, vagy óhajunk szerint, és nem arra, ami annak igazi értelme. Én azt állítom 
határozottan, hogy minden elfogulatlan, ki a szentírás értelmébe behatolni 
törekszik, és nem azt keresi, hogy miképpen lehetne annak értelmét alakítani, és 
magyarázni, hogy az ő előre gondolt véleményének megerősítésére szolgáljon be 
fogja ismerni, hogy az erők, vagy a tanok feltámadása ezen említett igéknek helyes 
magyarázatául nem szolgálhat. Kedves testvérek, nem kell é néktek az első 
pillanatra megismernetek, hogy itten az emberek, feltámadásáról van szó? És vajon 
ez nem egy feltámadás-é a szó szoros értelmében? Nem úgy olvastuk-é itten: „És 
látám azoknak is lelkeket, akiknek fejeket vették a Jézus felöl való bizonyság 
tételért,, Nincs é megírva: „A halottak pedig többé meg nem elevenednek?” Vajon 
ezzel a meghalt erők említtetnek-é? Ezt nem foghatjátok így fel és nem szabad így 

magyaráznotok. Isten ‒ és pedig minden kételyt és félreértést kizárva ‒ Isten 
szenteinek betű szerinti feltámadásáról van szó, nem pedig az erőkről és tanokról. 
De még egy másik magyarázási mód is van. Egy alkalommal volt szerencsém egy 
testvért hallgatni, amidőn ezen szövegről prédikált, és meg kell vallanom, hogy az ő 
magyarázatait nem igen nagy türelemmel hallgattam. Ő mondotta, hogy ez annyit 
jelent, hogy: „Boldog és szent, aki újonnan született, aki megújíttatott, és így 
feltámadott a holt cselekedetekből, az Úr Jézus Krisztusnak feltámadása által.” Mi 
alatt ő prédikált, azon óhaj keletkezett bennem, miszerint óhajtanám azon 
nehézséget eleibe tartani, hogy ezen lelki magyarázatot azon betű szerinti 
tényállással, hogy a halottak többé meg nem elevenednek, míg be nem telik az ezer 
esztendő, hogyan egyeztetheti össze? Mert hogyha az itt említett feltámadás lelki, 
jelképes, példaszerű feltámadás, úgy azon szavaknak is, ahol a többi halottakról van 
szó, jelképes, lelki és példaszerűnek kell lenni. De ezt senki sem fogja állítani. 
Tudjátok, hogy egy rész olvasásánál nem lehet mondani: „Ez a része jelképes, és 
úgy kell olvasni, a következőket pedig betű szerint kell érteni.” Kedves testvérek a 
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Szentlélek a tényeket és képleteket nem zavarja össze. Egy jelképes könyvben van 
elég oly kifejezés, melyet úgy kell érteni, és hogyha egy példázatos részben egy 
olyan helyre találtok, hogy azt betű szerint kell érteni, úgy az mindenkor egy 
másikhoz van kötve, mely egész határozottan sajátságos értelemmel bír, és a helyes 
emberi fogalommal bíró könnyen felfoghatja annak értelmét. Hogyha tehát mi ezen 
helyet elfogulatlanul bíráljuk, és semmi titkos célt nem tartogatunk mögötte, 

semmi előre megalkotott véleményt támogatni nem akarunk ‒ és én őszintén 
kinyilvánítom, hogy nékem olyas valamim nincs, mivel én nagyon keveset tudok a 

jövendő titkokról, ‒ úgy ki kell nyilvánítanunk, hogy itten két betű szerinti 
feltámadásról van szó, az igazak és gonosz testeknek feltámadásáról; a szentek 
feltámadásáról, akik az Úr Jézusban elaludtak, és akikkel Isten egyesült és egy másik 
feltámadásról tudniillik, akik megtérés nélkül élnek, halnak meg és az ő bűneikben 
elvesznek. Menjünk tovább. Szövegünk három előjogot mutat fel. 
 
Az első előjog a feltámadásban való elsőség. Nékem úgy látszik, hogy a szentírás 
igen világosan szól ezen pontra vonatkozólag. Talán úgy képzeltétek ti magatoknak, 
hogy minden ember ugyanazon pillanatban fog feltámadni; az arkangyal 
trombitájára minden sírok egyszerre fognak megnyílni és az összes alvóknak 
füleikbe egy időben fog a trombitaszó eljutni. De az Isten igéje nem úgy mutatja fel. 
Sokkal inkább azt  hiszem én, hogy az Isten igéje azt tanítja, még pedig 
megmásíthatatlanul, hogy először a szentek fognak feltámadni. És hogy milyen 
időköz fog lenni a két feltámadás között, betű szerint ezer esztendő, vagy pedig egy 
rendkívüli hosszú időköz, azt én nem akarom vitatni; mostan nincs más egyébre 
vonatkozásunk, csak arra, hogy két feltámadás fog lenni, egy az igazaknak 

feltámadások, és egy másik a gonoszoknak feltámadások, ‒ egy idő, amikor az 
Istennek szentei feltámadnak és egy másik idő, amikor a gonoszok feltámadnak a 
kárhozatra. Akarok néhány szentírásbeli helyet felmutatni, melyeknek bibliátokban 
olvassatok utána. Legelőször is figyeljük meg az apostol szavait az ő 

Korinthusbeliekhez írott első levele 15. részében (20‒21. v.-ig). De a Krisztus 
feltámadott a halálból és azoknak, akik elaludtak, lett első zsengéje, mert 
mivelhogy ember által vagyon a halál, a halottaknak feltámadásuk is ember által 
vagyon, mert miképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképp a Krisztusban 
mindnyájan megeleveníttetnek. Minden ember pedig az ő rendje szerint: Első 
zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor támadnak fel. Azután 
vég lészen, mikor kezéhez adja a Krisztus az országot az Istennek és az Atyának, 
mikor eltörlend minden birodalmat, minden hatalmat és erőt.” Kétezer évig tartó 
időszak lett az „első zsenge Krisztus” között és azok között, kik a Krisztuséi az ő 
eljövetelekor. „Miért ne lehetne ezer” év az első feltámadás és a vég között. Itten 
azoknak feltámadásáról van szó, akik a Krisztuséi, és csak azokéról. És a gonoszok? 
Ezen bibliai versekből alig lehet következtetni, hogy azok is feltámadnak, ahogy ha 
az általános nyilatkozatokból kivehető nem volna: „Mindnyájan 
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megeleveníttetnek”, de szinte ez sem olyan általános, amilyennek az első tekintetre 
lenni látszik. Nékem elég itten, hogy azoknak, akik az Úr Jézus  Krisztuséi egy 
kiváltképpen való és kizárólagos feltámadásuk lesz. Vegyünk egy másik bibliai 
helyet, amely talán még világosabb, a Thessalónikabeliekhez írott első levél 4. r. 

13‒17. v.: „Nem akarom pedig, hogy tudatlanságban legyetek atyámfiai, azok felől, 
akik elaludtak, hogy ne bánkódj?tok, mint egyebek, kiknek reménységek nincsen. 
Mert ha hisszük, hogy a Jézus meghalt és feltámadott a halálból, azonképpen az 
Isten is azokat, kik elaludtak a Jézusban, előhozza ő vele. Mert ezt mondjuk néktek 
az Urnák szavával, hogy mi élők, kik megmaradtunk az Úrnak eljövetelére, nem 
vesszük elő azokat, akik elaludtak. Mert az Úr unszolásnak kiállásával, Arkangyalnak 
szavával és Istennek  trombitájával leszáll az égből, és akik meghaltak volt a 
Krisztusban, feltámadnak először. Azután mi élők, kik megmaradtunk volt, 
elragadtatunk azokkal egyetemben a ködökben, az Úr eleibe, az éltető égbe, és 
eképpen mindenkor az Úrral leszünk.” Itten a gonoszokról semmi említés nem 
tétetik; csak az van említve, hogy a Krisztusban elaludtak fognak feltámadni először. 
Az apostol itten nyilván az első feltámadásról szól; s mivelhogy tudjuk, hogy az első 
feltámadás után a második következik, és a meghalt gonoszok szintén fel fognak 
támadni, éppen úgy, mint az igazak, így azon meggyőződéshez jövünk, hogy a 
gonosz meghaltak a második feltámadáskor fognak feltámadni, hogy ha a két 
feltámadás közötti időszak eltelt. Vegyük elő most Filippi 3, 8. v.-et és 10. 11. v.-et, 
hasonlítsuk össze azokat egymással: Sőt annak felette bizony mindeneket kárnak 
állítok lenni az én Uram Jézus Krisztus ismeretének nagy voltáért: kiért mindezektől 
magamat megfosztottam, és azokat ganéjnak állítom lenni, hogy a Krisztust 
megnyerjem” „Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő 
szenvedéseiben való részesülésemet, mikor hasonlatos leszek az ő halálához. Ha 
valami módon juthatok a halottaknak feltámadásokra.” Mit gondol ő azzal? 
Mindenki fel fog támadni; egy igaz, hívő keresztyén sem kételkedik abban. Az 
általános feltámadásról való tan az egész keresztyén egyházban ismeretes. Micsoda 
feltámadás az, a melyre itten az apostol vágyódik, hogy ha valami módon ő arra 
eljuthatna? Az nem lehet általános feltámadás; hiszen abban bizonyos lehetne, 
hogy arra el fog jutni. Ennek a magasabb értelemben való feltámadásnak kell lenni, 
a melyen csak azok részesülhetnek, kik Krisztust és az ő feltámadásának erejét 
megismerték és hasonlatosokká lettek az ő halálához. Hogyha a Lukács ev. 20. r. 35. 
és 36. v.-ét megfigyeljük, találunk abban valamit, a mit kiváltképpen figyelmetekbe 
ajánlok, mint egy kiváltképpen való feltámadás bizonyítékát. A Sadduceusoknak 
kifogásuk volt az ellen, hogy a házas életben levők a jövendő életben együvé 
tartozhatnának, és az Úr mondja nekik: „A kik pedig méltóknak ítéltetnek, hogy 
ama világot elvegyék és a halálból való feltámadást, sem feleségeket nem vesznek, 
sem házasságra nem adatnak; mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlatosok 
az Angyalokhoz és az Istennek fiai, mivelhogy feltámadásnak fiai azok”. Itten kedves 
testvérek az van említve, hogy akik méltóknak ítéltetnek arra, hogy a halálból való 
feltámadást elvegyék. Megérthetitek-é ezt? Ezen névben „feltámadásnak fiai”. De 
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most ismét mondom: ne kételkedjetek a felett, hogy mindenek fel fognak támadni!  
 
Ebben az értelemben minden ember a feltámadás fia volna, tehát nem lehetne szó 
a feltámadás méltóságáról. Azért lenni kell egy feltámadásnak, amelyhez bizonyos 
méltóság kívántatik meg, egy olyan feltámadásnak, mely egy kiváltképpen való 
előjog, mely annak, aki azt elnyeri, azon kitüntető és tiszteletteljes nevet adja: 
„feltámadásnak fiai”. Nékem úgy látszik, hogy ez elég világos, és minden kételyt 
kizár. A 14. részében ugyanezen evangyéliumnak a 14. versében egy ígéretet 
találtok, mely azoknak szól, kik ha ebédet vagy vacsorát készítenek, nem abban a 
szándékban, értelemben és indokkal teszik azt, hogy a jótétemény vissza legyen 
fizetve: „Hanem mikor lakodalmat készítesz, hívjad a szegényeket, csonkabonkákat, 
sántákat, vakokat és boldog leszel, mivelhogy nem fizethetik néked a jótéteményt, 
mert megfizettetik néked az igazak feltámadások idején.” Nem akarom állítani, 
hogy itten az igazak feltámadásának egy külön ideje nyilváníttatik, de mégis lenni 
kell az igazaknak egy feltámadásuknak; és éppen úgy lenni kell a gonoszoknak is 
feltámadásuknak, és az istenfélők megjutalmazásuknak ideje, az igazaknak 
feltámadásuk napja, mely itten határozottan ki van fejezve. Az Úr Jézus mondhatta 
volna éppen úgy ezt is: „Megfizettetik néked az általános feltámadáskor.” Hiszen 
arra nem volt szükség, hogy így mondja: „Az igazak feltámadásuk idején”, hogy ha 
egyik közvetlen a másik után esne. Ezen szó „az igazak”, egész felesleges lenne, 
hogyha ez egy egész más időre, azaz a gonoszok feltámadási idejétől 
megkülönböztetőleg, más alkalomra nem vonatkoznék. Nem akarom mondani, 
hogy ebben már egy világos és határozott bizonyíték van, de hogyha ezen helyet és 
még más bibliai helyeket összefoglalva vizsgáljuk, amelyre most ugyan időnk 
nincsen, úgy határozottan találunk elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy 
megállapítsuk, miszerint a szentírás alapján két feltámadásnak a tana határozottan 
fel van mutatva. Még egy bibliai helyre akarom figyelmeteket terelni, mely 
szerintem igen világosan tanúskodik az előbb említettek mellett. János ev. 6. r. 39. 
40. 44. 45. v. Ezen versekben négyszer beszél az Úr az ő benne hívőkről és így 
feltámasztást ígér nekik: „Ez pedig annak akarata, aki engem elbocsátott, tudniillik 
az Atyáé, hogy valamit nékem adott, abban semmit el ne veszessek, hanem 
feltámasszam azt amaz utolsó napon. Ez is pedig annak akarata, aki engem 
elbocsátott, hogy minden valaki látja a Fiút és hiszen ő benne, örök élete legyen és 
én feltámasszam azt amaz utolsó napon. Senki nem jöhet én hozzám, hanem ha az 
Atya, aki engem elbocsátott, vonándja azt; én pedig feltámasztom azt amaz utolsó 
napon. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete vagyon annak, és 
én feltámasztom azt amaz utolsó napon. Ezen versekben gyönyörű és dicső 
nyilatkozatok találhatók Isten gyermekei részére. Mindenekre egy feltámadás vár, 
de itten a választottak, a Krisztusban hívők egy dicső előjogban vannak részesítve.  
 
Határozottan, testvérek, különböző feltámadások lesznek. És itten még gondolok 
egy helyre a zsidókhoz írott levélben, (11. r. 35. v.) hol az apostol, amikor az 
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istenfélők üldöztetésekről, szenvedésekről és nyomorgatásokról szól; továbbá az ő 
nagy türelmeket is felmutatja, olyanoknak mutatja fel őket, akik nem gondoltak a 
szabadulással, hogy drágább feltámadást nyerhetnének.” A drágább nem a 
feltámadás gyümölcseiben, hanem magában a feltámadásban rejlik. Hogyan 
lehetne az egy drágább feltámadás, hogy az Isten gyermekei és a gonoszok 
feltámadása között semmi különbség nem volna? Az egyik dicsőséggel teljes 
feltámadás fog lenni, a másik pedig félelemmel és rettegéssel való feltámadás, 
tehát a kettő között igen lényeges különbségnek kell lenni, hogy a végezet is olyan 
legyen, mint a kezdet volt, mert az Úr nagy közbevetést tesz azok közé, kik Istent 
félik és akik nem félik. 
 
Tudom, hogy nem voltam képes az alap bizonyítékokat úgy felmutatni, hogy azok 
ellen még valami kétely ne emeltethetnék; de nékem nem az a célom, hogy az 
ellenkező értelműekkel harcoljak, és vitatkozzak, hanem sokkal inkább az, hogy az 
evangyéliomot prédikáljam a gyülekezetnek; és én reménylem, hogy a felemlített 
bibliai verseket emlékezetetekben fogjátok tartani és szívetekből nem fog az kiesni. 
Hogy ha pedig azok meggyőződésre nem hozhatnak titeket, arra vonatkozólag, 
hogy a Krisztusban elaludtak előbb felfognak támadni, úgy ne higgyétek azt nékem. 
Ha ezen tényt meg nem foghatjátok, hogy ha a Szentlélek azt ti előttetek világossá 
nem teszi, úgy olvassátok el azon felmutatott helyeket még egyszer, és keressetek 
egy más, jobb magyarázatot, hogyha találtok. Nékem nincs más célom ezzel, 
minthogy a szentírást előttetek oly világossá tegyem, amilyenné csak tehetem. És 
mostan ismétlem ezt, az én lelkemben a kételynek legkisebb árnyéka sincs arra 
vonatkozólag, hogy ezen bibliai helyek világosan tanítják, miszerint előbb lesz egy 
feltámadás, melyre vonatkozólag mondatik: „Boldog és szent, kinek része vagyon az 
első feltámadásban, mert azokon nincsen hatalma a második halálnak, hanem 
lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.” 
 
Most átmegyek a második előjoghoz, mely az Istenfélőknek ígértetett: „Azokon 
nincsen hatalma a második halálnak.”Ez is egy betű szerinti halál; határozottan 
betű szerinti halál, habár az ő rettentései leginkább lelki értelműek, mert a lelki 
halál éppen oly valódi, mint a testi. Ami az első feltámadást illeti, melyet az Úr az 
övéinek megígért, annak igen dicsőnek kell lenni, annyira, hogy azt fel sem 
foghatjuk! „Még nem jelentetett meg, micsodák leszünk. Tudjuk pedig, hogy mikor 
Ő megjelenik hasonlatosak leszünk Ő hozzá, mert meglátjuk őt úgy, amint vagyon.” 
(1. Ján. 3, 2.) Én azt hiszem, hogy az első feltámadás dicsősége inkább azon 
dicsőséghez tartozik, mely bennünk vagyon, mintsem ahhoz, a mely nekünk meg 
fog jelentetni. Hogy azon alaknak méltósága miben fog állani, amelyben 
feltámadunk és azon leírhatatlan boldogság, amelynek örvendeni fogunk, azt ugyan 
gondolhatjuk, de a maga teljességében fel nem foghatjuk. De azt megérthetjük, 
amit a szentírás mond, és meg is értjük azt nagyon jól, hogy a második halál a 
kárhozat. Ennek a második halálnak, a kárhozatnak semmi hatalma nem fog lenni 
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azok felett, kik az első feltámadásban részesültek. Miért? A kárhoztatás csak azokat 
érheti, kik bűnösöknek és vétkekben élőknek találtattak. De a szenteknek nincs 
semmi vétkek a bűnben. Ők is vetkeztek, mint mások, és természet szerint a 
haragnak fiai voltak, mint egyebek is. (Efézus 2, 3.) De az ő bűneik elvétettek, azok a 
bűnhordozónak a fejére tétettek. (3. Mózes 16. 10) Ő, az örökkévaló Helyettes, a mi 
Urunk Jézus Krisztus, minden bűneinket és vétkeinket elhordozta, és az elfelejtés 
nagy pusztájába vitte, ahol többé soha örökké meg nem találtathatik. Ők 
Megváltójuknak igazságát hordozzák, mint díszruhát, minekutána megmosattattak 
az ő vérében, és milyen harag érhetné még azokat, akik nemcsak hogy 
megtisztultak és megszabadultak vétkeiktől az Úr Jézus vére által, hanem meg is 
igazultak, a nekik tulajdonított igazság által! Óh, igazságnak karja, nincs hatalmad a 
vérben megtisztultakon! Pokoli lángok, forróságok legkisebb lehellete sem érintheti 
azokat, kik a Megváltó sebeiben biztos helyen rejtve vágynak. Hogy volna az 
lehetséges ó halál, kárhozat, rettegések, pokol tüze, nyomor és gyötrelem, hogy ti 
csak annyira is érinthetnétek azt, aki békét talált Istenben az Úr Jézus Krisztusnak 
vére által, mint ahogy egy felhőcske a tiszta égboltozatra tolakodik! Nem, az nem 
lehet testvérek.” 
 
„Bátran állok meg azon nagy napon;  
Mert ki az ki engem kárhoztasson?  
Mióta véres halálával megváltott, 
 Harag, átok, halál alól feláldozott?” 
 
Van egy második halál, de mi rajtunk nincsen hatalma. Igyekezzetek e gyönyörű 
képlet szépségét és dicsőségét felfogni. 
 
Gondoljatok arra, mintha mi a pokol lángjai között átmennénk, és azok reánk nézve 
semmi hatással nem bírnának, éppen úgy, mint mikor a három zsidó fiú a 
Nabukodonozor hétszerte befutott kemencéjében vidáman és minden sérelem 
nélkül járdalhattak a tűz közepében. A halál kifeszítheti nyilait, elarányozhatja, de 
eredmény nélkül. Mi nevetünk téged ó halál, és csúfolunk téged ó pokol! Mert 
mindegyikőtök felett embereknek ellenségei, diadalmaskodhatunk azáltal, ki 
minket szeretett. Ott fogunk állani sérthetetlenül és győzhetetlenül, gúnyolva és 
megvetve a mi nagy ellenségünknek haragját. 
 
De még másik alapja is van annak, amiért a második halál a hívők felett hatalmat 
nem gyakorolhat; az tudniillik, mert mi a világ fejedelmének, hogyha ellenünk 
támadna, a mi Urunk és Mesterünkkel felelhetünk: „Én ellenem semmi hatalma 
nincsen.” (Ján. ev. 14. 30.) Hogy ha feltámadunk, minden veszélytől és kárhozattól 
mentve leszünk; de egyszersmind minden romlottságtól, nem fog többé a gonosz 
kívánság bennünk lakni. „És kitisztítom vérekből, melyből ki nem tisztítottam vala; 
mert én vagyok a Sionban lakó Úr!” (Jóel 3, 21.) „Melyben ne lenne makula vagy 
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sömörgözés, vagy valami afféle.” (Eféz. 5. 27.) Igen. A bűn foltjának legkisebb 
nyoma sem lesz található, melyet a Mindenható és Mindentudó szemei 
felfedezhetnének, oly tiszták fogunk lenni, mint Ádám volt a bűnbeesés előtt, 
szentek, mint a tökéletes, beszennyezetlen emberiség azon pillanatban, melyben a 
Teremtő kezéből kikerült. De még jobb állapotban leszünk, mint akkor Ádám volt, 
mert Ádám vetkezhetett, de mi annyira szilárdak leszünk a jóban, az igazságban és 
szentségben, hogy soha még csak meg sem kísértethetünk, sokkal inkább nem 
félhetünk pedig attól, hogy elesünk. Szentül és fedhetetlenül fogunk ott állani az 
utolsó nagy napon. Testvérek, emeljétek fel fejeteket. Ti, kik a bűnnel harcoltok, kik 
kételyektől gyötörtettek, emeljétek fel fejeteket, és töröljétek le könnyeiteket 
szemeitekről! Jönnek olyan napok, amilyeneket az angyalok sem láttak; de ti 
meglátjátok azokat. Jönnek olyan idők, amikor lelketek nem nyög többé a rabság 
alatt, amikor nem emlékezhettek meg a nyomorúságról, siralomról, méregről és 
keserűségről. (Jeremiás siralm. 3, 19. 20.) 
 
„Bár a velünk született bűn,  
Nyomná testünk a porba.  
De Jézus, ki hisz benne hőn  
Megtart, s emel magasba!” 
 
És hogyha Isten gyermekei feltámadnak, akkor otthagyják az ó Ádámot. Óh, áldott 

nap! A menny legdicsőbb áldásainak egyike ‒ odafent a mennyben, vagy pedig 

idelent a földön ‒ az fog lenni, hogy ha minden bűnös kívánságoktól 
megmenekedünk, ama régi természetnek teljes halála, mely a mi nyomorunk és 
fájdalmunk volt. 
 
De még egy harmadik előjog is van említve alapigénkben, és én hiszem, hogy az is 
azon dicsőségek egyike, amely nekünk majd megjelentetik. Ezen harmadik előjog: 
„És uralkodnak ő vele ezer esztendeig.” E felett szintén sok és heves vita volt már. 
Az első keresztyének idejében azt hitték (nem tudom, hogy milyen bizonyítékokkal 
támogathatták azt a szent írásból), hogy a hetedik évezrede a világtörténelemnek 
egy szabbat, vagy nyugalom évezred fog lenni; amiképpen a hétben is, a munka és 
fáradság hat napja után egy nyugalomnap következik, azonképpen a világ is a 
harcküzdelem és nyomorúság hatezer éve után egy nyugalom ezer évet fog átélni. 
Mondom, hogy én nem tudom, találhattak é a szentírásban valami helyet, mellyel 
ezen véleményüket támogathatták; annyi bizonyos, hogy ezen állításnak ellene való 
mondásokat nyíltan nem találunk.  
 
Én pedig hiszem, hogy az Úr eljön; de azon napot és órát senki nem tudja, még a 
mennyei angyalok sem, hanem csak az Atya egyedül.” (Máté ev. 24, 36.) És én 
hiszem, hogy annak nincs haszna, hogy az Úr eljövetelének idejét meghatározni 
akarnák, annak évét vagy pedig évezredét. A mi feladatunk az, hogy mindenkor 
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készen legyünk, és az ő megjelenését várjuk szüntelen, hogy ha eljön vigyázva 
találjon bennünket. „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok mikor jő haza a háznak 
Ura, estvén-é vagy éjfélkor, vagy kakas szókor, vagy reggel.14 (Márk 13, 35.); de 
legyünk készek mindenkor, hogy eleibe mehessünk, mint az okos szüzek, és 
bemehessünk a menyegzői öröm alkalomra. Hogy Megváltónkkal ottan 
örvendezhessünk. Hogy milyen idő meghatározások történtek, mostan fel sem 
mutathatom azokat, azt a munkát én a tudósoknak hagyom, az olyan embereknek, 
kik életfeladatukká tették az olyan dolgokat. A jelenések könyve magyarázatához 
még más jelentés is szükséges, mint a mi könyvszekrényünké, annak összes 
műveivel, még ha annyira megvolnának is azok rakva, hogy összetörnének, mivel 
ezek a zavart mindenkor még nagyobbá teszik. Ezek a magyarázatok inkább 
bezárások, mint felnyitások; ezek Istennek elvégezett tanácsát, tanács nélküli 
szavakkal meghomályosították, mintsem hogy a homályt eloszlatták volna. Én csak 
annyira vagyok hajlandó ezen dologba menni, mint Ámennyire elődeim mentek, 
annyira csak mint a régi egyházi atyák, annyira mint Bascter és Bunyan, de tovább 
nem. Mindazáltal ma szabad nekünk szilárdan arra építeni, hogy szövegünkben egy 
határozott ígéret adatik arról, hogy a szentek Krisztussal fognak uralkodni ezer 
esztendeig; és hiszem, hogy ők itt e földön fognak ő vele uralkodni. Vannak bibliai 
helyek, a melyek csudálatosan be fognak bizonyulni, ha ez megtörténik, olvassátok 
Zsoltár 37, 10. 11. v-et: „És kevés idő múlva a hitetlen elvész; nézed a helyét, és ő 
nem lészen. A szelídek pedig lesznek örökösei a földnek, és gyönyörködtetik 
magokat a békességnek sokságában.” Igaz, hogy lehet ezt úgy is felfogni, hogy az 
alázatos ember, e földnek javait nagyobb mértékben élvezheti, mint a bűnben élő 
ember, és hogy gyönyörködtetik magokat a békességnek sokaságában. De 
szerintem ez nem helyes magyarázata ezen igéknek. Így az ige tévesen van 
magyarázva, nagyon tévesen. Hogyha az igaz, hogy ezen szelídek éppen ezen földet 
bírják örökségül, és hogy ők a Messiás béke zászlaja alatt fognak örvendezni ezen 
örökségnek, úgy látszik nékem, hogy ennek egy jobb értelme van, és egy isteni 
társaságban való örökség ez. Hiszen Isten ígéretei mindenkor egy messzebb terjedő 
értelemben érthetők, mint azokat mi felfoghatjuk. Hogyha ezen ígéret ezen 
esetben csak azt akarja mondani, hogy a szelídek megnyerik azt, amit e földi 
életben megnyerhetnek, az még nagyon kevés, hogy ha csak annyit nyerhetnek 
meg, amennyit e földön élvezhetnek, az oly csekély valami, amelyre vonatkozólag 
azt kell mondanom, hogy csak e világon reményelhetnek, úgy ők minden 
embereknél nyavalyásabbak – hogy ha csak az az értelme ezen igének, akkor ezen 
ígéret sokkal kevesebbet tartalmaz, mint amennyit mi ebben lenni gondolunk; de 
hogy ha ez azt jelenti, hogy ők már e földön dicső állapotba fognak helyeztetni, 
akkor a legmesszebb menő értelemmel bírunk efelől, egy olyannal, a mely méltó az 
Istennek Ígéretéhez: hosszú, széles, mély és magas, igen isteni. Kedves testvérek, a 
mi időnkben a szelídek semmi kiváltképpen való részt nem kapnak e földön, tehát 
ezen ígéret beteljesedését egy más időben várhatjuk. Az Urnák szavait akarom itten 
ismét felmutatni, hogy netalán azt gondoljátok, hogy ezen bibliai hely az ő 



  
41 

 
  

testamentomi rendtartásokra vonatkozik. Ő mondja: „Boldogok az alázatosok, mert 
ők örökség szerint bírják e földet.” 
 
Máté ev. 5. r. 5. v. Hogyan? Hol? Mikor? Határozottan nem most! Nem a Krisztus 
földi életében, határozottan nem az apostolok idejében. Mit nyertek a szelídek és 
az alázatosok kedves testvéreim? Máglyát, lángokat, ostorozásokat, veréseket, 
tömlöcöket és fogságokat. Az örökség valóban semmi volt. Üldeztettek, kínoztattak, 
káromoltattak juhoknak és kecskéknek bőrökben bujdostak, elhagyattattak, 
szorongattattak, nyomorgattattak. És hogy a szelídek valamikor örökösei lesznek 
ezen földnek, úgy ezen időre még várnunk kell, mivel ők még nem bírták e földet. 
Továbbá tekintsétek meg jelenések könyve 5. r. 9. 10. v.-ét: „És éneklének új 
éneket, mondván: Méltó vagy hogy elvegyed a könyvet és megnyissad annak 
pecsétit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden 
ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetségből. És tettél minket a mi 
Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.” Ezen szent igék is 
határozottan mondják, amennyiben a Szentlélek ezek által egy igazságot 
kinyilvánítani akar, hogy Isten gyermekeinek uralkodni kell e földön! Továbbá, 
emlékezzetek Urunknak a Megváltónak szavaira, hol ő Péternek egy hozzá intézett 
kérdésére, amidőn arról kérdezkedik, hogy néki és tanítványtársainak, akik 
mindeneket elhagytak és követték az Úr Jézust, mint fog lenni dolguk? Az Úr Jézus 
eme feleletet adta: „Bizony mondom néktek, ti kik engem követtetek, amaz 
újonnan való születéskor, mikor ül az Embernek fia az ő dicsőséges székibe, ti ültök 
tizenkét székekben, és megítélitek az Izráelnek tizenkét nemzetségit. És valaki 
elhagyja házait atyafiait, nénjeit, hugait, atyát, anyát, feleségit, gyermekit, jószágát 
az én nevemért, százannyit vészen, és az örök életet örökség szerint bírja.” Ebből 
azt következtethetjük, hogy Krisztus jönni fog, hogy e világot ismét megújítsa, akkor 
aztán kiváltképpen az apostolok, de meg mindenek is, akik Krisztusért valami 
földiekben fogyatkozást, veszteséget szenvedtek, dicső örökséget fognak nyerni, 
mely veszteségöket sokszorosan pótolja, új öröm és vigasság fog lenni a 
feltámadottak között, akik részesültek az első feltámadásban. Még több ezekhez 
hasonló verseket is találhatunk a szentírásban: „Mikor uralkodándik a Seregeknek 
Ura Sionnak és Jeruzsálemnek hegyén, és az ő vénei előtt dicsőséges lészen.” 
(Ézsaiás 24. r. 23. v.)  
 
Hasonlatosképpen találjuk a Zakariás könyvében: „És eljő az én Uram Istenem, és 
mind a szent Angyalok ő vele.” (Zakariás 14, 5.) Valóban most nincs időm ahhoz, 
hogy az összes ide vonatkozó szentírásbeli helyeket megemlítsem, melyek azt 
bizonyítják, hogy éppen a harc és küzdelem helye fog lenni a győzelem és nyugalom 
helyévé. Én nagy örömmel és teljes gyönyörrel tekintek azon jövővel szembe, 
amikor Krisztusban elaludtakkal, (hogy én akkorra elalszom-é, azt nem tudom) az ő 
megjelenésének napján felfogok támadni, és el fogom nyerni a jutalmat az igazak 
feltámadások napján, hogy ha hűen és hit-teljesen szolgáltam nékie. 
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„Még nem jelentetett meg,  
Mily nagyok és gazdagok leszünk;  
De ha megváltónk látjuk meg,  
A főhöz hasonlók leszünk” 
 
Ilyen mennyei remény  
Meggyőzhet itt minden nyomort,  
Lelkünk, hogy ha?ebben él,  
Istent láthatjuk egykoron. 
 
De hogy az előbbiekkel összeköttetésbe jöjjünk, még egy további megjegyzést 
teszünk. Ezen éppen előttetek felmutatott tan igen nagy hasznotokra szolgálhat. 
Mert az egész új testamentumon át, ahol csak szükségesnek látta ezt az apostol, 
hogy az embereket türelemre és a szeretet munkáinak gyakorlására buzdítsa, 
továbbá reményre, állhatatosságra és szent életre intse, akkor mindenkor az Úr 
Jézus eljöveteléről szól nékik. „Békességesek legyetek azért atyámfiai, az Urnák 
eljöveteléig.” (Jakab 5. 7. 8.) „Azért idő előtt semmit ne ítéljetek, mígnem eljön az 
Úr.” (1. Korinth! 4. 5.) „A ti elméteknek mértékletessége nyilván legyen minden 
embereknél. Az Úr közel vagyon.” (Filippi 4. 5.) „És mikor megjelenedik a 
Pásztoroknak, Fejedelmek elvesziték a dicsőségnek ama fonnyadhatatlan 
koronáját.” (1. Péter 5. 4.) Kedves testvérek, az nem jó, hogy ha erre túl nagy súlyt 
helyezünk, de éppen olyan helytelen és rossz dolog, hogy ha erre nagyon keveset 
adunk. Tehát adjunk egy első helyet ezen gondolatnak a mi elménkben, és 
kiváltképpen azok, kik Istent félik közöttünk, és az Úr Jézus Krisztusban hisznek, 
használják ezt, mint ablakot, amelyen át a zavaros időkben, amikor sötét lesz a 
házban, a messze távolba kitekinthetnek, ama jövő időbe, amikor az első 
feltámadással Krisztushoz az elsőszülötthöz hasonlóakká leszünk, és ahol uralkodni 
fogunk Krisztussal, ahol részesévé leszünk az ő szentségének és határozottan 
tudjuk, hogy a második halálnak rajtunk hatalma nincs. 
  
Most elmélkedésünk második részéhez jövünk. Az istenteleneket háromszoros jajj 
éri. 
 
Bűnös, te hallottál az igazak feltámadásokról. Neked ezen szó, „feltámadás”, nem 
valami kellemes hangzású. Nem villan át valami öröm érzet a te szíveden ezen 
szónak hallatára, amikor hallod, hogy a halottak ismét fel fognak támadni. De kérlek 
tégedet, ajándékozz meg engemet most azzal, hogy hallgass meg, amikor most 
néked Isten nevében komolyan tudtodra adom, hogy a halottak feltámadnak. Nem 

csak a lelked fog élni, ‒ talán oly ostobává lettél, hogy elfelejtetted, miszerint neked 

lelked is van ‒ nem, hanem a te tested is fel fog támadni. Ezen szemeid, melyek 
most rossz kívánságoktól vezettetve széttekintgetnek, a megrémülés látásait fogják 
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szemlélni; ezen fülek, melyek a gonosz kísérteteit örömmel hallgatták, az ítélet 
napja mennydörgéseit fogják hallani, a lábak, melyek tégedet a színházakba és 
bálokba vittek, megkísérlik azt, de hasztalan, hogy szilárdan állhassanak, ha majd 
Krisztus a világnak ítélő bírája a trónra ül. Ne hidd tehát, hogy a testnek 
eltemetésével minden el fog múlni. Tested részt vett a bűntételben, tehát részt kell 
vennie lelkeddel együtt a kárhozatban is; ő hatalmas arra, hogy a testet és a lelket a 
gyehennára vesse. A testnek feltámadására vonatkozó tan egy sajátságos tana a 
keresztyénségnek. Ti nem tagadhatjátok le Istennek kijelentéseit, azt én jól tudom. 
A szentírástól, mint Isten igéjétől talán féltek, mivelhogy tudjátok, hogy annak 
szavai igazak. De éppen ezen könyv mondja nekünk, hogy a halottak mind 
feltámadnak, a nagyok és a kicsinyek fel fognak támadni. Hogyha az Arkangyal 
trombitája megszólal, akkor fel fognak a föld összes lakói kelni, akik a vízözön 
alkalmával eltöröltettek, akik a tengerbe vettettek, az összeomlott paloták romjai 
alól, az összeomlott házak mind kiadják az ő halottaikat, azok, akik házasodtak és 
házasságra adattak, minekelőtte Noé bement volna a bárkába. A tengernek 
mélységéből azon ezerek és sok ezerek, kik ott lelték halálukat három, négyezer 
esztendő alatt. Minden temető előadja az ő halottait. A harctér egy nagy aratást 
fog nyújtani, egy olyan aratást, mely vérontással vettetett volt és zivatarral 
arattatik. De a fő dolog reátok nézve az, hogy ti is azok között fogtok lenni. Élők és 
mégis holtak, mint amilyenek most vagytok, istentelenek és megtéretlenek, a 
legrettenetesebb átok fog benneteket érni, mely a ti lelketeket a kárhozaton kívül 
érheti abban, hogy a ti testeteknek feltámadása igaz és elkerülhetetlen. Menjetek 
el és kenjétek ezen féreg zsákot, hogyha akarjátok, törekedjetek annak szépségére, 
amelyet a férgek fognak megemészteni. Menjetek és hizlaljátok testeteket, igyatok 
bort és egyetek jó étkeket. Menjetek el és tartsátok azt gyengéden jó kényelmes 
helyzetben. Igen uraim, csak ápoljátok testeteket finoman, kényelmesen, mert 
annak dicsősége rövid ideig fog tartani és hogyha ezen rövid idő eltelik, akkor majd 

egy másforma borból kell innotok ‒ akkor az Isten haragja borának seprőjét kell 
elfogyasztanotok, melyet a gonoszoknak utolsó cseppjéig ki kell inniok. Csak 
gyönyörködtesd füleidet a szép zenék hallgatásában és játszásában, mert 
nemsokára nem hallasz már egyebet, csak az elkárhozottak üvöltését és jajgatását. 
Menj utadra, egyél és igyál és gyönyörködjél, „de megtudjad, hogy mindezekért 
Isten tégedet ítéletre von” (Préd. 12. 1.) Az ő haragjának nagy és rettenetes napján 
az Úr hétszer, sőt nemcsak hétszer, hanem hetvenhétszer fog téged megbüntetni 
minden bűnös gyönyöreidért, gonoszságaidért és álnokságaidért. Bűnös, gondold 
meg ezt, és amikor bűnt cselekszel, gondolj a feltámadásra. 
 

A feltámadás után pedig ítélet lészen, mondja az írás. Ti káromoltátok Istent ‒ 
elhangzott és elmúlt a káromlás? Nem, barátom az nem múlt el; Istennek nagy 
könyvébe beíratott. Te helyedet találtad az erkölcstelenség kamarájában és az 
Istentől való elidegenedés házában, a gonoszság és vétek minden lépcsőjére 
felhágtál, fürödtél a paráznaság iszapjában és rútságában. A bűn után futottál, 
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abban élvezetet találtál és azt gondoltad, hogyha a nap elmúlt, akkor elmúlt vele 
minden; azt hitted, hogy a miképpen az éjszaka elfedi a nappalnak alakját, 
azonképpen elfedi a halál éjszakáját, a te életednek cselekedeteit. De nem úgy van! 
A könyvek majd meg fognak nyittatni. Nékem úgy tetszik, mintha már látnálak 
téged elhalványult ábrázattal, lesütött szemekkel, mert nem mersz a Bírák szemei 
elé kerülni, hogyha az azon oldalt felnyitja, ahol a te életed feljegyezve van. Hallom 
azon bűnöst, aki vakmerőén a többinek vezetője volt a gonoszságban. Most ezt 
kiáltja: „Essetek reám hegyek!” Ott állanak azok magasztosan és rettentően 
egyszersmind azon gránit hegyek; sokkal inkább szeretne azoktól 
szétmarcangoltatni, mint ezen átható tűzláng szemek előtt állani; de az óriási 
sziklák nem akarnak mozdulni, az ő kő bensejök nem érez legkisebb részvétet sem 
ezen boldogtalanok iránt, meg sem mozdulnak. Lekötözve állatok ott, mialatt a 
titeket megreszkető hang olvassa, olvassa, olvassa, minden cselekedeteiket, 
minden szavaitokat és gondolataitokat. Nézlek titeket, amikor a gyalázatos 
cselekményeitek olvastatnak, amelyet minden ember és angyal hallani fog. Látom 
iszonyodástokat, amikor egy névtelen cselekedetetek, pontról-pontra elbeszéltetik, 
hogy semmi félreértés nem lehetséges. Hallom minden titkos gondolatotokat 
hangos szavakban kinyilvánítani: ezen feslett indulat, ama gyilkos szándék, melyet 
kívánságod szült, de amely soha tetté nem vált. Ez alatt csudálkozástól 
megdermedve állasz ottan, mint Baltazár, midőn a falon való kézírást 
megpillantotta, az ő dereka reszketett és térdei összeverődtek. (Dán. 5. 6.) Úgy fog 
veled is történni, és ismét fel fogsz kiáltani: „Hegyek essetek mi reánk és rejtsetek 
el minket annak színe előtt, ki a székben ül, és a Báránynak haragjától! (Jelentés 6, 
16.) 
  
De ekkor jön még a vég, az utolsó. A halál után az ítélet; az ítélet után a kárhozat. 
Hogy ha rettenetes ismét élni kényszeríttetni, hogy ha még rettenetesebb ezen 
újonnan kezdet életnek első napja az Isten ítélő széke előtt állani kényszeríttetni; 
mennyivel rettenetesebb lehet az, hogy ha az ítélet kimondatik, és a büntetés 
rettenetes szenvedése megkezdődik! Férfiak és asszonyok, kik Istent nem félitek, 
kik az Úr Jézusban nem hisztek, nem vagyok képes a kárhozatot ecsetelni. Reá 
húzom arra a függönyt. De habár én azt nem is ecsetelhetem, kényszerítlek titeket 
arra, hogy állítsátok lelki szemeitek elé azt komolyan. Azt tudjuk határozottan, hogy 
a pokol egy hely Isten jelenléte nélkül, egy olyan hely, hol a bűn uralomra és 
rettenetes kifejlődéshez jut, hol minden szenvedély zabolátlanul dühöng, minden 
gonoszság szabadon tombol, egy olyan hely, hol Isten éjjel és nappal büntet, ahol 
nappal és éjjel folyton vetkeznek, egy olyan hely, hol soha nem alusznak, nem 

nyugosznak, ‒ egész remény nélküli hely! Egy olyan hely, ahol egy csepp víz is 
megtagadtatik, jóllehet szomjúságtól eleped a nyelv, egy olyan hely, hol soha egy 
örömsugár nem dereng, soha egy fénysugár oda nem hat, soha egy vigasztaló hang 
nem hallatszik, egy olyan hely, hol az evangyéliom tagadtatik, hol a kegyelem nem 
létezik, egy olyan hely, hol a bosszúállás méreggé változik, egy düh és folyton 
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gerjedező harag helye, egy olyan hely, amelyet a legnagyobb és legbátrabb 
képzeleti erő sem képes oly rettenetesre kigondolni, mint amilyen az a valóságban. 
Isten óvjon meg benneteket attól, hogy valaha azon helyet megpillantsátok, vagy 
annak rettegtetéseit erezhessétek. Bűnös, én nem akarom neked ezen helyet 
prédikálni, inkább arra akarlak téged kényszeríteni: Fuss, és mentsd meg magadat 
attól! Óh, bűnös, hogyha meghalsz, akkor többé már nem lehet menekülni: akkor 
biztosan el vagy veszve. Óh, még most, míg itt ezen imádkozás földjén időzöl, kérlek 
tégedet, gondolj végórádra! „Nem emlékezett meg az ő utolsó idejéről azért 
leszálla csudálatos képen.” (Jerém. siralm. 1, 9.) Ne engedd, hogy rólad is 
ugyanazon nyilatkozat tétethessék. Gondold meg! Gondold meg! Talán utolsó 
figyelmeztetés ez, amelyet te folyton hallani fogsz. Talán már nem engedtetik meg 
néked, hogy ismét egy imaházba menj. Talán most míg itt ülsz, üt életed utolsó 

órája és azután ‒ azután már nem lesz figyelmeztetés számodra, mivel a 
megbékélés és a megmentetés reád nézve egész lehetetlenné fog válni. 
 
Lélek, kérlek tégedet a megfeszített Krisztus előtt, akire figyelmedet akarom terelni; 
Aki hiszen ő benne, az kárhozatra nem megyen, hanem általment a halálból az 
életre, és örök élete vagyon annak” (János 10, 28. 3, 16. 17. 36. v.) Miképpen 
felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen fel kell magasztaltatni az 
Emberfiának. És ma ebben az alakban áll lelki szemeid előtt. Bűnös, tekints az ő 
sebeire, nézz az ő tövissel koronázott fejére. Tekintsd meg a kezében és lábaiban 
lévő szegeket. Eltudod-é őt képzelni? Hallod, hogyan kiált fel: „Miért hagytál el 
engemet?” Halld a másik nyilatkozatát is: „Elvégeztetett minden! Elvégeztetett! A 
megváltás elvégeztetett! És most hirdettetik néked ezen szabad megváltatás egy 
egész ingyen való megváltatás, ingyen kegyelemből. Higgy az Úr Jézus Krisztusban 
és idvezülsz. Bízz ő benne, úgy a jövendő harag nem fog reád hatást gyakorolni; 
hanem ezen jövendölésnek dicsősége fog rajtad beteljesedni, bármilyen nagyok 
volnának is azok, óh, vajha közületek ma, csak egy is, az ő elkövetett sok bűneivel 
az ő Urában és Megváltójában bízna, és hogyha az megtörténik, akkor nem kell 
kíváncsian tapogatni, hogy mi fog azután jönni, hanem nyugodtan leülhettek és 
mondhatjátok „Jöjjön bármi is; az én lelkem az örökkévalóság kőszikláján nyugszik, 
nem fél a gonosztól, nem fél a zivatartól, dacol minden fájdalmakkal. „Jövel hamar! 
igen jövel. Uram Jézus”. Ámen! 
 

Istennek magasztossága 
 
„Íme noha az erős isten hatalmas: mindazáltal nem utál meg, mert ő hatalmas és 
a mi lelkünknek is ő ereje.”  Jób k. 36.r.  5. v. 
 
Nem csudálkozhatunk azon, hogy Jób az ő lelkének nagy keserűségében, olyan 
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nyilatkozatokra kényszeríttetett, melyeket később még igazolni sem akart. Többek 
között Jób gondolta és majdnem ki is nyilvánította, hogy Isten őtet megutálta. A 10. 
r. 3. versében mondja Istennek: „Avagy jónak tetszik-é néked, hogy 
megnyomorítasz? Hogy a te kezed munkáját megutálod?” Elihu az ő buzgalmában, 
amidőn az Ő Teremtőjének igazságosságát bizonyítja, amint hiszem, Jóbnak eme 
nyilatkozatát szem előtt tartja, és azt határozottan megcáfolja, amidőn Istennek 
hatalmát és nagyszívűségét bizonyítgatja. Ő megígérte, hogy az ő értelmét 
amennyire csak képes, előhozza, így nem csak Isten irgalmasságát és jóságát 
bizonyítgatja abban, hogy ő senkit meg nem utál és nem valami közönséges módon 
törekszik azt bebizonyítani, hogy ő senkit meg nem utál, amiképpen a csekély 
értelemmel bírók is tehetnének, hanem az ő magyarázatát arra alapítja, hogy Isten 
senkit, tehát e szerint Jóbot sem utálja meg, mivelhogy Isten hatalmas. „Íme noha 
az erős Isten hatalmas: mindazáltal nem utál meg, mert ő hatalmas, és a mi 
lelkünknek is ő ereje.” Ezen bizonyíték néktek, vagy nékem, nem jött volna hamar 
elménkbe; mi inkább hajlandóak lettünk volna azt következtetni, ami ezen 
állításnak az ellenkezője, és így szólani: Ő olyan hatalmas, hogy nem lehet várni, 
hogy ő az olyan csekély dolgokat, mint az ő teremtései megtekintse, hanem ő 
mindazokat megutálja; tehát e szerint nem nagyon csudálkozhatunk azon, hogy 
többek között Jóbot is megutálta. Elihu sokkal jobb Ítéletet tesz és nyilvánít, mint 
amilyennel közülünk a legtöbben bírnak, egész ellenkező következtetést nyilvánítja 
ő, és megmagyarázza, hogy mivel a jó Isten hatalmas, éppen azért nem utál meg 
senkit. 
 
A tények a legmeggyőzőbb bizonyítékok, és hogy ha gondosan megfigyelitek, látni 
fogjátok, hogy rendesen azok, akik másokat megutálnak, gyengék és erőtlenek a 
lelki életben, de hogyha másban nem is, az értelemben határozottan gyengék az 
olyanok. Azon kicsiny hivatalnokok, kik rövid ideig tartó hatalommal felruháztattak, 
gyakran kemények és kegyetlenek, de a valóban nagyok nyájasak és leereszkedők, 
gyengéd érzelműek és előzékenyek. Az erőseknek nincs okuk féltékenykedni és 
bizalmatlankodni, azért mentve vannak az irigységtől; ők nem félnek a mások 
hatalmától, azért arról gondoskodnak, hogy az ő hatalmuk, a körülöttük lévő vagy 
rendelkezésük alá adatott gyengéknek nyomasztó ne legyen. Ők előzékenyek 
másokkal szemben, mivel ez egy alkalmas működési kör az ő erejök gyakorlására. 
Ama férfiú, ki csak a látszat szerint erős, de valóságban gyenge, megutál másokat, 
mert fél, és mivel tudja, hogy ő mennyire méltó arra, hogy megutáltassék másoktól, 
így ő is megvetően és megutálóan tekint le embertársaira. Ő a félig képzett ember, 
akik gúnyolódik, Ő igényt tart a rangra, nagynak képzeli magát. A hol minden csak 
látszat, ott arra törekszenek, hogy a mások bírálatától megmenekülhessenek, mikor 
másokat lenéznek, és megcsúfolnak. A Farizeusokról az nyilváníttatik, hogy 
magokban bíztak és azt állították, hogy ők igazak, másokat pedig megvetettek; 
mivel ők vallásos érzelmekkel funérozva, vagy külsőleg beborítva voltak, csak egy 
felületes politurt, vagy az igazság által való megaranyozást nyertek, vagy pedig 
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valami olyannal bírtak ők, mely úgy nézett ki, mint az igazság, így olyan 
arcvonásokat tettek, mintha a kisebbekre és azokra, akik a látszatot annyira nem 
mutatták, mint ők, megutálással tekintenének. Isten oly nagy minden dolgokban, 
hogy ő senkit meg nem utál; néki nincs vetélytársa, azért nincs arra szüksége, hogy 
úgy viselkedjék, mintha mások jó hírnevét az ő megvetésével beszennyezni akarná. 
Ő oly valódi, oly igaz és tökéletes, hogy ő benne soha, soha az a gondolat meg nem 
fogamzhat, hogy valakit megutáljon azért, hogy azzal magát nagyobbra emelje. Az ő 
hatalma nem hamar ingerül fel a harcra, mivel nem fél semmi ellenállástól; az ő 
ereje gyengédséggel párosult, bosszú nincs ő benne, mivel ő oly hatalmas, hogyha 
akarja, ellenségeit azonnal tönkre teheti, miképpen a tűz a pozdorját megemészti. 
Isten nagyobb minthogy megutáljon, hatalmasabb, minthogy felfuvalkodjék. 
 
Figyeljétek meg azt is, hogy a csupán állatias erő a gyengébbekkel megutálja, de 
azon erő, mely itt az Úrnak tulajdoníttatik valami magasabb és sokkal nemesebb 
természetű. Az ő hatalma nem csak az uralkodásban látható, és nem csak a 
pusztításban, amikor a szilárd földet földrengéssel megingatja, és az eget sűrű 
felhővel borítja, hogy szélvészt és zivatart hozzon létre, hanem azon nemes 
formában is, mely az ő bölcsességében és nyájasságában nyilvánul. Az ő karjának 
ereje hasonlít az ő szellemének nagyságához. Hatalma szívében rejlik, az ő 
bölcsességben és szeretetében; ő hatalmas a lelki dolgokban, a gondolatnak 
magasztosságában, és az indító okok nagyságában; szellemének nemességében és 
céljának nagyságában. Hogyha ti az isteni érzelem magasztosságát és az isteni lény 
magasságát megfigyelitek, akkor látni fogjátok annak okát, hogy miért nem utál 
meg az Úr senkit. Hogy véleményemet egy nyomatékos szóba foglalhassam, azt kell 
nyilvánítanom, hogy Istennek nagyszívűsége az, mely őt abban akadályozza, hogy 
valakit megutáljon. A nap olyan dicső, hogy nem vonakodik még a szemétdombra is 
vetni sugarait, az eső oly gazdag, hogy nem vonakodik egy kicsinyke virág szirmára 
is esni; a tenger oly nagy hogy nem vonakodik a legkisebb tárgyakat is hordozni; és 
Isten oly hatalmas, hogy Ő a kicsinyeknek és csecsszopóknak dicséretét sem utasítja 
el. Ha Isten kicsiny volna, akkor a kicsinyeket megutálhatná, hogy ha gyenge volna, 
akkor a gyengékre megvetéssel tekinthetne le; hogyha igazságtalan volna, akkor 
kegyetlen volna az ő környezetéhez; de mivel ezekből egy sincs ő benne, hanem 
Isten, mindenek felett örökké áldandó, akiknek egyedül vagyon bölcsessége; úgy 
egy olyan lénnyel van dolgunk, aki, jóllehet nagy és dicső, mindazáltal a kicsinyekre 
alá tekint, aki habár a menny összes seregeit kormányozza, mégis alá tekint, és az 
alázatosoknak kiáltásokat nem utálja meg. Istennek magasztossága azon alap, 
amiért ő senkit meg nem utál. A Szentlélek gyámolításával időzni akarunk ma 
először is a tannál, azután pedig annak gyakorlati használatát fogjuk megtekinteni. 
 
Legelőször óhajtanám, hogy tiszteletteljesen a tant megfigyeljétek, hogy Isten 
hatalmas és ezért ő senkit meg nem utál. 
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Kezdjétek meg a kezdettel: Az úr hatalmas ‒ azaz Isten oly erős, hogy 
megmérhetetlen és megfoghatatlan hatalma vagyon. „Egyszer szólott az Isten, 
kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalmasság csak az Istené.” Mindaz, amit Isten 
már cselekedett, bebizonyítja az ő nagy hatalmát, de az ő legnagyobb műveit el 
sem képzelhetjük, amelyeket még képes cselekedni. „Kicsoda értheti meg az ő 
hatalmának dörgő szavát?” Mivel hatalmának nincs határa és bűnös dolog volna, az 
Izráelnek szentét korlátok közzé szorítani, azonképpen szabadságunkban áll azt 
hinni, hogy az Úr még sokkal álmélkodásra méltóbb módon is működhetne, mint 
eddig működött, hogy ha az néki akartja volna. Kutassátok ameddig csak akarjátok, 
és az ő segítsége folytán egy olyan bepillantást tehettek az ő isteni hatalmába, 
amilyet csak egy halandó tehet. De ne felejtsétek, hogy ő minden értelemnek 
felette vagyon, és hogyha őtet látnátok, hogy a földet hogyan oszlatja el és a 
népeket hogyan különíti el egymástól, az örökké szilárd hegyeket hogyan rontja 
szét, és hogyan oszolnak el a halmok az ő orcája előtt, akkor is azt kellene 
mondanotok Habakukkal: „Abban rejtetett el az ő erőssége.” (3, 4.) 
 
Istennél semmi sem lehetetlen. Tanuljatok valamit az ő hatalmáról a következő 
dolgokból. Legelőször is, minden erő, ami a világ alkotmányban van, először 
Istentől származott, de még most is tőle származik, és az ő parancsára egy pillanat 

alatt minden megszűnnék. Minő erő rejlik csak az érzéketlen természetben is. ‒ 
Isten az, aki működik egyedül, ő helyezi mozgásba a természetnek kerekeit, és az ő 
parancsára azok megszűnnének a mozgástól. Bármilyen szellemi tehetség van egy 
Kérubim, Sérafim, Angyal vagy emberben az az ő teremtői hatalmának kiáradása, az 
ő örök napjának egy sugárocskája, mely azonnal megszűnne, mihelyt ő az ő karját 
visszavonná. Ha Isten akarná, akkor azon temérdek világok, melyek rendben és 
háborítlanul forognak központjuk körül, vad zavarban összeomolnának 
elkerülhetetlen romlásban. A nehézség törvénye, mely minden tárgyat az ő 
helyéhez köt, egy pillanat alatt felbomlana, hogy ha ő erejét megvonná, mely ezen 
törvényt hatalomra emeli, nem lenne semmi összeköttetés az égitestek között, 
nem, így aztán azok is megsemmisülnének és egy nagy sírt, egy általános ürességet 
hagynának magok után. Ebben olyan hatalom rejlik, hogy mi Nehémiásal 
mondhatjuk: „Te vagy csak egyedül az Úr. Te teremtetted az eget, az egeknek egeit, 
és azoknak minden sokaságos seregét, a földet és a melyek a földön vannak, a 
tengereket, minden benne valókkal egybe; te tartod mind azokat, és az egeknek 
seregei téged imádnak.” 
 
A nagy Isten megcselekedhetik minden dolgot, segítség nélkül. Néki nincs szüksége 
gyámolításra; valóban olyan segítség nem létezik, melyet ő elfogadhatna, mivel 
minden dolgok ereje egyedül ő tőle származik. A teremtmények nem gyarapíthatják 
az ő erejét, azok csak nyilvánvalóvá teszik őt és mutatják azon hatalmat, melyet ő 
tőle kölcsönöztek. Hogy valamely szándékot teljesítsen, nem kér senkit arra, hogy 
szövetséges társa legyen, mert egyedül teszen ő, amit akar. Ami több, ő éppen 
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olyan könnyen véghez viheti szándékát, ha minden teremtett szellemek és erők 
ellene állani törekednének is. Nem lenne különbség az ő legfelsőbbségében akkor 
sem, hogyha mindezen nagy és rettenetes hatalmak, amelyek csak teremtettek, 
ellene fellázadnának is; Ő, akik az egekben lakozik, csak nevetné őket. Még azok a 
hatalmak is, melyek ő ellene fellázadnak, az ő uralma alatt állanak: az ő ellenségei 
az ő lábainak zsámolyai azoknak dühök, az ő béke terve megvalósítására szolgál! 
Figyeld meg jól, hogy ha Isten mindent megtett is, ami néki tetszett, erejét még 
akkor sem merítette ki. Nem fárad és nem lankad meg, az ő bölcsességének nem 
mehet senki végére. Ő folyton vigyáz, nem szunnyad és nem alszik, de azért soha 
sem fáradt, hogy álomra volna szüksége. Ő folyton munkálkodik, de soha meg nem 
pihen, hogy fáradalmait kipihenje, és kimerültségéből megerősödjön; hogyha 
mindent megcselekedett, amit cselekedni akart, éppen olyan alkalmas akkor is 
újabb dolgokat kezdeni, mint annak előtte; hogyha gondolatunk szerint már az ő 
tehetségének végső határáig eljutott, ő akkor még csak a kezdetnél van. Ez az ő 
ruhájának prémje, de az ő dicsőségét nem lehet látni. Reszketek, amidőn erről 
beszélek, amiről csak nagyon keveset tudok, de határozottan, Isten hatalmas a 
legmesszebb menő értelemben, amelyet csak a legnagyobb szellemek is 
kinyilváníthatnak és sokkal magasztosabb annál, mint azt az emberi szív 
felfoghatná. 
 
Szövegünk azt is mondja, hogy ő nagy és hatalmas, erőben és bölcsességben, úgy 
hogy Istent úgy tekintjük, mint a szellemi erőkben hatalmast. „Az ő bölcsességének 
nem mehet senki sem végére.” Ő nem csak természeti erővel bír, mely által teremt 
vagy megront, hanem az értelemnek magasabb erejét, mert ő csudálatos az ő 
tanácsában. „Nagy a mi Urunk, nagy az ő ereje, és megfoghatatlan az ő 
uralkodása.” Nagyon nehéz szavakat találni, hogy véleményemet kifejezhessem, 
mert Isten lélek, de amennyire azt tiszteletteljesen kinyilváníthatjuk értelmünk és 
fogalmunk alapján, éppen olyan mindenható ő a szellemi, mint az anyagi világban. 
Ez az ő teremtményeinek biztosítéka, hogy ő nagy bölcsességű, mindentudó Isten. 
Akinek nagy hatalom van kezében, félhet, hogy ha az ahhoz megkívántató 
bölcsesség hiányzik nála. Nagyon veszélyes dolog az, hogyha egy országnak 
uralkodója saját szíve fölött nem tud uralkodni. A világ iszonnyal telt el a Nérók, 
Domitiánusok és Kaligulák felett, kik oly jellemtelenek voltak, hogy az emberiség és 
erkölcsiség minden törvényét megrontották és mégis nemzetségek vezérei és 
ügyeik intézői voltak! Nézzétek meg ezen szörnyetegek eljárásait és feltűnhetik 
néktek, hogy ezek részben hasonlítanak azokhoz, kik valami jutalomért küzdenek, 
részben pedig az együgyűekhez; és borzadunk, hogy ha halljuk, hogy az ilyen lények 
egykor a római világ urai voltak. Szerencséje és boldogsága az egy népnek, hogyha 
az ő uralkodója lelki erővel felékesíttetett és nagyszívű, erős az önmaga feletti 
uralomban és ellenállhatatlan erejű az ő erényeiben. A legmagasabb fokon 
megtaláljuk ezt abban, kinek egyedül van bölcsessége és halhatatlansága. Istennek 
nagy gondolatai, nagy célja, nagy bölcsessége és nagy jósága van. 
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Ő hatalmas minden tekintetben, de kiváltképpen az ő haragjának visszatartásában. 
Hogyha azt látni óhajtjátok, úgy tekintsétek meg azon nagy tűrést és szenvedést, 
mellyel az engedetlenek iránt viseltetik. Mily hasonlíthatatlan az ő békességes 
tűrése! Mily kitartó az ő irgalmassága! A gonoszok bántalmazzák őt, és ő érezi a 
bántalmazásokat, mégsem veri meg azokat. Hétről hétre szidalmazzák őt, sőt az ő 
szeme fényét is megérintik, amennyiben az ő népét üldözik, de mégis leszállítja a 
felemelkedett mennydörgést, és időt ad a gonoszoknak a megtérésre. Az 
irgalmasság hírnökét küldi azokhoz, kéri őket, hogy tévelygő útjokról térjenek le; de 
azok megkeményítik szíveiket, szidalmazzák őt, szent nevét fel veszik ajkaikra hiába. 
Mindazáltal sok éveken keresztül tűri azoknak folytonos lázadásukat, és habár 
azoknak szívök keménysége őt szomorítja, az ő haragját mégis visszatartja. Ezen 
türelmét ő nem csak itt és ott egyes emberek, hanem az emberek milliói iránt 
nyilvánítja, és nem csak egy nemzetség iránt, hanem minden korbeli 
nemzetségekkel szemben működik az ő jó lelke, még mindig kiterjeszti teljes egész 
napon kezeit, az egész gonosz és elfordult nemzetségekhez is. Ő nem akarja, hogy 
valakik elvesszenek, azért vár hosszan és türelemmel, mert gyönyörködik az 
irgalmasságban. 
 
Éppen oly csudálatra méltónak látszik nékem azon hatalom, mely Istennek saját 
szíve felett nyilvánul, azon sok gonoszoknak végtelen megkegyelmezésében, kik őt 
a legvakmerőbb módon bántalmazták. Valóban álmélkodásra méltó, hogy Ő az 
olyannak meg tud bocsátani, és pedig teljesen megbocsátani. Gyakran megtörténik, 
hogy ha mi nagyon megsértetünk, hogy kényszerítve érezzük magunkat, így 
nyilatkozni: „Meg tudok bocsátani, de félek, hogy ezen megbántatást nem tudom 
elfelejteni.” Isten sokkal messzebb megyen ennél, mert ő minden bűneinket háta 
megé veti és kinyilvánítja, hogy soha többé azokról meg nem emlékezik. Hogyan? 
Soha többé! Olyan mély megbántatásról; olyan utálatra méltó gonoszságról! Olyan 
vakmerő vétkekről! Soha azokról emlékezet nem lesz? Soha? Nem lesz-é legalább 
egy élesebb tekintet, vagy egy bizonyos hidegség amiatt? Nem. „Eltörlöm a te 
álnokságodat, mint a felleget, és soha a te bűneidről meg nem emlékezem.” Ez 
Istennek nagyszívűségére mutat, hogy ő így cselekedhetik, és pedig azokkal 
szemben is, kik a bűntételben vezérszerepet vittek. „Kicsoda olyan Isten, mint te 
vagy, ki elvészed a mi álnokságainkat, és hátad megé veted a mi bűneinket, a te 
örökségednek maradékának gonoszságát elhallgatod? Nem mind örökké tartja meg 
az ő haragját, mert gyönyörködik az irgalmasságban.” 
 
Hadd tegyem hozzá még, hogy még akkor is, ha meg nem bocsát, mert a folytonos 
megtéretlen állapot végül az elvettetést követeli, de Isten még ott is nagyszívű, az 
istenteleneknek megbüntetésökben. Ő nem örül a bűnösnek halálán, az ítélet, 
mellyel a bűnöst el kell vetni, idegen dolog ő előtte. A büntetést sohasem 
alkalmazza úgy mint az ő uralkodásának bizonyítékát, hanem azért, mivel azt az 
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igazság megköveteli. Az Úr, hogy ha az ő igazságát érvényesíteni akarja, nem csak a 
szegények és csekélyekkel szemben cselekszi azt, hanem a földnek nagyjaival 
hasonlóképpen. Ő a császárokat és királyokat leveti magas helyökről, akiknek kezök 
véres az embereknek kiontatott véröktől, és leveti azokat a pokolba. Másrészről 
pedig nem gyakorol ő kivételes esetben túl szigorúságot a nagy gonosz tévőkkel 
szemben, hanem a csekélyebbekkel is ugyanazon módon cselekszik, és nem kíméli 
meg azokat sem, akik az ő nevét az utcákon szidalmazzák. Nyugodtan és 
személyválogatás nélkül osztja és gyakorolja Isten az igazságszolgáltatást. „A mi 
Urunknál Istenünknél nincs hamisság, sem az embereknek személyekre nem néz, 
sem ajándékot nem vészen.” Az ő ítélettétele oly igazságos, hogy senki sem 
merészkedik annak ellene mondani. Így bizonyítja be jellemének nagyságát, mert 
hogy ha ő elítél és büntet, soha sem teszi azt szenvedélyből, sem elhamarkodva, 
soha anélkül, hogy pontosan meg ne fontolná a bizonyítékokat. „Avagy az egész 
földnek Bírája nem cselekednék-e ítéletet?” Kétség nélkül, Isten senkit sem büntet 
igazságtalanul, és a Mindenható nem fordítja el az igazságot. Tehát a mi Istenünk 
hatalmas az ő szívében. 
 
De a tannak magva itten abban rejlik, hogy Isten az ő nagy hatalmánál fogva senkit 
meg nem utál. A bizonyíték nagyon világos. Isten oly nagy és hatalmas, hogy ő 
előtte minden dolgoknak kicsinyeknek kell lenni. A végtelen Isten előtt nem lehet 
nagy dolog. Vannak olyan terjedelmű világok, hogy emberi számítás azoknak 
nagyságát meg nem bírálhatja; vannak oly nagy számú világok, hogy nekünk azokat 
megszámlálatlanul kell hagynunk, de egyenkint, vagy mind összevéve azok ő előtte 
csak csekélységek, azok ő előtte csak annyik, mint a veder vizének egy cseppje. 
Mivelhogy pedig ő előtte mindenek kicsinyek, abból az következik, hogy semmi 
nem lehet túl kicsiny ő előtte, és semmi sem eshetik a mérlegben sokkal alább a 
másik tárgynál, azon tárgyaknál például, amelyekről mi, mint nagyokról szoktunk 
beszélni. Hogy ha az isteni megfigyelés és gondoskodás mindenekre kiterjed, akkor 
a legcsekélyebb tárgyak, vagy teremtmények sem képeznek kivételt. Hogy ha egy 
bizonyítékát akarjátok annak, hogy Isten a legcsekélyebb dolgokat is figyelembe 
veszi, úgy tekintsetek a teremtésre. A nagy és hatalmas Isten az ő nagyságát épen 
úgy nyilvánította a kicsiny dolgokban, melyeket teremtett, mint a remek és szép 
világban, melyet alkotott. Sok, sok teremtmények játszadoznak, csak egy csepp álló 
vízben is, és ezeknek mindegyikében nyilvánult az ő mindenhatósága. 
 
Ezen parányi állatoknak testök, minden részben álmélkodásra méltó művészetet, és 
csudálkozásra méltó szándékot nyilvánítanak. Éppen azoknak parányisága kelti fel a 
mi álmélkodásunkat, és arra kényszerít bennünket, hogy az ő isteni teremtő 
hatalmát érezzük. Ezen ázalék férgecskék mindegyikéről, legyenek azok bármily 
parányiak, hogy csak finom nagyító üvegen láthatók, gondoskodik Isten és talál 
részökre megfelelő táplálékot, életerőt tud önteni minden szervezetükbe, úgy hogy 
azok létezhetnek, növekedhetnek, magokat kinőhetik, az életet élvezhetik, és 
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utódaiknak átközvetíthetik. Ő gondoskodik mindegyikről, egy szúnyogról vagy egy 
légyről is; és amiben bizonyos, hogy ő a Kérubimok és Sérafimok felett őrködik, 
megőrizi a földnek férgét és a pataknak halait is. Isten parányi tárgyakat teremtett, 
nem szeszélyből, vagy megkísérlésből, sem pedig időtöltésből, hanem komoly 
szándékból, és ő láthatólag éppen annyi bölcsességet nyilvánított a kicsinyek 
alkotásában, mint a végteleneknek formálásában; és hogy ha ő azt tette, akkor ne 
kételkedjünk abban, hogy ő a szegények és szűkölködőkkel gyengéden bánik, és 
senkit meg nem utál, aki őt őszinte szívvel keresi. Ő, akik szúnyogokról és legyekről 
gondoskodik, meghallgatja az ajázatosok imáját és nem vonakodik a tudatlanokra 
és csekélyekre letekinteni. Jézus, az ő fia, szelíd és, alázatos szívű volt, és a 
kicsinyeket magához hívta, azért az emberek között, a legcsekélyebb sem fog 
megutáltatni. 
 
Ugyanazon tekintet észre vehető a gondviselésben is a kicsiny dolgokra. Istennek 
gondviselése nem csak a hatalmas birodalmak egymás közötti harcaikkal 
foglalkozik, és nem csak a miniszteri és királyi tanácsosok intézkedéseikkel, hanem 
mindent befoglal az ő kormányzásába, ami csak történik. A réten való sok millió 
virágocska virágzása, az örök elvégezett tanács folytán történik, és egy békának a 
mocsárban való brekegése, mint szinte az erdőben levő tölgyfának egy leeső levele, 
az örök bölcsesség tervének egy részecskéje. Minden fecskének a vándorlása éppen 
úgy elrendeltetett, mint a Kolumbus utazása; és egy madár fogónak a hálója 
elszakadása, éppen úgy elrendeltetett, mint egy népnek a megszabadulása. Isten 
ott van minden dolgokban; a ti Atyátok akarata nélkül egy veréb sem eshetik le a 
földre, sőt még fejeteknek hajszálai is mind számon vágynak. Egy olyan hatalom, 
mely ezen kicsinyke dolgokat is magába foglalja, és annyira leereszkedik, hogy 
azokat öröktől fogva elvégezett tanácsa egy részévé tette, nagyon világosan 
igazolja, hogy az Urat legkevésbé sem lehet gyanúsítani, hogy ő valakit 
megutálhatna. 
 
Egy nagyon világos bizonyíték, hogy Istennek magasztossága senkit az emberek 
közül meg nem utál, abban nyilvánul, hogy ő az emberi nemzetet kegyelmesen 
megtekintette. Dávid is úgy gondolkozott, mikor az eget vizsgálgatta, „az ő kezeinek 
munkáit, a holdat és csillagokat, amelyeket ő teremtett,” mert így kiáltott fel: 
„Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, vagy az embernek fia, hogy 
szemeidet reá vessed?” Az ember sem nem a legnagyobb, sem nem a legerősebb, 
sem nem a leggyorsabb az állatok között. Az oroszlán felülmúlja erősségben, a ló 
gyorsaságban, a sas azon művészetben, hogy gyorsan felemelkedjék, a hal pedig az 
alámerülésben. Az elefánt sokkal nagyobb nálánál, és a cethal az ő derekában való 
erősséggel erősebb nálánál. Az ember látszólag egy gyenge teremtmény, és inkább 
úgy néz ki mint a ragadozó állatok zsákmánya, mint azoknak pusztítója. Tekintsétek 
meg az ő mezítelen gyengeségében, és milyen védtelen oltalom nélküli 
teremtménynek látszik ő, dacára ennek ő a világ ura. Mint Dávid mondotta: Minden 
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te kezeidnek mívein úrrá tetted őt, mindeneket vetettél az ő lábai alá, juhokat és 
minden barmokat, még a mezőnek vadat is. Az égi madarakat, és a tengernek 
halait, és a melyek átaljárják a tengernek ösvényit.” Hogy Isten az emberekre 
gondol az az ő nagyságának a példája, a mely nem terjedelmében vagy erejében 
látható, hanem gazdag az ő leereszkedésében. 
 
De még világosabban látható az, hogyha meggondoljuk, hogy milyen embereket 
részesít Isten az ő kegyelmében, kik az ő választottai. Kik az ő választottai? 
Emlékezzetek arra, hogy Istennek legbizalmasabb szeretete ritkán jutott 
osztályrészekül ezen föld nagyjainak. „Nem sokan hatalmasok, nem sokan 
nemesek.” Avagy nem választotta-é inkább Isten e világnak szegényeit, hogy 
lennének gazdagokká a hitben?” 
 
„Hogyha Isten alá tekint 
Ide erre a földre,  
Akkor ő személyt nem tekint 
Nem néz a Fejedelmekre. 
 
Nem a nagyoknál időzik,  
Lehajol a szegényhez.  
Lelke, ki megalázkodik  
Az olyannak adatik.” 
 
Mit mond Pál apostol a Korinthusbeliekhez írott levelében? ”Akik nemtelenek a 
világon, azokat választotta Isten, és akik semminek állíttatnak, hogy 
megszégyenítse azokat, akik valaminek lenni látszanak.” Abban bizonyosak 
vagyunk, hogy ő nem utál meg senkit, mert midőn ő atyákat rendelt a 
gyülekezetbe, és tizenkét apostolt választott, ezen hivatalra nem bölcsészeket, sem 
magas hivatalnokokat, sem királyokat nem választott, hanem alacsony sorsú 
halászokat, és azon idő óta egész e mai napig ez volt az ő eljárási módja, az ő népe 
között, a leghatalmasabb dolgokat azok által végeztetni, kik legkevésbé 
becsültettek az emberek között, mert Ő oly hatalmas, hogy senkit meg nem utál. 
 
Testvérek, közületek többen ismernek egy igen kedves bizonyítékát annak, hogy ő 
senkit meg nem utál, mivel mondhatjátok ti is Dáviddal, mint azt a 22-ik zsoltárban 
olvashatjuk: „Mert nem utálta, és meg nem vetette a szegénynek nyomorúságát, és 
el nem rejtette az ő orcáját tőle, és midőn kiáltott őhozzá, meghallgatta.” Némelyek 
közületek mély vizekben voltak, testi fajdalmok, halálesetek, szegénység nagy 
üldöztetés közepette, és tapasztaltátok, hogy szeretteitektől el kellett maradnotok, 
de Isten nem hagyott el benneteket. Ő igen közel volt hozzátok a nyomorúság és 
próbáltatások idején és világosan bebizonyította, hogy ő senkit meg nem utál. Ezen 
emberre is alá tekintett akik szegény és töredelmes szívű, és akik az ő beszédét 
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rettegi. 
 
Nem szükséges tovább fenntartani titeket, hogy ezt bebizonyítsam, mivel az egész 
világtörténelem tanúskodik arról, hogy Isten nem tekint az emberek nagyjaira, és 
nem válogatja magának ki az emberek jeleseit hanem inkább ellenkezőleg a fejszét 
a fának gyökerére helyezi, a nagy, magas és zöldellő fa gyökerére, és a földre 
ledönti azt; de azokat, akik megaláztattak és megutálva, lenézve vannak, akik száraz 
fához hasonlóknak lenni látszanak, megszánja és megáldja, így fog aztán az ő 
szolgájának Ezékielnek szava beteljesedni: „És minden mezei fák megismerik, hogy 
én vagyok az Úr, ki a magas fát alacsonnyá teszem, és az alacsony fát magassá 
teszem, én száraztom meg a zöldelő fát, és az asszu fát akik zölddé teszem: „Én Úr 
szólottam, és megcselekszem.”  
 
Látjátok testvérek, azon bizonyítékok, melyeket előttetek felhoztam, hogy az Úr a 
csekély és alacsony sorsúakra alátekint, mutatják és bizonyítják határozottan az ő 
lelkének nagyságát. Istenünk nem hasonlít az emberek nagyjaihoz. Királyok és 
Fejedelmek leginkább azokat szokták legtöbbre becsülni, kik nékik vagy az 
országnak legtöbb szolgálatot tehetnek. Istennek nincs arra szüksége, hogy valaki 
néki ily valami szolgálattal nyerhesse meg kedvét, azért sem a nagyokat többre nem 
becsüli, sem a kicsinyeket meg nem utálja. Ő minden befolyástól ment az emberek 
részéről, mivel ő maga minden mindenekben. Azok, kik az országnak semmi 
szolgálatot nem tehetnek, az uralkodóktól rendesen igen kevésre becsültetnek! 
Miért lenne nekik szavazati jogok is? Kik ők, hogy érdeklődésöket figyelembe 
lehetne venni? De Istennek nincs arra szüksége, hogy valakitől segítséget várjon, így 
ő nem is vezettethetik félre, hogy valakire kicsinylően vagy megvetően tekintsen. 
Hogyha valakik iránt valamely meg nem érdemelt nagy tisztességgel viseltettek, ez 
onnan származik, hogy nem tudtok kellő tekintettel lenni másokra, de mivelhogy 
Istennek erre nincsen szüksége, hogy valamely teremtményének kedvét keresni 
törekedjen, vagy hogy ő annak bölcsességét és erősségét kutassa, nem sokat ad a 
nagyokra és bölcsekre, és másrészről nem veti és nem utálja meg a szegényeket és 
alacsony sorsúakat. Istennek arra is van hatalma, hogy mindeneknek jogát 
megvédje. De az emberi uralkodók azt állítják, hogy ők ezt nem tehetik. A világ 
nagyjai gyakran azt állítják, hogy: a közjóért kell a nép egy részének szenvedni. Nagy 
rendszabályok itt és ott nyomort idéznek elő, és pedig elkerülhetetlenül. A törvény 
némelyeket keményen nyom és terhel, de azt mi meg nem változtathatjuk. Minden 
rendeletek teszik ezt kevésbé vagy jobban. De Isten oly hatalmas, miszerint néki 
nincs szüksége arra, olyan rendeleteket használni, mely az ő teremtései 
legcsekélyebbjére is igazságtalanságot hozna. Szigorú igazságosság szolgáltatik ki 
mindegyiknek, mintha csak ő volna az egyetlen teremtése Istennek. Az Úr az 
emberi társadalom mindegyik tagját oly gondosan figyelembe tudja venni, 
minthogy ha csak ez az egyetlen volna a világon; mert ő oly igen hatalmas, és oly 
mély bölcsesség rejlik gondolatában, hogy mindenek jogait és érdekét szem előtt 
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tartja. „Az Úr jó és könyörül minden teremtésein.” Imádjuk és magasztaljuk őt, 
hogy ezen tan, olyan szilárd alapon nyugszik: ,,Az erős Isten hatalmas, mindazáltal 
nem utál meg.” 
 
Mostan ezen nagy igazság gyakorlati használatához jövök. Ennek első haszna az, 
hogy azokat igen felbátorítsa, akik próbáltatások között vágynak. Kedves barátom, 
te nem jutottál olyan mélyre, mint Jób, midőn a hamu dombon ült, és cseréppel 
kaparta magát, de még hogyha annyira jutottál volna is, még akkor sem kell 
gondolnod, hogy az Úr tégedet megutált. Ő senkit azok közül meg nem utálhat, 
akikért a Krisztus meghalt. Az Úr nem kicsinylőleg gondolta és mondotta te felőled: 
„Bocsáss reá szenvedést! Hiszen ő semmi és egyre megy, bármi is lesz belőle. 
Éppen ellenkezőleg, bármilyen legyen is ma a te szenvedésed, az néked kiméretett 
az Ő végtelen bölcsessége és határtalan szeretete által. Te a legjobb helyzetben 
vagy, a tekintetben, amelyben lenned kell. Bármilyen rossznak látszik is a helyzeted, 
de a te sorsod helyesen rendeltetett el, Isten tudja azt. Hogyha inkább javadra lett 
volna a gazdagságban bövölködni, akkor azt adta volna neked Isten; hogy ha jobb 
lett volna részedre, soha fájdalmat és nyomort nem ismerni, akkor még soha meg 
nem kóstoltad volna azt; de Istennek nagy és bölcs terve reád és a több 
embertársaidra nézve követeli azt, hogy te megpróbáltassál, azért kell a 
próbáltatásokat szenvedned. Hogy ha minden körülményeket ismernél, és Istennek 
céljai mind előtted állnának világosan és olyan világosan láthatnád a dolgokat mint 
Isten, úgy éppen oda helyeznéd magadat, ahol most vagy, mert a te Atyádnak 
eljárása jó és helyes. Ő nem azért tett tégedet az olvasztó kemencébe, hogy utálna, 
hanem azért, mivel sokra becsül. Ő az Úr Jézus vérével váltott meg tégedet, azért 
bizonyos lehetsz abban, hogy ő tégedet nagyon sokra becsül. 
 
Az Úr nem tekint titeket oly csekélyeknek és haszontalanoknak hogy 
fájdalmaitokban elfelejtkezhetne rólatok. Minden nyomoraitokban mély részvéttel 
viseltetik az Úr Jézus irántatok. Az éjjeli vigyázásban az ő szemei látják a ti 
kimerültségteket és álmatlanságotokat, hogy ha barátitok és ápolóitok kénytelenek 
benneteket otthagyni a fáradság következtében, ő még mindig veletek van: „ő 
megerősít beteg ágyatokban, és betegségeteket egészségre fordítja.” (Zsolt. 41, 4.) 
Nem szabad mondanotok: „Istenem annyira el van foglalva a dicsőségben oda fent 
a mennyben, és e világ nagy eseményeinek kormányzásával, hogy rólam 
elfelejtkezik.” Korántsem. „Miképpen könyörül az atya az ő fiain, azonképpen 
könyörül az Úr az őt félőkön.” Támaszkodjatok erre, és legyetek biztosak afelől, 
hogy a nagy Isten hatalmasabb annál, minthogy egyet az ő gyermekei közül 
megutálhatna. Ő nem mondja: „Csak gyári leány, aki tüdő vészben fekszik, nem sok 
kár van benne.” Épp oly kevésbé mondja: „Csak egy szegény, öreg asszony, aki 
véletlenül és az öregség következtében betegségbe esett, nem sokat tesz, hogy mi 
lesz belőle.” Ő nem szól megvetően: „Egy gyenge értelmű ember, úgy nem sokat 
tehet, és nem méltó arra, hogy valaki vele törődjön; hadd szenvedjen és haljon 
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meg, egy sírral több lesz a temetőben, és egy szájjal kevesebb lesz a mely eszik, 
ennyi az egész, és egyéb semmi.” Óh, nem, ő nem utál meg senkit. „Az Úrnak 
szemei előtt becsületes az ő szenteinek halálok.” Ő látja könnyeinket és hallja 
sóhajainkat, mert ő összeköttetésben van a legcsekélyebbel is megváltott 
gyermekeivel. Hogyha vannak itt mostan igen leverettek, mivel az ő fájdalmukat 
senki sem ismeri és nékik segítségökre nincsen, azok ragadják meg ezen szilárd 
tényt: ,,Ő senkit meg nem utál,” és ez igen megvigasztalja őket. Ti nem azért 
szenvedtek, mintha talán Isten közönyös volna irántatok, hanem azért, mert ő 
szeret titeket. „A kiket én szeretek” mondja ő „megdorgálom és megostorozom”. 
Vegyétek ezen megdorgálást és megostorozást az ő szeretete jeléül, és ha a vessző 
nehezebben esik, mint rendesen, úgy tekintsétek azt a szövetség vesszőjének, mely 
egy szerető Atya kezében van, és az csak az ő szeretett gyermekeire bocsáttatik. 
 
Egy második használata ezen nagy igazságnak egy olyan, melyért Istent kérem, 
hogy azt hatásossá tegye. Ennek minden bűnöst fel kellene bátorítani, akik Istennek 
orcáját keresik, meggondolni azt, hogy Isten hatalmas és senkit meg nem utál. 
Kedves barátom, talán te úgy érezed most, mintha Isten tégedet elkerülne, és 
tönkre menni engedne. Te elkezdetted az Ő orcáját keresni, de őt nem is 
dorgálhatod, hogy ha orcáját előtted elrejti és téged elveszni, tönkremenni hagy, 
mert hiszen te fájdalmasan éreznéd méltatlanságodat és jelentéktelenségedet. 
Vigasztald magadat ezzel, hogy Isten nagyobb annál, mintsem hogy jóakaratát tőled 
megvonná. Mi haszna lenne néki a te véredben? Milyen előnyére lenne az néki, 
hogy ha te elevenen a mélységbe szállanál? Az ő igazsága eléggé megdicsőíttetett 
az ő Fiának az Úr Jézusnak halálában, azért akik ő benne hisznek azok élnek. Kedves 
barátom, lehet, hogy te így szólsz: „én oly tudatlan vagyok, hogy csak keveset tudok 
az Úrról” Megutál-é ő ezért tégedet? Hogy ha azt tenné, jajj volna akkor 
mindnyájunknak, mivel mindnyájan tudatlanok vagyunk, és tulajdonképpen még az 
Angyalokat is megutálhatná, mert azokban is talált gyarlóságot. Az ő 
mindenhatóságával való összehasonlításnál, minden ő teremtései balgatagok. 
Bármily keveset is tudsz, tanítni akarlak tégedet és bölccsé tenni, de nem 

megutálni. „Ah” – mondod ‒ „nékem oly csekély tehetségem van.” Tegyük fel, hogy 
te bírnál a legnagyobb értelemmel, amelyet Isten teremtett, de ő véle 
összehasonlítva az mégis csak kevés tehetség volna, így aztán mindeneket 
megutálhatna, akiket ő teremtett. De az nem úgy van. Követel-é Isten tőlünk más 
egyéb tehetséget, mint azt, hogy az ő irgalmasságát fogadjuk el, és kegyelmét 
ragadjuk meg? Éppen a te ürességed, és fogyatkozásaidnak érzete teszen tégedet 
alkalmassá arra, hogy az ő kegyadományait elfogadd. Ne légy hát csüggeteg, 
bármily keveset is nyomsz az értelem mérlegébe. Isten hatalmas az ő szívében és 
nem utál meg senkit. 
 
Szíved megtörött. Meg vagyon írva: „Egy töredelmes és keserves szívet ó Isten nem 
fogsz megutálni. „Kegyelmi adományaid gyengék, nem láthatsz majd magadban 
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semmi világos jelét az isteni léleknek. Meg vagyon írva: „Ő senkit és semmit meg 
nem utál.,, A kegyelemnek még a szikráit sem fogja eltapodni, és hogyha a 
bennetek lakozó kegyelem csak egy füstölgő bélhez hasonló is, amely inkább 
kellemetlen, mint dicséretes, még akkor sem oltja azt el. A kegyelem 
megrepedezett nádszálát, mely egész eltörni látszik, és a melyből semmi kellemes 
hangot kihozni nem lehet, nem utálja meg és nem rontja el. Mások megutálhatnak 
titeket, de Isten nem teszi azt. 
 
Nagyon lehetséges, hogy mondod: „Ah, nékem nincsenek mély gondolataim. 
Megkísérlem a nagy tanokat megérteni, de azok túl magasak reánk nézve.” Isten 
oly hatalmas, hogy ő ezért téged meg nem utál, mert ő olyan evangyéliomot 
küldött számodra, mely semmi mély gondolatokat nem követel. Az evangyéliom: 
„higgy és élj,” elérhető és megérthető azoknak is, kiknek gyenge fogalmuk van, akik 
óhajtanak érteni és hinni. Jézus Krisztus az evangyéliom alaphangját oly alacsonyan 
választotta, hogy az a mi szegény alacsony hangunkhoz hasonló. Ő a szépség 
palotájához felvezető út lépcsőjét olyan könnyen járhatóvá tette, hogy még kis 
gyermekek is feljuthatnak azon. Én magasztalom őt emez igékért. „Engedjétek, 
hogy jöjjenek hozzám a kis gyermekek és ne tiltsátok meg őket” mert így 
bátorkodom ő hozzá jönni, habár erezem is, hogy az ő országa vagy titkai között én 
csak kicsiny gyermek vagyok, és bizonyos lehetek afelől, hogy ő senkit meg nem 
utál, tehát engem sem. 
 
„Ah”, mondod te, én félek, hogy Isten engemet el fog vetni mert én soha magamat 
még ki nem tüntethettem nagy kegyadományokkal, még hogy ha meg is mentett 
engemet. Félek, hogy hitem mindig gyenge marad, szeretetem hideg, jellemem 
fogyatkozás teljes.” Kedves barátom, éppen ezért, te még sokkal több okokat 
találsz arra, hogy az ő szeretetét dicsőítsd mint mások, annál inkább csudálhatod az 
ő türelmét és kegyelmét, de ő téged semmiképpen el nem vethet és meg nem 
utálhat. Gondolod-e, hogy a nagy Istennek szüksége van a mi nagy 
kegyadományainkra? Igaz, hogy néki tetszik a nagy hit, de ő csak olyan nagy Isten 
lenne, hogy ha nekünk éppen semmi hitünk volna. Igaz, hogy ő örvend; ha 
gyermekeinek hősies bátorságukat látja, de nem azért, mintha ő attól csak 
legkevésbé is függene, vagy néki arra szüksége volna. Ő nem vehet mi tőlünk 
semmit, a mi javaink nem hathatnak ki ő reá, azért ő sokkal hatalmasabb, mintsem 
hogy minket megutálhatna azért, hogy néki semmit nem adhatunk. De mondja egy 
másik: „Azt értem, hogy Isten megment egy olyan embert, akik később egy 
jelentékeny prédikátor, vagy tevékeny hittérítő lesz; de midőn engemet 
megmentett, velem nem sokat ért el. Mi tehetnék én, hogyha Istennek kegyelme 
velem megtenné, amit csak tehet? Csak egy csekély, jelentéktelen tagja maradnék 
az ő gyülekezetének, akik ő tőle sokat várnék, de néki igen keveset adhatnék 
vissza.” Igen testvérem, az Úr oly hatalmas, hogy hajlandó sok olyanokat 
kegyelmébe fogadni. Miért ne tenné azt? Hogyha fel nem venné az olyanokat, csak 



  
58 

 
  

nem lenne gazdagabb ezen vonakodása által; hogy ha pedig őket felveszi, nem lesz 
szegényebb az által, amit az ilyeneknek kölcsönöz. Higgyétek erősen Istennek 
nagyszívűségét. Én tudtam, hogy mit teszen az Ő magasztossága mögé elrejtőzni, 
amikor kiáltottam: „Óh vajha szeretettel reám tekintene! Én egész méltatlan és 

jelentéktelen vagyok, ‒ vajon el fog maga elől űzni? Méltóvá tesz-é arra, hogy 
tőlem kegyelmét megtagadja? Határozottan én igen jelentéktelen vagyok ahhoz, 
hogy miattam ígéretét megváltoztassa és engemet elvessen szemei elől, azzal 
természete ellen cselekednék, ezt pedig mindegyiket meg kellene tennie, hogy ha 
egy szegény szűkölködő, bűnbánó lelket elvetne, aki merészkedik a Jézus 
Krisztusban ő benne bízni.” Óh, szegény, bátortalan, higgy Isten nagyszívűségében. 
Borulj le a kereszt lábához, óh, bűnös, és mondjad Istennek: „A Te nagyságodra 
tekintve, bízok benned! Határozottan te annál hatalmasabb vagy, hogy egy hozzám 
hasonló férget eltapodj; hatalmasabb annál, hogy magad elől elűz. Mivel a Te Fiad 
vérében és érdemében bízok.” Mutasd meg hatalmadnak nagyságát, amennyiben 
engemet, igen engemet is szegény méltatlant megmentesz, kérlek Tégedet!” 
Látjátok-é, hogy milyen vigasz teljesek szövegünk igéi? Adjon a Szent Lélek néktek 
hitet, hogy ezt megragadhassátok!” 
 
Végül ezen tan Isten gyermekeinek példaképül szolgál. Hogy ha mennyei atyátok 
hatalmas és senkit meg nem utál, abból az következik, hogy ha mi Istent követjük, 
mint szerelmes fiúk, senkit sem szabad megutálnunk. Kérlek titeket, hogy a 
Krisztusban való testvéreitek közül soha senkit meg ne utáljatok. Talán 
szegényebbek nálatoknál? Meg ne utáljátok őket, hanem inkább segítsetek nekik. 
Hogy ha nagyon szegények, gondoljatok arra, hogy mit kell azoknak hordozniok, és 
ne okozzatok nekik a ti megvetéstekkel még más fájdalmat és nyomort. Szelíden és 
barátságosan bánjatok velők. Hogy ha tagok az Úr testében, úgy örüljetek ha 
szolgálhattok nékik, mert azzal mossátok meg az ő lábaikat. Áldásul kellene azt 
tekintenetek, hogy vannak olyan szegény szentek, akiknek segélyt nyújthattok, 
mert azt mintha Krisztusnak adnátok. „Szegények mindenkor lesznek veletek;” de 
szükségesek is azok: mert ha szegény szentek nem volnának, akkor kiáltanunk 
kellene: „Urunk Jézus, mit tehetünk mi éretted? Óhajtanánk hozzád való 
szeretetünket ezen a téren is nyilvánítani, de most, amikor nincsenek szegény 
szentek, nem tudjuk, hogyan ruházzunk tégedet, vagy hogyan látogassunk meg 
betegségedben, és így áldásidat elveszítjük.” Hogyha sok szegény szentekkel jól 
tesztek, úgy lehettek abban a helyzetben, hogy Uratoktól majd dicséretet 
nyerjetek, ha majd mondani fogja: „Éheztem, ennem adtatok, szomjúhoztam, 
innom adtatok.” 
 
Talán szegény testvéreitek becsesebbek Isten előtt, mint ti, és talán jobban szeretik 
Istent, mint ti. Lehetséges, hogy ők sokkal inkább bebizonyítják az Isteni életnek 
erejét eletökben, mint ti, és megtörténhetik, hogy Krisztus, majd amikor elfog jönni 
az ő dicsőségében, azokat magasabb helyre ülteti, mint némelyeket, kik házakat és 
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földbirtokokat bírtak itten. Testvérek, egyikőtök ne utálja meg a másikat. Hogyha 
egy testvért láttok az ő kevés adományával, hogy megteszi, amit csak tehet, ne 
csúfoljátok meg őt, talán Isten jobban meg fogja áldani annak egy marék magvát, 
mint a ti teli kosaratokét, ha több hitben vét, mint ti. Ne utáljátok meg az új 
kezdőket. Mit határoz az, hogyha annyit nem tudnak is mint ti; ti sem tudtok túl 
sokat, de még kevesebb hasznosat tudtok, hogy ha a nyáj bárányai iránt részvéttel 
nem viseltettek. Ne utáljatok meg egy testvért a tanokban való tévedéséért. 
Hogyha tudjátok, igazítsátok útba őt, de hogy ha az Istennek szeretete benne van, 
ne vessétek meg őt az ő tévedéséért. Ne mondjátok: Én nem társalgok ilyenekkel. A 
kegyelem országában vannak olyan gyenge fogalmú egyének, akiket ha az Istennek 
kiváltképpen való kegyelme el nem választott volna, nem tudom, hogy miért 
lehettek volna elválasztva. De hogy ha az Úr szereti őket, akkor néktek is arra kell 
törekednetek, hogy szeressétek őket. Soha meg ne utáljatok csak egyet is az Úr 
kicsinyei közül, különben rossz következése lesz annak. 
 
Még egyszer kérlek, meg ne utáljatok senkit. Van egy ige, amely sokaknak igen 
tetszik: „A királyt tiszteljétek.” Igen, minden esetre: reménylem, hogy ebben 
mindnyájan egyet értünk, és azon országnak fejedelmét, mely országban lakunk, 
tiszteljük. De megfigyeltétek-é valaha azon előírást, mely azon igéket megelőzi, a 
melyeket én kiváltképpen ajánlok azoknak, kik a szegényekre megvetően 
tekintenek? Ez így hangzik: „Az atyafiságot szeressétek.” Ez éppen olyan kötelesség, 
mint az. hogy: „A királyt tiszteljétek,” „Az atyafiságot szeressétek.” Mi? Az alsóbb 
néposztályt szeretni? Igen: sőt az is ott áll: „Mindeneket tiszteljetek.” Tiszteld a 
munkást, ki a mezőkön dolgozik. Igen minden embert. Tiszteld a szerecsent, az utca 
seprőt, a gyári munkást, a napszámost. Tiszteljétek a munkálkodókat, a 
szenvedőket, becsüljétek a hivatalt és azokat, akik azt viselik! Mindenki, legyen az 
férfi, avagy nő, megérdemli, hogy tisztelve legyen, mert az ember az Isten képére 
teremtetett. Nem kell a megesett nőnek azt mondanotok: „El veled! Minél 
kevesebbet hallok felőled, annál jobb.” És nem kell mondanotok egy emberre 
vonatkozólag sem: „Ő megjobbíthatatlan, nem lehet vele társalogni.” Nem, az nem 

azon mód, mely szerint az Úr Jézus cselekedett az emberekkel szemben. ‒ ő senkit 
nem utál meg. A legrosszabbak iránt hétszerte nagyobb szeretetet és türelmet 
kellene nyilvánítanunk azon reményben, hogy azon alásüllyedteket a bűn 
örvényéből kimenthessük. 
 
Hogyha a megvetés megkezdődik, ti és én elkezdjük embertársainkat megutálni, 
úgy Isten könnyen elbánhat velünk, és megutál mindnyájunkat. Ő bezárhatja a 
kegyelem ajtaját és mondhatja: Ti nagyon keveset adtok egymásra, ti szegények a 
gazdagokat kinevetitek, és ti gazdagok a szegényeket megcsúfoljátok. Saját 
ítéletetek szerint ítéltettek meg mindnyájan. Az Úr tudja azt, hogy ha egy asszonyt 
az asszonyoknak kellene megítélni, vagy egy férfiút, a férfiaknak, úgy egész sereg 
elveszne közülünk. De a helyett megnyitja a kegyelem ajtaját, és engedi a 
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megvetetteket azon bejutni. Az Úr Jézusért részvéttel tekint ő le az emberekre, és 
kegyelmét adja azoknak. Ő felmutatja nekünk az irgalmasság nyílt ajtaját és kiáltja: 
„Érettetek szent Fiamat a halálra adtam, és akik közületek hinni akar, az tapasztalni 
fogja, hogy nem utál meg titeket, hanem atyai szívemre fogadlak, most „és örökké 
szeretni foglak, és az én fiam trónjának részesévé teszlek titeket.” Testvérek 
rázzátok le kevélységteket és szeressétek embertársaitokat, mert ha tesvérteket 
nem szeretitek, akit láttok, hogy szerethetnétek Jézust, akit nem láttok. Hogy ha ő 
hatalmas, és senkit meg nem utál, úgy legyetek biztosak abban, hogy ha ti valakit 
megutáltok, az onnan van, mivel nem vagytok olyan hatalmasok, mint amilyennek 
lenni látszatok; a mások megutálása arról tanúskodik, hogy ti kicsiny lelki életű 
teremtmények vagytok, gyengék és sajnálatra méltók. Gondoljátok meg, hogyha ti 
másokat megutáltok, úgy néktek is meg kell utáltatnotok, de ellenkezőleg, hogy ha 
résztvevő és szelíd szívvel viseltettek a szegények iránt, és még az elesett koldust is 
felsegéllitek, úgy hatalmasok vagytok, nagy lelkűek és Istenhez hasonlók. Segítsen a 
Szentlélek, hogy mind inkább olyanokká lehessetek. Ámen. 
 

A Lélek pecsétje 
 
„Minekutána az igazságnak beszédét hallottátok volna tudniillik a ti 
idvességteknek Evangyéliomát, kiben minekutána hittetek megpecsételtettetek 
az ígéretnek Szent Lelkével. Ki a mi örökségünknek záloga, míg a teljes 
szabadságba behelyeztettetünk az ő dicsőségének dicséretére.” Efézus I 13, 14 
 
Ez egész szentírásbeli helyet vettem, hogy a teljes értelme meglegyen, de azon 
szándékom nincsen, hogy az egészről prédikáljak. Tulajdonképpen ez alkalommal 
szövegül csak a következő igékre van szükségem: „Kiben, minekutána hittetek, 
megpecsételtettetek az ígéretnek Szent Lelkével.” Elmélkedésünk tárgyául a Lélek 
pecsétjének kell szolgálni. Vannak sokan, kik hívőkké lettek az Úr Jézusban és 
nagyon óhajtják azt, hogy valami megnyugtató jelt nyerhetnének arról, valamely 
bizonyítékot óhajtanának Istentől, mely az ő megmentésöket egész bizonyossá 
tenné. Ők még nem nyerték meg a hitnek teljes bizonyosságát, és nyugtalanok, míg 
azt meg nem nyerik. Erezik, hogy ezen dolgok nagyon fontosak, azért igen 
óhajtoznak valamely bizonyság vagy pecsét után. Az emberek földi vagyonaikat 
nem igen szeretik kockáztatni, és egy okos lelkű ember sem fogja azt eltűrni, hogy 
az ő lelke, vagy annak örök üdve csak egy óráig is veszélynek légyen kitéve; onnan 
származik ezen félelem. Igaz, hogy csak a hit által érhető el a teljes és legjobb 
bizodalom, de sokan, kik az Úr Jézus Krisztusban teljesen hisznek, ezt világosan nem 
tudják felfogni és az ő félelmes szívök egy határozott bizonyítékot kíván a 
csalhatatlan Istentől, hogy teljesen bizonyosokká lehessenek afelől, hogy ők 
valóban megmentettek. Igen, és én gondolom, hogy még a lelki életben előbbre 
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haladott szentek is óhajtják azt határozottan és teljesebben tudni, hol állanak és 
megvallják, hogy ők csak a hitben járni tudnak, mindazáltal gyakran nagy lelki 
óhajjal éneklik: 
 
„Ah csak hallhatnám a szavadat. 
Mely nékem mondja: Enyém vagy, 
Ez adna nékem oly nyugalmat, 
 Mennybe erezném magamat.” 
  
Habár hihetünk, és ezt tesszük is, és annak előjogai magunkénak állíthatjuk, hogy 
ha nem is látunk, most hit által járunk, mindazonáltal nagyon örvendenénk, hogyha 
olykor-olykor láthatnánk. Mi olykor-olykor óhajtjuk annak határozott jelét és 
bizonyítékát látni és tudni, hogy tapasztalatunk valóság, és hogy mi tényleg Istentől 
születtünk. 
 
„Óh mondd Uram hogy nevemet  
Kezeidbe feljegyezted.  
Mennyei örökségemről  
Hadd lássam ígéretedet.” 
 
Nos, ezen pecsétet, melyet keresünk, a szó legjobb értelmében bírhatjuk is; sőt ezt 
Isten gyermekei közül sokan világosan láthatják is. Ez a hitet nem elkedvetleníti, 
hanem megjutalmazza és erősíti. Van egy mód, melyben Isten az ő gyermekeihez 
beszél és őket biztosítja, hogy ők az Ő tulajdonai; van egy zálog és egy határozott 
bizonyíték, mely az Isten gyermekeinek megadatik. Istennek Lelke tegyen 
alkalmassá engemet, hogy ezen fontos tárgyról helyes értelemben szólhassak. 
 
Szövegünk mondja: „Kiben, minekutána hittetek, megpecsételtettelek az ígéretnek 
Szent Lelkével,” ezért figyelmeteket először is ezen megpecsételtetés helyzetére; 
másodszor azon áldásokra, melyek ebből származnak, és harmadszor magára a 
megpecsételtetésre akarom irányítani, melyet én az egész prédikáción keresztül 
megmagyarázni törekszem. 
 
Szóljunk legelőször ezen megpecsételtetés helyzetéről. Mi óhajtunk Istentől egy 
maradandó, egy a mi lelkünkre helyezett pecsétet nyerni, egy határozott jelét 
annak, hogy mi valóban az ő népe vagyunk. Ezen megpecsételtetést bírhatjuk, Isten 
megadja ezt, de szorgalmatosán ügyeljünk arra, hogy valami tévedésbe ne jussunk, 
amikor ezen megpecsételés történik. Ez nem a hit előtt jön. Szövegünk szerint így 
hangzik: „minekutána hittetek, megpecsételtettetek.” Vannak százak, akik 
óhajtanak valamit látni vagy érezni, mielőtt az Úr Jézus Krisztusban hinnének, ez 
istentelenség és a hitetlenségnek következménye, mely Isten szemei elölt nagy 
gonoszság. Hogy ha jelt kívántok minek előtte hinnétek, úgy azzal valóban azt 
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mondjátok, hogy Isten igéje, a mely igaz és bizonyos és annak határozott állításai, 
melyek a bibliában találtatnak, néktek nem elegendők, hogy Istennek ünnepélyes 
nyilatkozatai hamisak is leheltek; mindenesetre ti azt lehetetlennek találjátok, hogy 
bizodalmatokat egyedül abba helyezzétek, hanem más valamire kell még a mellett 
tekinteni. Ha csodát nem, úgy talán egy álmot kívántok, vagy valami különös 
érzetet,  vagy valami titokteljes hatást; természetesen, hogy ha valami jelt vagy 
csudát nem láttok, úgy kinyilvánítjátok, hogy nem akartok hinni. Tényleg azt 
mondjátok Istennek: „Hogy ha utadról le nem térsz és azt meg nem adod a mit 
kívánok, úgy szemtől-szemben egy hazugnak nevezlek, a mennyiben vonakodok 
hinni igédnek.” Ah, hallgatóim, ez nem megyen így, ezzel az Urat haragra ingerlitek 
és akik azt cselekszi, az nem fog jelt nyerni, ha csak a hihetetlen koráziniak jelét 
nem, akikre az ítélet napja elhordozhatatlanabb lesz, mint Sodoma és Gomora 
népének. 
 
Figyeljétek meg azt is, hogy ezen megpecsételés nem következik szükségszerűen 
azonnal a hittel. Ez a hitből nő ki és abból származik, „minekutána hittetek.” Mi 
nem mindenkor leszünk azon pillanatban elpecsételve, mihelyt az Úr Jézusban 
hiszünk. Meg vagyok győződve, hogy sokan, kik az Úr Jézusban hisznek, azonnal 
békességet nyernek és azon boldog biztosítékot nyerik, mely a Szentlélek bírásával 
összeköttetésben van; de sokaknál nem így van ez. Hozzám már többször intézték 
azon kérdést: „Mit kell annak cselekedni, akik hisz az Úr Jézusban, de még sem talál 
békességet és örömet, hanem olyan benső harcokat érez, hogy a legnagyobb 
erőfeszítéssel is csak reszkető reménnyel tud az Úr Jézuson függeni?” Én erre ilyen 
feleletet adtam: „Hogy ha az Úr Jézusban hiszel, úgy megmentve vagy, a legjobb 
bizonyíték arra nézve, hogy megmentve vagy az Isten igéjének biztosítékában rejlik, 
hogy minden hívőnek örök élete van” Hogyha érzed, hogy megigazulva vagy, avagy 
nem, nem attól függ valami, hanem attól, hogy fogadd el Isten igéjét, amely 
tégedet biztosít arról, hogy az ember megigazul a hit által; köteles vagy Istennek 
bizonyságtételét elhinni, nem tekintve arra, hogy van-e benső tapasztalatod afelől, 
és hogyha lehetséges lenne évekig hívő lenni és mégis békét nem találni, még akkor 
sem lenne jogod kételkedni afelett, a mit Isten mond, mert te békességet nem 
érezel, hanem kötelezve vagy Isten ígéretéhez ragaszkodni, habár élvezed a 
békességet avagy nem. Az én teljes hitem az, hogy ahol valódi hit van Isten 
ígéretében, ott a békesség és a léleknek más egyéb gyümölcsei biztosan jönni 
fognak, de még akkor sem azok a hit alapjai. Az Úrnak az igéje az egyedüli alap, 
melyre a hit épít. Némely embereknek van egy különös fajta bizodalmok Istenben, 
amely mellett még a megerősítő jeleket is kívánják és ezzel megrontják hitük 
együgyűségét, amennyiben egyik szemöket Krisztusra, a másikat pedig az ő szívbéli 
békéjökre irányítják. Kedves barátom, ez nem megyen így. Te kötelezve vagy 
Istenben hinni, amiképpen Ő magát a Jézus Krisztusban a te üdvödre 
kinyilvánította, egész eltekintve a békességtől, örömtől, vagy más effélétől. A 
léleknek benső bizonysága nem a mi hitünknek alapja, sem pedig annak okozója: a 
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hit a hallásból vagyon, a hallás pedig Isten igéje által. Én egy bűnös hiszem, hogy a 
Jézus Krisztus e világra jött, hogy a bűnösöket megtartaná, és az én lelkem ő benne 
nyugszik, azon hitben, hogy Ő engemet idvezíteni akar; ennek kell lenni az én 
álláspontomnak, van pecsét vagy nincs, van jel vagy nincs. Az én bizodalmam nem a 
lélek pecsétjén nyugszik, hanem a Fiúnak kiontatott vérén. Istennek Lelke sohasem 
foglalja el az Úr Jézus helyét. Ő a maga kiváltképpen való hivatalát teljesíti, mely 
abban áll, hogy a Krisztuséból vegye, amit nekünk megjelent; nem pedig hogy a 
magáét az Úr Jézus helyébe helyezze. A mi reményünk alapja a Krisztusra 
helyeztetett kezdetétől végéig és hogyha azon nyugszunk, meg vagyunk mentve. A 
pecsét nem mindenkor a hittel jön, de azután következik. Ezt azért mondottam, 
mert félek, hogy ti valamely módon az egyszerű, világos és szilárd alapját a ti 
bizalmotoknak, mely az Úr Jézus Krisztus elvégezett nagy megváltási műve, el 
fogjátok hagyni. Gondoljatok arra, hogy egy ember, ki az Úr Jézus Krisztusban hisz, 
éppen olyan biztosan megmentetett, hogy ha azt nem tudja, mintha azt tudja; Ő 
éppen olyan igazán az Úré, hogy ha a megaláztatás völgyében gyászol, mint hogyha 
az öröm és szent társalgás hegyének ormán énekel. A mi hitünk alapját nem 
tapasztalatainkban kell találni, hanem az Úr Jézus személyében és nagy művében. 
 
„Legjobb érzelmeimnek sem hihetek.  
Csak az Úr Jézus nevére építek,  
Krisztus szilárd sziklámra helyezkedek,  
Minden más fundamentom fövénnyé lesz.” 
 
Tekintsétek meg ezen elpecsétlésnek idejét is, hogy a miképpen az nem az első, de 
nem is utolsó az az isteni életben. Ez a hit által jön és a hit után; de hogyha ezt is 
megnyerte valaki, azután még több is következik. Talán azon képzelgéseid voltak, 
hogyha Isten szája nyíltan mondotta volna neked már egyszer, hogy meg vagy 
mentve, akkor megnyugodtál volna, és úgy az élet harcai megszűntek volna. 
Ennélfogva egész világos az, hogy egy olyan biztosíték reád nézve nagyon rossz lett 
volna; mert egy keresztyén soha sincs rosszabb helyen, mintha azt gondolja, hogy a 
harc részéről már bevégeztetett. A keresztyénnek természetes, alkalmas és illő 
helyzete az, hogy mint a Jézus Krisztus vitéze, a bűnnel harcoljon. Mi küzdők 
vagyunk, és a mi egészséges helyzetünk az, hogy küzdjünk a bennünk lakozó erő 
szerint. Hogy ha innét a mennyországon egy hely található, hol nyugodni és 
kényelmesen élni lehet, úgy az a hely nem a te részedre való, te egy vándor vagy és 
egy vándornak a feladata az, hogy az úton legyen és tovább utazzon, a mennyei hon 
felé. Emlékezz ezekre folyton, hogy ha nyugalom hely létezik és határozottan létezik 
az, az nem részedre; mert te pályafutó vagy, egy nagy pályafutásban, melynek 
menny és föld a bizonysága. A vigyázattal való felhagyás a te lelkednek veszedelmét 
jelenti; ezen harcának megszüntetése azt mutatná, hogy a győzelmet nem 
nyerhetted meg, és e földön való tökéletes nyugalom arról tanúskodna, hogy neked 
a mennyben nincsen nyugalmad. Még hogyha Istennek Lelke tégedet megpecsételt 
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volna is, hova lenne ezen megpecsételés akkor? Talán azon örökségre vonatkozna, 
a melyről mondhatnád: „Tökéletességre jutottam?” Határozottan nem. Nem 
testvérek, az írás így szól: „Ki a mi örökségünknek záloga, míg a teljes szabadságba 
behelyeztettünk.” 
 
Erről a mennyen minden, amit csak el lehet érni, azon tökéletességnek záloga, mely 
a mennyben létezik. 
 
„Itt harcolás és küzdés 
Ott győzelem és éneklés,” 
 
Itt munkálkodnunk kell, vigyázni, futni, harcolni, tusakodni, aggódni, a Szentlélektől 
erősíttetve, minden erőnket ezen feladatunk teljesítésére kell megfeszítenünk, 
hogy a szoros kapun átmehessünk, arra kell törekednünk. Hogy ha a léleknek 
megpecsételtetését nyertük a mi harcunk még nem végeztetett be, akkor még csak 
egy élő ízét bírjuk a győzelemnek, melyért még folyton küzdenünk kell. 
 
Ez a helyes állapota a megpecsételtetésnek. Ez azon kegyelem közölt áll, mely 
minket a hitre képesít, és azon dicsőség között, mely a mi megígért örökségünk. 
 
Másodszor vizsgáljuk meg, milyen javakat biztosít nekünk ezen megpecsétlés, és mi 
alatt azt tesszük, kényszerítve érezzük magunkat azt felmutatni, hogy mit értünk 
ezen megpecsétlés alatt, habár ennek a harmadik résznek kellene lenni. A 
megpecsétlés, melyről szövegünkben szó van, nem teszi Isten ígéretét igazzá. 
Kérlek figyeljétek meg ezt. Ezen szövegről prédikáltak úgy, mintha azt állították 
volna, hogy az Istennek Lelke az ő pecsétjét az evangyéliomra és Istennek ígéreteire 
nyomná. Igen kedves barátom, az igaz, hogy az Istennek Lelke az igazságról 
tanúskodik, és az ígéretek bizonyosságáról, de látszólag itten arra nincs vonatkozás, 
mert a szöveg nem mondja, hogy az ígéretek megpecsételtettek, hanem hogy „ti 
megpecsételtettetek.” Ti vagytok azon irat melyre a pecsét rá nyomatott, ti 
magatok lettetek megpecsételve. Az sem mondatik, hogy Istennek Lelke, a 
szövetségi áldásokat megpecsételte, miképpen az arany egy erszényben 
megpecsételtetik és azok a választottaknak megőriztetnek, a szöveg mondja 
nekünk, hogy magok a hívők őriztetnek meg és kitüntettetnek, mintáz Urnák 
kiváltképpen való kincsei és ezek akikre a Szentléleknek eme pecsétje nyomatik. 
Nem testvérek, a Szentlélek nem teszi az Isten Ígéretét bizonyosakká, hiszen azok 
önmagokba bizonyosok. Isten mondotta azokat, akik hazudni nem tudnak, azért 
azok meg nem csalhatnak. Éppoly kevéssé teszi az Urnák Szent Lelke, testvérek, a 
mi részesülésünket az ígéretekben bizonyosakká, ez az ígéretekben való részesülés 
az isteni elvégezett tanácsban biztosítva volt, mielőtt a föld teremtetett és olyan 
tény, a mely meg nem változhat. Az ígéretek már az egész magnak biztosíttattak. A 
Szentlélek bizonyosokká tészen minket afelől, hogy az ige igaz, és hogy az reánk is 
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tartozik, de az ígéret már előbb is bizonyos volt és a mi részesülésünk az 
ígéretekben szintén bizonyos volt azon pillanattól kezdje, melyen Istennek 
szabados kegyelme velünk közöltetett. 
 
Hogy a szöveget jól megérthessük, figyelembe kell vennünk, hogy ottan két szó 
nagyon közel áll egymáshoz, tudniillik ez: kiben. Kiben ti is reménylettetek. Azután 
csakhamar: Kiben minekutána hittetek, megpecsételtettetek az ígéretnek 
Szentlelkével. Mit érthetünk ezen kifejezés alatt: „Kiben”? 
 
Ez azt jelenti, hogy ,,Krisztusban„, Isten népe Krisztusban pecsételtetett el. Tehát 
ezen pecsétet úgy kell értenünk, hogy ez az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik, mivel ez 
csak annyira tartozhat reánk is, hogy el vagyunk pecsételve, Ámennyire ez az Úr 
Jézusra vonatkozik. Meg volt a mi Urunk pecsételve? Nyissátok fel csak János ev. 6, 
r. 27. v.-ét és ottan emez igéket találjátok, amely hozzátok intéztetik intelemül: 
„Munkálódjatok nem az eledelért, a mely elvész, hanem az eledelért, mely 
megmarad az örök életre, melyet az embernek Fia ád néktek: Mert ezt e végre 
pecsételte el az Atya, t. i. az Isten.” Ez a mi szövegünkhöz vezető vezérfonal. Őt az 
Atya elpecsételte, mivel tehát a mi elpecsételtetésünk ő benne van, így ennek is 
ugyanolyannak kell lenni, mint az Övé. 
 
Figyeljétek meg először is azt, hogy az örökkévaló Fiú az Atyjától megpecsételtetett, 
az által, hogy néki Isten bizonyságot adott arról, hogy az Ő Fia legyen, és az Úrnak 
felkenettet, kit ő elküldött. Miképpen ha egy király rendeletet bocsát ki, és az ő 
pecsétjét arra nyomja, hogy az által azt bizonyítsa: „Ez az enyém”; eképpen adta az 
Atya midőn szent Fiát a világra bocsátotta, ezen bizonyságot néki: „Ez amaz én 
szerelmes Fiam, kiben én megengeszteltettem.” Ezt Ő szavakban nyilvánította, de 
hogyan adott néki egy állandó bizonyságot, egy olyan pecsét által, mely egész 
életében nála maradt? Azáltal, hogy őt a Szentlélek által felkente. Annak pecsétje, 
hogy az Úr Jézus a Messiás, az volt, hogy ő rajta Istennek Lelke mérték nélkül volt és 
nyugodott. Azért olvashatunk ilyen nyilatkozatokat: „Megigazíttatott Lélekben.” És 
„hatalmasan megbizonyíttatott Isten Fiának lenni a Szentlélek által, az ő halálból 
való feltámadása által.” ,,A Szentlélek az, akik bizonyságot tészen arról, hogy a lélek 
igazság.” Nos a Szent Lélek, ahol csak valaha egy emberben marad, annak a jele, 
hogy azon ember Istentől elfogadva van. Nem azt mondjuk, hogy ahol Istennek 
Lelke olykor olykor működni látszik, az az isteni kegyelemnek a jele, de ahol 
megmarad, határozottan annak a jele az. Éppen ezen tény, hogy mi Istennek lelkét 
bírjuk, Istennek bizonyságtétele és pecsétje mi bennünk, hogy az övéi vagyunk és 
hogy Ő, miképpen az Ő Fiát e világra elküldötte, azonképpen minket is elkülde 
világra. 
 
Másodszor a mi Urunk Jézus Krisztusra nézve a Szent Lélek egy pecsét volt az ő 
saját felbátorítására. Urunk leereszkedett az Ő isteni hatalmát és méltóságát 
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visszatartva, és mint szolga az ő Atyja segedelmétől függött. Midőn hivatalát 
megkezdette ezen szavakkal bátorította föl magát. „Az Úrnak Lelke vagyon én 
rajtam, mivel hogy megkent engem, elküldött, hogy a szegényeknek evangyéliomot 
hirdessek, hogy meggyógyítsam a töredelmes szívűeket.” Ő a szolgálatra való 
ösztönét, a szolgálatra való tökéletes jogosultságát, a szolgálatban való örömét és 
erejét azon tényben találta, hogy Isten néki a Szent Lelkét adta. Ez volt az ő öröme. 
Kedves testvérek és testvérnők, hogy ha mi azáltal óhajtunk a szent szolgálatra 
felbátoríttatni, hogy üdvünkről határozottan meggyőződve legyünk, honnan kell 
ezen felbátorítást vennünk? Olvassátok, csak a János első levele harmadik részének 
a huszonnegyedik versében, hogy mi az Istennek pecsétje és bizonyságtétele: „Ezen 
ismerjük meg pedig, hogy ő mi bennünk lakozik, t. i. az ő Lelkén, melyet nekünk 

adott? ‒ Olvassátok a negyedik részben is a 13. verset: „Ezen ismérjük meg, hogy 
mi ő benne lakozunk és ő mi bennünk, hogy az ő Lelkéből adott nekünk.” A 
miképpen tehát a pecsét, mely a mi Urunkat vigasztalta és a leveretségek között 
vele éreztette, hogy őt az Atya valóban szereti, az volt, hogy ő az Úrnak lelkével 
bírt, azonképpen néktek és nékem testvéreim, az Isten Lelkének bírása, a mi folyton 
tartó felbátorításunk, mert erről esmérjük meg, hogy mi Istenben maradunk, és 
Isten mi bennünk marad. 
 
De a mi megpecsétlésünk kell, hogy bizonyság legyen másoknak is. Az Atya 
elpecsételte az Ő fiát, hogy mások is észrevegyék azt, hogy Ő valóban Istentől 
küldetett. János mondja: „Én nem ismertem őt, de az akik elküldött engemet, hogy 
kereszteljek vízzel, az mondotta nékem: Akire látod az Istennek Lelkét leszállani és 
rajta megnyugodni, az, akik keresztel Szentlélekkel. Én azért láttam és bizonyságot 
teszek róla, hogy ez az Istennek ama Fia” Tehát a Szentlélek a mi Urunkon 
ismertető jelül szolgált, azonképpen szerelmeseim, kell velünk is történni. 
Keresztyén társaink nem ismerhetnek meg bennünket semmi másról, mint arról, 
hogy mi Istennek Szentlelkével bírunk. Megfigyeltétek-é azt, hogy Péter 
jogosultaknak tartotta a pogányokat a gyülekezetbe való tagságra, az által, hogy ők 
Szentlelket vettek. Az apostolok cselekedete 15. rész nyolcadik és kilencedik 
versében olvashatjuk: „És az Isten, ki a szíveket tudja, bizonyságot tett nékik Ő 
dologról, mert nékik Szentlelket adott, mint nekünk. És semmi különbséget nem 
tett mi köztünk és azok között, megtisztítván azoknak szíveket hit által.” így Péter 
szerint a Szentléleknek hívása azon pecsét volt, azon nagy mennyei pecsét, melyet 
Isten soha az olyan szívre nem helyez, melyben hit nincsen. Ugyanezen bizonyítékot 
érezte ő a maga teljes erejében, midőn így szólt: Vajon megtilthatja-e valaki a vizet, 
hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik a Szent lelket vették, miképpen mi is?” Pál 
pedig úgy használta ezt, mint próba követ az emberekre nézve; mert Róma 8. r. 9. 
v.-ben mondja ő: „Ti pedig nem vagytok a testben, hanem a lélekben, mert az Isten 
lelke lakik bennetek. A kiben nincsen a Krisztus lelke, az nem övé.” Ezzel világosan 
és határozottan kimondja, hogy a Szentlélek hiánya kikpótolhatatlan hiány: mert 
csak akkor van minden helyén és akkor van meg a szükséges bizonyíték, ha Istennek 
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Szentlelke meg van; mert az Úr soha sem helyezi pecsétjét oly valamire, a mi nem 
igaz és nem valódi. Legyetek biztosak, hogy ott, hol Istennek Lelke marad, az Úr 
Jézus Krisztusnak evangyélioma a szívbe beíratott és az ember meg van mentve. 
 
Továbbá a negyedik hatása a megpecsételtetésnek az Úr Jézus Krisztusra az volt, 
hogy az egy bizonyság volt a világra nézve. Istennek lelke, ki az Úr Jézus Krisztuson 
volt, az istentelen világtól nem lelt valóban isteninek elismerve, de mégis 
észrevették azt, és valamit csudáltak ő benne, melyet nem értettek. Ő méltósággal 
tanított és nem úgy mint az írástudók, és ők beismerték hogy: „Soha ember úgy 
nem szólott, mint ez az ember.” Ők nem tudták, hogy micsoda lélek, de azt tudták, 
hogy ők azt gyűlölik és azonnal elkezdettek annak ellene állani. Nos testvérek és 
testvérnők, hogy ha ti ugyanazon pecsétet bírjátok, a melyet a mi Urunk bírt, mely 
szövegünkben az ígéret Szentlelkének említtetik, ugyanazon eredményt fogjátok 
felmutatni: az emberek csodálkozni fognak rajtatok, félreértenek benneteket, és 
ellenetek fognak támadni. És milyen okból? Az ígéretnek Szentlelke soha sem 
jelenhetett meg e világba ellenkezés nélkül a szolgálat lelke részéről. Izsák az 
ígéretnek gyermeke volt, és Ismáel csúfolta, üldözte őt, az, aki testtől született. A 
kétféle mag, a test és az ígéret magva folytonos harcban állanak egymással. Hogyha 
az Úr az ő pecsétjét reátok nyomja, amennyiben néktek az ígéretnek Szentlelkét 
adja, hogy így nem a törvény, hanem a kegyelem és Krisztus alatt legyetek, a világ 
azonnal megtudja ezt; az nem fog titeket csudálni, hanem harcolni fog ellenetek, 
hogy titeket elveszítsen. 
 
Még egyszer, a mi Urunk Jézus Krisztuson levő pecsét még egy ötödik bizonyságot 
is jelenteti, tudniillik – az ő végig megmaradását. A pecsét valamely kincsre 
nyomatik, melyet megőrizni akarunk, így lett a mi drága Megváltónk is 
megpecsételve. De talán mondjátok nékem: „Hát szabad nekünk az Úr Jézus felől 
úgy szólanunk, mint az Isten lelke által megtartatottról?” Szerelmeseim, nem 
szabad soha elfelejtenünk az Úr Jézus Krisztus csudára méltó önmegtagadását, 
hogy ő isteni hatalmát félre tette és mondotta, míg ő itt e földön volt, hogy az Atya 
nagyobb Ő nálánál, és hogy ő egy ember volt, aki imádkozott, hitt, és az Atyában 
bízott. Jézus Krisztus olyan állapotba lépett át, hogy Ő, míg e földön volt, az 
Istennek lelke által tartatott fent erősen, minden küzdelmekben. Kételkedtek 
abban? Keressétek ki az Ézsaiás könyve negyvenkettedik részt, ottan határozott 
kifejezésekben találjátok ezt: „íme, az én szolgám, akit én megtartok, (német ford.) 
Lássátok, ő magát egy olyan szolgává teszi, kit az Úr (az Atya) megtart. „Az én 
választottam, kit az én lelkem kedvel, az én Lelkemet adom ő belé, a pogányoknak 
ítéletet szól! Nem kiált, nem emeli fel magát, és nem hallják az ő szavát az utcán. A 
megrepedezett nádat meg nem rontja; és a füstölgő gyertyabelet nem oltja meg, 
igazságban szolgáltat ítéletet.” Itten semmi kétség sem lehet afelől, hogy Krisztusról 
van szó, mert ugyanezen igék egész ő reá nézve alkalmaztatnak. De mi következik a 
Szent Lélek által való megtartatásból? „Nem fárad és nem unja el, mígnem e földön 
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ítéletet tészen, és az ő törvényét a szigetben lakók nagy örömmel veszik.” így 
tartotta meg Krisztust az Istennek Lelke, támogatta, és megőrizte őt, míg élet 
feladatát bevégezte, a nélkül hogy fáradt, vagy csüggeteg lett volna. Testvéreim, így 
kell nekünk is megőriztetni, ez azon pecsét, melyre nekünk is szükségünk van, mely 
minket, mint Istennek szenteltetteket megőrizzen, hogy ő, amikor jön, bennünket a 
pecsét alatt és biztonságban találhasson. 
 
Hadd számláljam elő még egyszer. Az Úr Jézus részére az Isten Lelke egy 
megpecsételtetés volt, tudniillik Istennek bizonyságtétele, hogy az Ő Fia, mint egy 
felbátorítása ez ő saját szívének, másokra való bizonyságtétel, egy bizonyságtétel a 
világ részére, és mint egy segítség a végig való megmaradáshoz. Ugyanezen javakat 
nyerjük mi is a Lélektől való megpecsételés által. A Jézus Krisztusban minekutána 
hittetek, megpecsételtettetek az ígéretnek Szent Lelkével.” 
 
Harmadszor, tekintsük meg magát a megpecsétlést. Ezen pontról már nagyon sokat 
beszéltek, amely arra szolgált, hogy a tévhitet táplálja. Némelyek azt állították, 
hogy az Isten lelkének van valamely kiváltképpen való cselekménye, amelyben a 

hívőket megpecsétli. Lehetséges, ‒ én ezen kérdéssel foglalkozni nem akarok, de 
nagy fájdalmat okozna az nékem, hogyha itt valaki, aki még a bűnben él, 
mindazáltal valamely időre visszatekinthet, amikor valami vallásos felindulás, és 
öröm érzet töltötte el szívét, hogyha mondaná: „Én biztosítva vagyok, mivel azon 
alkalomkor megpecséleltettem,” és nagyon sajnálnám, ha valamely testvér azt 
tartaná a biztos, és szilárd alapnak, hogy ő valamely csudálatos tapasztalat 
részesévé lett, valamikor ennek előtte így megmentetése bizonyos. Egy pecsét a 
jelen időre szól, és nem csak valami régiekre való vissza emlékezés, hanem egy 
olyan tárgy, amely most látható és szem előtt van. Félek rajta hogy sokan 
könnyelműségre vezettettek egy olyan pecsétnek képzelése által, melyet a régi 
időben nyertek. Keressük fel a valóságot. Szövegünk szerint, amennyire én 
olvashatom, itt egy olyan ember áll, ki az Úr Jézusban hisz és egy pecsétet óhajt 
arról, hogy Isten őt szereti: Isten az Ő Lelkét adja néki és ez az egész megpecsétlés, 
melyet ő kívánhat vagy várhat. Semmi egyéb nem szükséges, semmi más nem 
lehetne ilyen jó. Azon tény, hogy Istennek Lelke ti bennetek azt eszközli, mind hogy 
akarjátok, mind hogy véghez vihessetek az Ő akarata szerint, a ti pecsétetek; attól 
nem szükséges eltérnetek. Nem mondom, hogy a Szent Léleknek valamely 
működése úgy tekinthető, mint megpecsétlés, hanem azok együttesen a miképpen 
bebizonyítják, hogy Ő mi bennünk lakozik, képezik a pecsétet. Azonban, sokkal jobb 
a tanok szerint megmaradni és a szerint elfogadni, hogy az Istennek Lelke maga a 
pecsét a hívőkben. 
 
„Te vagy a kegy ajándéka,  
A mennynek záloga.  
A te szárnyad menny galambja  
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Jól van kormányozva.” 
 
Tekintsük meg mostan, hogy mit mond ezen résznek egy másik verse erről. Hogyha 
tovább mentek, olvashatjátok, hogy az apostol mondja: Bölcsesség és jelentés az 
Istennek esméretiben, egy része ezen pecsétnek. Legyetek olyan jók, hogy ezen 
részt keressétek ki és kövessétek az apostol bizonyítgatásait. Ő mondja (15. v.) 
„Annak okáért én is, mikor meghallottam volna a ti bennetek való hitet, mely 
vagyon az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket. Nem szűnök meg 
hálákat adni ti érettetek, ti rólatok emlékezvén az én könyörgésemben, hogy a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Istene a dicsőségnek amaz Atyja, adja néktek a 
bölcsességnek és jelentősnek lelkét, az Ő esméreteiben. Lássátok tehát, hogy ha ti 
az Úr Jézus Krisztusban hisztek, akkor jön az Istennek Lelke reátok, és Ő ád néktek 
bölcsességet és jelentést. Tudományt azon igékhez, és az azokban levő tanokhoz, 

melyeket az előtt nem értettetek, azok előttetek világossá lesznek ‒ „a ti 
elméteknek megvilágosíttatott szemeit.” a megígért áldásokat világosabban 
megérthetitek, és „megtudhatjátok mi legyen az ő hivatalának reménysége, az ő 
öröksége, dicsőségének mi nemű gazdagságai legyenek a szentekben.” A mélyebb 
igazságok, melyek először megzavartak és megháborítottak, megnyilatkoznak 
előttetek egymás után, megismeritek és becsülitek azokat. Sokkal inkább 
megismeritek a Krisztus dicsőségét, és látjátok az ő hatalmasságának méltóságos 
nagyságát, amellyel az Úr az ő szenteiben működik, az ő hatalmas erejének 
hathatósága szerint, melyet megmutatott a Krisztusban, mikor őt feltámasztotta a 
halálból, és helyeztette őt az ő jobb keze felől mennyekben. Sokkal feljebb minden 
birodalomnál, hatalomnál, erőnél és uraságnál és minden méltóságnál, mely 
neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is.” Ti beszívjátok mélyen 
azon üdvös gondolatot, hogy az Úr Jézus Feje a gyülekezetnek, akik mindeneknek 
felette vagyon, és egy pillanatot vethettek azon titokteljes tanba, hogy a gyülekezet 
az ő teste és teljessége annak, akik mindenekét betölt mindenekkel.” Testvérek, 
hogy ha mi ezen dolgokat helyesen megismerjük, úgy a Lélek tanított minket, és 
annak következménye az, hogy mondhatjuk: „Határozottan én Isten gyermeke 
vagyok, mivel én ezen dolgokat soha ezelőtt nem értettem. Hogyan tanulhattam 
volna meg ezeket, hogyha Istentől nem lettem volna taníttatva.” A mester ilyenkor 
mintha oldalunk mellett állana és mondaná: „Boldog vagy Simon Jónának Fia, mert 
ezeket nem a test és a vér jelentette meg néked, hanem az én mennyei Atyám.” 
Hogyha láttátok Istennek végére mehetetlen kegyelmét, az Üdvtervnek magasságát 
és a mi Megváltó Úr Jézus Krisztusunk személyének kiváló szépségét, úgy biztos és 
határozott pecsét van lelketeken, mert az evangyélomi vakhoz hasonlóan 
mondhatjátok: „Egyet tudok határozottan, hogy vak voltam, és most látok.” 
 
Hogy ha tovább mentek a következő részre, látni fogjátok, hogy Istennek Lelke, 
minden emberben, ki őt bírja életei hoz létre, és ezen élet egy más formájává lesz a 
pecsétnek. „Mikor a vétkekben megholtunk volna, minket is együtt megelevenített 
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a Krisztussal.” Ezen élet egy új természetű, és ennek egy megújító ereje van, 
ugyanannyira, hogy az emberek ezen világ szerinti életöket elhagyják, és nem 
cselekszik tovább a mi a testnek és az ő gondolatjoknak tetszik. Ezen új életet 
egyedül Istennek tulajdonítják, akik gazdag az irgalmasságban, ki az Ő nagy 
szerelméből, mellyel ő azokat szerette, mikor a vétkekben és bűnökben halva 
voltak, a Krisztussal együtt megelevenítette. Ők ezen életet egyedül az Isten 
kegyelmének tulajdonítják: „Mert kegyelemből tartattatok meg hit által,” és ők 
látják, hogy azon élet ő bennök jó cselekedeteket hoz létre: „Mert ő alkotmányai 
vagyunk, kik teremtettünk Jézus Krisztusban a jó cselekedetekre. Nem szükség 
magyarázgatnom, hogy mily igen felmagasztal minket ezen élet, és helyeztet 
menyekbe a Krisztussal, mert a legtöbben tudják azt közületek. Ti felülről nyertek 
egy életet, egy élő és maradandó mag van ti bennetek, egy új világba léptetek, 
vannak érzelmeitek, kívánságaitok, félelmeitek, reményeitek, melyeket ezelőtt nem 
ismertetek, és így külső életetek is megváltozott, hogy arra törekedtetek, a mi Isten 
akaratával megegyező. Nos testvérek, mi lehet néktek egy jobb pecsét, minthogy 
tényleg megmentve vagytok, mint ezen élet, melyet magatokban éreztek. Ez azon 
mód, melyben Istennek Lelke titeket megpecsételt, amennyiben titeket részesivé 
tett a mennyei életnek, amely soha egy hitetlen emberben nem lakott, és soha hit 
nélkül nem lehet. „Valakik pedig őt bevevék, ada azoknak oly méltóságot, hogy 
Istennek fiaivá lennének, tudniillik azoknak, kik az ő nevében hisznek.” Aki hiszen a 
Fiúban, vagyon annak örök élete. Aki nem hiszen a Fiúban nincsen annak élete, 
hanem az Istennek haragja marad rajta.” Tehát bölcsesség és élet, ezen két biztos 
eredménye a bennünk lakozó Léleknek, egy pecsétje annak, hogy mi valóban 
megmentve vagyunk. 
 
Menjetek tovább egy kissé, és ezen pecsétre vonatkozólag még egy további jelt 
figyeljünk meg, t. i. közösség. „Ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, az 
Izráelnek társaságától idegenek és az ígéretnek szövetségétől távol valók, kiknek 
reménységtek nem volt, és e világon Isten nélkül valók voltatok. De most a Krisztus 
Jézusban, ti kik régen távol vakítok, közel valókká lettetek, a Krisztus vére által; 
mert ő a mi békességünk, ki mind a két nemzetiséget eggyé tette és a közbevetett 
falnak válaszát elrontotta. „Azok, kik az Úr Jézusban hisznek, Istennek Lelkétől úgy 
vezettetnek, hogy keresztyén társaikat szeressék, és így tudjuk, hogy mi „a halálból 
által vitetünk az életre, mert szeretjük a mi testvéreinket.” Egykor az istenfélőket 
mi unalmas és szomorú népeknek tartottuk, természetesen engedtük őket haladni 
útjukon és örültünk, ha tőlük távol maradhattunk; de mostan szeretjük az ő 
társaságokat, részt veszünk az ő törekvéseikben és hajlandók vagyunk az 
üldöztetésekben velők tűrni. Mi Istennek szent népét a legjobb társaságnak tartjuk 
e földön, inkább óhajtanánk leülni és azok közül egy szegény beteg asszonnyal 
beszélgetni, mint a királyok palotáiban időzni. Ezen testvéri szeretet, a mi Urunk 
kegyelmének egy pecsétje, a mi szívünkben, mert János mondja nekünk az ő első 
levelében: „Valaki szereti az ő testvérét, Istentől született és esméri az Istent” 
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„Hogyha egymást szeretjük, az Isten mi bennünk lakozik és az ő szeretete mi 
bennünk megteljesedett.” I. János 5, 7. 12. 
 
De még csudálatra méltóbb az, ami most következik t. i. hogy nekünk közösségünk 
vagyon Istennel. Az apostol úgy szól rólunk, mint akik megbékéltünk Istennel a 
keresztfa által, az ellenkezéseket megölvén az által. 
 
És ő azt mondja a mi Urunkról: „Mert mindketten ő általa vagyon menetelünk, egy 
Lélek által az Atyához.” Követem ezen résznek folyamatát. Ha érezzük, hogy 
társaságunk vagyon Istennel, hogy köztünk és Ő közötte semmi ellenkezés nincsen, 
hogy mi őt szeretjük, amint ő minket szeretett, hogy közelgethetünk Ő hozzá 
imában és ő vele beszélhetünk, hogy ha ő minket meghallgat és kegyelmes 
békefeleletekre méltat; ezek a mi megmentetésünk áldott pecsétjei. Némelyek 
közülünk vissza tekinthetnek az Istennel való társalgás idejére, sok eredményt elérő 
imákra és kérelmeink számtalan meghallgatásaira mind ezek részünkről az ő 
szeretetének csalhatatlan bizonyítékai. 
 
Nem akarlak tovább fárasztani titeket, hogyha felkérlek még benneteket, egy 
pillanatra megtekinteni, hogy az apostol ezután a felépíttetésről szól: „Kik 
felépittettetek a Prófétáknak és Apostolnak fundamentomokon, melynek belső 
szegletköve a Jézus Krisztus. Kiben az egész alkotmány szép renddel rakattatván  
nevekedik, hogy legyen az Urnák szent temploma.” Nem tudjátok-é ti hívők, hogy ti 
egy isteni alakká építtettelek, egy nagy és dicső előkép után? Még nem jelentetett 
meg micsodák leszünk, de néktek tudnotok kell azt, hogy a ti hitetek alapja sorról 
sorra drágalátos kövekből a Krisztusra rakatott. Mióta őt ismeritek előhaladásokat 
tettetek. Olykor olykor féltetek, hogy talán visszafelé növekedtek, de növekedtek; 
valami olyan van mostan rajtatok, ami ezelőtt tíz évvel nem volt. Én bizonyos 
tekintetben világosan tudom azt, hogy ezelőtt húsz évvel nem az voltam, ami most 
vagyok. Gyakran úgy érezem magamat, mint egy madár a tojás héjban! Egyik 
darabot a másik után lecsípem, hiszem, hogy lesz egy nap, mikor a madár ki fog 
jönni, de gyakran nyomva érezem szárnyaimat és összeszorítva a tojás héja által. 
Óhajtanám, hogy a bennem való élet fejlődne és szabadsághoz jutna. Nem úgy 
éreztek-é ti is? Nem éreztétek-é mintha bennetek valami sokkal dicsőbb természet 
volna elrejtve, mely a testtől és gyengeségtől való szabadulást óhajtaná? Ezen 
sóhajtozás, törekvés, remény és kívánság mind egy-egy pecsétje a 
megmentetésnek; az istenteleneknél soha sem találtok ilyen óhajt. A fájdalmak 
csak az élet tulajdonai. Ti még nem elkészült épület vagytok, hanem egy olyan ház, 
amely még most készül, és biztosak lehettek afelől, hogy egy napon a zárkő is 
feltétetik, azon öröm kiáltások között: hála legyen, hála legyen Istennek! Aki ezt 
kegyelméből cselekedte. De ezen Isten Lelke által való felépítés a léleknek pecsétje; 
ez annak bizonysága reátok nézve, hogy Isten egy jó munkát kezdett el ti bennetek, 
és azt véghez is viszi. 
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Legvégül még a második rész azzal végződik, hogy mondja: „Melyen ti is, velünk 
együtt építtettek, hogy legyetek Istennek hajléka a Szent Lélekben.” És ez nékem 
úgy tetszik, mintha mindazt összefoglalná, amint eddig mondottam! A Szent 
Léleknek a szentekben való lakozása ő bennök mint egy egészben és szintén 
minden egyes hívőben egy drága pecsét. 
 
„Nem laksz-é minden szent szívében,  
Hogy elpecsételd a menyre? 
 
Igen ez az elpecsételésnek módja egy énekünkben kifejezett ima szerint is: 
 
„Vigasztalóm ne hagyj engem,  
Nyisd meg jobban szememet!  
És mert megváltottad lettem:  
Nyomd reám pecsétedet!” 
 
Hogyha az Urnák Lelke bennetek lakik, úgy az Úréinak kell lennetek. Vajon lakhat-é 
az Istennek Lelke más templomban, mint egy olyanban, melyet Isten megszentelt? 
Ő jöhet az emberekre, hogy azokat egy ideig vonja, de nem fog soha egy olyan 
szívben lakni, mely az Úr Jézus vérével megtisztítva nincs, és lehetetlen hogy egy 
olyan lélekben maradandóan időzzék, mely önigazsággal és bűnszeretettel 
bekeverve van. Nem szerelmeseim, hogy ha az Istennek Lelke ti bennetek lakik, úgy 
nem lesz szükségetek álmokra, angyali sugalmakra vagy valami levegőben való 
zúgásokra. A szívben lakozó Szent Lélek az egyetlen pecsét, melyre szükségtek van. 
Felteszem azon kérdést: Testvérek és testvérnők, mit akartok még többet? Tegyük 
fel, hogy hazafele mentedben egy Angyallal találkoznál, ki fénylő fehér ruhában 

előtted állva így szólana: „Istennek üzenetét hoztam néked,” ‒ azután a te nevedet 
említené és hozzá tenné: .,Te egyike vagy Isten választottainak.” Ezen jelentés egy 
fél óráig örvendeztethetne tégedet, a felett nem is kételkedem, de sok csüggeteg 
lélek nem vigasztalhatná magát azzal hosszabb ideig, mert az ördög azt mondhatná: 
„Csak a szemed káprázott, vagy valami képzelgéseid voltak.” Te mondanád: „De én 

beszélni is hallottam” „Ah” ‒ mondaná aki sértő, ‒ csak valami zúgás volt az a te 
fejedben, nem sokára a megzavarodottak házába való leszel. „Bevallom, hogy ha 
nékem beszélted volna el azon eseményt én is könnyen eme feleletet adtam volna 
arra: Csak nem vagy olyan balgatag, hogy azt elhiggyed, és sokak ugyanazon 
nyilatkozatot adnák elbeszélésedre. De a szövegünkben említett pecsétre 
vonatkozólag semmi kétség nem lehet, Isten tégedet megtanított, melyre csakis 
Istennek Lelke taníthatott; egy olyan élet van benned, melyet senki más nem 
adhatott volna neked, csak egyedül Istennek Lelke; ezen ismeret és ezen élet felől 
teljesen bizonyos vagy, nem szükség ezt más valakitől megkérdeni. Valaki 
kérdezheti tőlem, hogy ezt és ezt ismerem-é és azt én?tudom leghatározottabban 
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megmondani, hogy igen vagy nem. Hogy ha kérdeznek: „Hogy tudod, hogy te élő 
vagy?” Nyugodtan és örömmel járok-kelek, mert bizonyos vagyok abban, hogy aki 
járni tud az élő, tehát nem szükséges más bizonyíték. 
 
Az emberi szív legjobb bizonyítékának annak kell lenni, amiről ő teljesen meg van 
győződve, és amelyre vonatkozólag nem kell másra hivatkozni. Adjatok nékem egy 
pecsétet, mely éppen olyan bizonyos, mint az én lételem; nem tudom átlátni, hogy 
Isten nékem bizonyosabbat adhatna, mint az ő lelkének ajándékát, mely én 

bennem életet és ismeretet szül. „Óh”, ‒ mondja valaki, ‒ „de jó volna, hogyha 
valami hangot hallanék.” Tegyük fel, hogy megtörténne veled. Akkor azon félelmes 
gondolat gyötörhetne, hogy nagyon sok hangok vannak, és tévedésből egyiket a 
másikának lehet tartani. Az utcán voltál, mikor ezt hallottad talán valami papagáj 
vagy fekete rigó volt egy emeleti ablakban. Ki tudja? Nagyon könnyű a fülnek 
megcsalatkozni. Gyakran megtörtént, hogy mondottad: „tudom, hogy ezt és ezt 
hallottam”, pedig nem az volt, amit hallottál, hanem ahhoz hasonló. Nem volnék 
hajlandó félannyira hinni a fülemnek, hogy ha annak bizonyságtétele lelkemre 
vonatkozna, mint saját tapasztalatomnak hiszek. Mivel ismeret, élet és más egyéb 
dolgok, melyeket éppen megemlítettem, mind az öntudat és tapasztalat dolgai, míg 
azok sokkal jobb pecsétek, mint valami angyali jelenés a szemnek, vagy valami 
titokteljes hang a fülnek. Itt valami bizonyosabb és állandóbb van. Hogy ha Istennek 
Lelke bennetek lakik, úgy az övéi vagytok, és ha bennetek nem lakik, nem vagytok 
az övéi. 
 
Vegyétek ezt mint zárszót: „keserűséggel ne illessétek az Istennek ama szent lelkét, 
mely által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára,” hanem szeressétek őt, 
tiszteljétek és engedelmeskedjetek néki; úgy fog a pecsét mindenkor szemeitek 
előtt lenni világosan. 
 
Néktek pedig, kik még nem hisztek, ezen szavakat mondom záradékul: ne 
kívánjatok pecsétet; néktek semmi közötök a pecséthez, hanem foglalkozzatok az 
Úr Jézussal: „E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván.” Higgyetek a Krisztus 
Jézusban, és hogyha ő benne bíztok, akkor követni fogják az ő benne való hitet a 
jelek, pecsétek és más egyéb ismertető jelek; Isten áldjon meg titeket az Úr Jézus 
Krisztusért Ámen. 
 
Isten teljességének lelke 
A szellemünkbe küldve bé, 
A ki titokban és szent csendbe, 
Szívünk vonja a menny felé. 
Ki Dávid énekinek szárnya, 
Nézők szemét s ajkát kitárja. 
Szívük szent tűzzel hajtja át, 
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Tanít Istennek szent szavára, 
S vezérel fényes igazságra, 
 
Adj éneket mely téged áld. 
Te vagy a szeretet forrása, 
Mely szívbe éltetőn folyik. 
Veled szívünknek buzgósága 
Égi erővel megtelik! 
Örök életnek záloga vagy. 
Te hívsz s nem szól mostohán szavad. 
S mikor a lélek szendereg, 
Te vagy ki álomból felköltöd, 
A vándorba az erőt öntőd 
Mutatva mennyben a helyet. 
 
Te általad Isten házának  
Kövei élnek boldogan.  
A gyülekezetek haladnak, 
Növekedésben láthatón. 
Te vélünk tüzes nyelvvel szólasz. 
És megalázáshoz hozandasz. 
Makacs, kevély pogányokat. 
A sátán országát lerontod, 
És azokat megszabadítod, 
Kik nyögnek bűn iga alatt. 
 
Ki tud, mint te dörgőn beszélni,  
Ha bűnben alvót keltegetsz?  
Ki tud gyengét úgy vigasztalni,  
Midőn megújult vágyat keltsz?  
Ha az magát gyengének érzi,  
S a menny felé sem mer felnézni.  
Te néki bátorságot adsz.  
Ki űzi el, mint te a gondot,  
Ha testünk lelkünk ellen rontott? 
 És nincs, ki nyújtana vigaszt. 
 
Tanitsz nyomorban imádkozni,  
Hogy az felhőkön áthatol.  
Szeretet trónja elé lépni,  
Mikor bennünk munkálkodói.  
Ki tiszitsz minket dorgálással.  



  
75 

 
  

De aki áldott hitpróbákkal  
Pecsétedet reánk nyomod  
Ki vér és tűzúton keresztül.  
A vértanúkat seregestül,  
A győzelemre felhozod 
 

Az emberi romlottság és az isteni irgalmasság 
 
És illatozá az Úr azt a kedves illatot és monda az Úr az ő szívében: Nem átkozom 
meg többé a földet az emberért, jóllehet az ember szívének gondolatja gonosz az 
ő ifjúságától fogva; és többé el nem vesztem mind az élő állatokat, a mint most 
cselekedtem. I. Móz. 8, 21. 
 
Péter apostol mondta az ő levelében, hogy a Nóé bárkája és az alámerítés az 
üdvnek jelképei. Ő ezen kettőt összefoglalva felmutatja mint azon útnak képeit, 
melyen mi megmentetünk. Nóé nem ez által lett mentve, hogy a világ lassan lassan 
megjobbult, és az ő eredeti ártatlanságához visszajutott, hanem egy kárhoztató 
ítélet mondatott ki reá, mely után következett halál eltemetés és feltámadás, 
Noénak a bárkába kellett bemenni és a világra nézve holtnak lenni; az egek 
csatornáinak meg kellett nyílni és a mély égi örvényekből az áradatnak fel kellett 

jönni, a bárkának bele kellett merülni a sok vizekbe, ‒ ez eltemetés volt; azután egy 
idő múlva Noénak és családjának egy egész új világra feltámadott élettel kellett a 
bárkából kilépni. Éppen így van jelképezve az alámerítésben: az alámerítendő, 
hogyha Krisztussal megholt, eltemettetik, nem megtisztíttatik és megjavíttatik, 
hanem a víz alá eltemettetik, és amikor ismét felkel, kinyilvánítja, hogy ő egy új 
életnek örvend. Az alámerítés éppen azt példázza, a mit a Nóé bárkája felmutatott, 
hogy a megmentés halál és eltemetés által van. Néktek a világra nézve meg kell 

halni; a testnek a Krisztussal meg kell feszíttetni és Krisztussal el kell temettetni ‒ 
nem megjavulni, nem nemesebbé tétetni hanem egész félre kell tétetni annak mint 
megjavíthatatlannak, mint éktelen, holt, mint valami olyan, melyet el kell temetni, 
és el kell felejteni. Nekünk ki kell jönni a feltámadás életéhez, és azután 
tapasztalnunk kell, hogy felettünk egy új ég, és alattunk egy új föld van, amelyben 
lakozik az igazság, és hogy mi új teremtmények vagyunk a Krisztusban. 
 
Igen tanulságos lenne, hogy ha Nóé és az elválasztott lelkek megmentésök 
hasonlatosságának minden pontjánál időzhetnénk. Nóé bemegy a bárkába: van egy 
idő amikor mi Krisztusba megyünk és vele eggyé leszünk. Nóé a bárkába bezáratik, 
úgy hogy ki nem jöhetett abból, míg Isten az ajtót ki nem nyitotta; van egy idő, 
amikor Istennek mindegyik gyermeke bezáratik, hol hit és az üdv felőli teljes 
bizonyság néki bizonyságul szolgál, hogy Ő elválaszthatatlanul egy a Krisztus 



  
76 

 
  

Jézussal. Krisztus kezei által megmentve, és azok között erősen tartva, úgy, hogy őt 
onnan senki ki nem ragadhatja, elrejtve Krisztus szenvedéseiben, úgy, hogy őt az 
Istennek szerelmétől senki és semmi el nem szakaszthatja. Ekkor jön a víz. Van 
olyan idő a keresztyén életében, amikor saját romlottságának tudatára ébred; ő 
meg van mentve bent van a bárkában, azonban ő még mindig egy bűnös, a vele 
született romlottságoknak kitéve. Egyszer csak egész hirtelen, egész váratlanul 
fellázad a romlottságnak egész serege, ellene támadnak a bárkának, melyben a 
keresztyén találtatik, megtámadják az ő hitét, és megkísérlik, hogy ha lehetséges 
lenne, az ő lelkét a bűnbe belefojtani, de ő csak nem győzettetik le, mert Isten 
kegyelme által van ő oly helyzetben, amilyenben mások nincsenek, ott, ahol el nem 
merülhet: ő a Krisztus Jézusban van. Ő annál magasabbra emelkedik, minél 
mélyebb az áradat, minél inkább érezi romlottságának mélységét, annál inkább 
csudálja az engesztelő áldozat tehetségét, minél rettenetesebb a kísértés, annál 
örvendetesebb az ő vigasza a Krisztus Jézusban, és így szent közösségben 
emelkedik fel az ő Istenéhez. Ekkor jön a szél: a Szent Lélek fuvallatának képe, mely 
által a romlottság áradata apadni kezd, béke ural Isten gyermeke bensejében, és a 
lélek így énekel: „Megigazulván azért a hit által békességünk vagyon Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által.” Akkor kezdenek látszani a hegyek tetejei. A 
megszenteltetés mutatkozik az emberek egy részénél, némely fényes erények 
csillámlanak elő az általános romlottság áradatából, ezek az ő újonnan született 
természetének egyes pontjai, melyek őket szépségükkel megörvendeztetik. Bárkája 
szilárd alapot talált és letelepedett: nem úszik tovább, úgy szólván nem hányattatik 
már ide s tova egy harcoló hittől, és nem küzd a hihetetlenséggel, ha nem érezi 
hogy amiképpen a Krisztus Jézus örökké Atyja jobbján ül, azonképpen ő is bement a 
Krisztus Jézusba a nyugodalomba. A bárka az Ararát hegyén telepedett meg: 
azonképpen a lélek tapasztalata is szilárd alapot nyer, nem fog többé kétely és 
félelmek által mozgattatni, hanem örvend az Isten dicsőségének reménye alatt. 
Kiküldi az ő gondolatát, hogy az ő teljes megmentéséről határozott bizonyságot 
nyerjen, és hihetőleg kiküld ő nehány tudatlan testi bizodalmat, éppen úgy, mint 
ahogy Nóé a hollót kibocsátotta. Ezen tudatlan képzelgések arról, ami a léleknek 
munkája, kimennek és nem térnek ismét vissza, mivel senki a régi Ádám gyermekei 
közül az új világot fel nem fedezheti. Azután kibocsátja a galambot, szent 
kívánságokat, komoly imákat, melyek ide s tova járnak, végül visszatérnek egy jó 
jellel, egy drága kegyelemmel Istennek kezéből, a biztosítót békességnek olajágával 
és a hívő biztosan tudja, nem csak azt, hogy ő a Krisztusban van, nem csak azt, hogy 
ő Krisztuson fundáltatott, hanem azt is, hogy a vizek megszelidíttettek. a bűnök 
elvétettek, minden veszély, minden halál megsemmisíttetett. Ezután jön egy 
időszak, amikor Isten az ajtót felnyitja. Krisztus addig mintha valami fogság lett 
volna a keresztyéneknek, a kereszt pedig valami teher, nem örvendhettek a 
szabadságnak, de most jön Isten, az Atya, a Szent Lélekkel, felnyitja az ajtót, és a 
hívő teljesen szabad az új világban. 
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A megmentett léleknek első teendője az, hogy miképpen Nóé, egy oltárt építsen, és 
mint pap azon áldozatot hozzon, mely, hogy ha menny felé emelkedik 
elfogadtatott, mivel az Krisztusra való emlékezés. Az Úr illatozza azon kedves illatot, 
és habár még a hívő bűnnel teljes is, és az ő szívének gondolata gonosz az Ő 
ifjúságától fogva, mindazáltal hallja a szövetség igéit, mely így hangzik: „Nem 
átkozom meg, nem vesztem el:” hallja a szövetség ígéreteit, mely Istennek 
folytonos hűségéről biztosítja őt, és örvend, mint Nóé, hogy egy új világot 
örökölhet és igazságban lakozhat. 
 
Én ezen magyarázatokra nem fektetek nagy súlyt, de azt tudom, hogy Pál apostol 
Hágár és Sáráról mondja: „Mely dolgokon más dolog példáztatik,” (Gal. 4, 24.) és én 
hiszem, hogy a Mózes első könyve egy olyan könyv, mely az egész világ idejére való 
igazságokat tartalmazza. És hogyha azt helyesen olvassák, nem a kíváncsiság 
szemeivel, hanem a kutatás szívével, mely bölccsé tétetett arra, hogy az Istennek 
mélységes dolgait láthassa, akkor nagyon sok isteni és szent tanok fedezhetők fel 
abban. De most jövök magához a szöveghez. 
 
Itten először is egy nagyon szomorú és fájdalmas tényt találunk: „Az ember 
szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva,” másodszor, Istennek a 
legmagasabb fokon való rendkívüli következtetését: „Nem átkozom meg többé a 
földet, az emberét; jóllehet az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától 
fogva;” azután harmadszor, néhány rendkívüli, de gyakorlati következtetést fogunk 
kivonni a szövegből. 
 
Tehát a szöveggel megkezdve, itten egy igen fájdalmas ténnyel találkozunk, hogy az 

emberi természet gyógyíthatatlan, ‒ „az ember szívének gondolata gonosz az ő 
ifjúságától fogva.” 
 
Emlékezzetek arra, hogy az özönvíz előtt (6. r. 5. v) az áll megírva: „És látá az Úr, 
hogy az embereknek gonoszságok sok volna a földön, és az ő szíveknek minden 
indulatja és gondolatja szüntelen csak gonosz volna.” Az özönvíz után ugyan csak 
ilyen az állapot. A hatodik részben való leírás a vízözön előtti egész nemzetségre 
vonatkozik. Gondolni és reményleni lehetett volna, hogy egy olyan rettenetes ítélet 
után, a melyben „csak kevés,” kiválasztott és a többitől különböző, azaz „csak nyolc 
lélek” tartatott meg a víz által, hogy amidőn az emberiség, egy jobb nemzetiséggel 
újból kezdődött, a régi száraz és megrothadt ágak a törzsről levágattattak, hogy 
most már az emberek természete megjavult. De az a legkevésbé sem bizonyult. 
Isten, ki az özönvíz előtt kimondotta, hogy az ember szívének gondolata gonosz, 
ugyanazon ítéletet nyilvánítja az özönvíz után. Ó Isten! mily remény nélküli az 
emberi természet! Mily lehetetlen az, hogy a testi érzelem Istennel 
megbékülhessen! Mennyire szükséges, hogy Te nekünk egy új szívet és új lelket adj! 
Mivel az ő természete oly gonosz, hogy a Te ítéletednek özönvize sem képes az ő 
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gonosz indulataitól meggyógyítani! Óhajtom, hogy jól megfigyeljétek ezen igéket, 

ezen két helyen való, ‒ azaz, a víz özön előtt és a víz özön utáni időben 

kinyilvánított ítéletét Istennek. A 6-ik rész 5-ik versében írva van: „És látá az Úr.” ‒ 
nem csak a külsőleges bűnöket, melyek nagyok és sokszorosak voltak és bosszúért 
kiáltottak ő hozzá; Ő látott bűnöket az emberek fiaiban, a Káin nemzetségében, de 
amelyek még rosszabbak voltak, ő látott árulást és Istentől való elpártolást a 
választottak fiaiban; a Seth maradékai szintén eltévelyedtek. Az Istennek fiai az ő 
tekintetüket az emberek leányaira irányították, és látták, hogy azok szépek 
volnának, ezen kétféle nemzetség összevegyült, így aztán óriásokat nemzettek az 
istentelenségben. De a mi még rosszabb, Isten látá, hogy az embereknek szívök 
gondolata szüntelen csak gonosz; az ember nem tudott olyat gondolni, ami gonosz 
nem lett volna; de még több, ami a valódi gondolatnak alapja, a szív indulata, a még 
forma és alak nélküli gondolat, a gondolatnak tojása, csirája, mely itten indulatnak 
van nevezve, az első eszme, a lélek mozgásának kezdete, mind ez gonosznak 
találtatott Istentől. De figyeljétek meg Ő így szól: szüntelen csak gonosz volna. 
Semmi nyoma a jónak, nincs arany semmi a salak között, semmi világosság a 

setétségben ‒ csak gonoszak voltak. Mindenkor csak gonoszok. Mi? Soha 
bűnbánat? Soha vágyódás az igazság után? Soha csak egy tiszta csépje sem a 

szentségnek? Nem, soha. „Minden indulat” (1. Mózes 6, 5.) ‒ figyeljétek meg ezen 
igét. Az egész vers nagyon világos, egy olyan seprű, mely minden jót, mellyel az 

ember dicsekszik, kiseper. „Minden indulatja” ‒ ha a legjobb volt is az, a midőn 
Isten oltára előtt állott, ha megpróbált jót cselekedni; még akkor is gonosz volt az ő 
gondolatában. Dr. Dick mondja: „Egy embernek minden gondolatja, minden óhaja, 
minden szándéka csak gonosz, és ez egy szükséges következménye annak, mivel 
hogy azon állapot, melyben ő nem határozottan bűnös és ő nem tud egy szent 
szándékból kiindulni, és egy helyes cél felé törekedni. Az emberi lélek nem csak 
alkalmilag kerül a romlás befolyása alá hanem ez az ő természete és állapota. Úgy 
látszik, lehetetlen egy másik mondatot képezni, mely az ő teljes romlottságát 
világosabban kifejezhetné.” Tekintsétek meg szövegünket és megfigyelhetitek, 
hogy ebben még valami más változata is fel van mutatva azon bűnös állapotnak, de 
az egy cseppet sem enyhít, vagy változtat ezen állapoton; az még mindig csak „az 
indulat,” vagy képzelet; „az ember szívének gondolatja gonosz.” Ez még mindig az ő 
belső jelleme, az embernek veleje, magva, benső tartalma, amelyről itten szól az 
Úr. Nem azon folyam romlott, mely az emberektől származik, hanem a forrásnak 

legbensőbb eredetének forrása ‒ a szívnek indulatja gonosz: és itt olyan is 
mondatik nekünk, mely az előbbi helyen nem találtatik, hogy az ő szívének 
gondolatja gonosz, az ő ifjúságától fogva, azaz az ő legkorábbi gyermekségétől 
fogva; és az nem volna minden tekintetben gonosz, az ő gyermekségétől fogva, 
hogy ha a gonoszságnak valamely magva már annak előtte szívébe nem vettetett 
volna, azért tovább mehetünk, és a szentírás szavaival azon szomorú igazságot 
beismerhetjük, és megválthatjuk. „Íme én álnokságban fogantattam, és az én 
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anyám bűnben melegített engemet.” A legkorábbi, azaz azon időszaktól kezdve, hol 
az ember természete, vagy élete kezdődött, már található valami tisztátalanság 
abban, és így Istennek legnagyobb utálatára méltó. És hogy ha a Krisztus 
áldozatjában lévő jó illatot nem erezné, úgy így kellene szólnia, amint a hatodik 
részben való nyilatkozatban találhatni: Megbáná azért az Úr, hogy az embert 
teremtette volna a földön, és az ő szívében bánkódok azon. És monda az Úr: 
„Eltörlőm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről.” 
 
Reménylem, hogy ezen fájdalmas tényt világosan szemeitek elé tártam. Ez igaz, úgy 
az özönvíz előtt, mint azután. Hogyha valamely bizonyítékot akartok, ami jelenleg 
igaz, úgy forduljatok a sok helyeken található szentírásbeli bizonyságokhoz, melyek 
ezt erősítik. Mivel pedig csak rövid az időnk, e szerint én is csak a Rómabeliekhez 
írott levél harmadik részét említem meg. Felolvasom ezen részt a kilencedik 
versétől a tizenkilencedikig: „Micsoda tehát? Feljebb valók vagyunk-é egyebeknél? 
Nem semmiképpen, mert azelőtt megmutatánk nyilván, hogy mind a zsidók, mind a 
görögök bűn alatt vannak. Mint meg vagyon írva: Nincsen csak egy igaz is. Nincsen, 
ki tudná; nincsen, ki megkeresné az Istent. Mindnyájan az emberek elhajlottak, 
egyetemben haszontalanokká lettek, nincsen ki jót cselekednék, nincsen csak egy 
is. Az ő torkok mint a megnyilatkozott koporsó, az ő nyelvekkel álnokságot szólnak, 
az ő ajkaik alatt áspis kígyó mérge vagyon. Kiknek szája átkozódással van telve, és 
bosszúság szólással. Az ő lábaik gyorsak a vérontásra. Az ő útjukban romlás és 
nyomorgatás vagyon és a békességnek utat nem tudják. Nincsen az isteni félelem ő 
előttük. Tudjuk pedig, hogy valamit a törvény mond, azoknak mondja, akik a 
törvényben vágynak, hogy mindenek szája bedugattassék és az egész világ méltó 

legyen Isten” előtt a kárhozatra.” ‒ Jónathán Eduárd ezen szentírásbeli helyről 
következőleg nyilatkozik: „Ha azon igék, melyeket itten Pál apostol használ, teljesen 
és határozottan fel nem mutathatják a bűnnek általánosságát, akkor nem lesznek 
semmiféle szavak, melyek a bibliában vagy másutt egyebütt találhatók, ezt kellően 
megtenni. Felszólíthatnék bárkit arra, hogy mondjon elő egy szentírásbeli helyet, 
hol a szavaknak ismétlése és csoportja van, hol olyan erősen és határozottan volna 
az emberiség teljes és korlátlan romlottságai kifejezve, vagy csak egy olyan helyet, 
ahol hasonlatot találhatnánk. Ilyen példa található a bibliában, vagy más egyéb 
írásban, hol ezen igazság ismételve oly vonatkozással kifejezve volna, mint itten? E 

következő szavak ‒ igen megfigyelendők: „Mindnyájan”, „egyetembe,” „ez egész 
világi és azzal összeköttetésben a sok tagadó kifejezések, hogy a helyzetek 
általánosságát kivétel nélkül felmutassák. „Nincsen csak egy igaz is”. Nincsen ki 
tudná, nincsen ki megkeresné az Istent, nincsen ki jót cselekednék, nincsen csak 
egy is. Négyszer hangzik ez a szó „nincsen”, és ötödikszer ez: „nincsen csak egy is, 
úgyannyira, hogy ha ezen dolog (az általános romlottság) tisztán, nyomatékosan, 
határozottan és teljesen felmutatva nincs, akkor az csak azért van, mivel azt nem 
lehet szavakban kifejezni mert a beszéd, semmiképpen nem elegendő arra, mivel 
nem találni szavakat, és kiejtéseket, akármennyire is összehalmozzuk azokat, hogy, 
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teljesen felmulathassuk.” ‒ Szabad legyen még nékem hozzáadnom, hogy az 
apostol azt felmutatni és láthatóvá tenni, miszerint a tisztátalanság nem csak egy 
részén van az embernek, a testnek különféle erejét előszámlálja, hogy az által a 
léleknek különféle hajlamait és tulajdonságait felméltassa. Megemlíttetnek: 
„Lábak” „száj” „szemek”, ,,kezek,” mind megromlott, mind tisztátalan, mind rossz. 
Valóban, hogy ha mi ezen tant nem láthatjuk, így akkor nem lehetséges, hogy azt 
valahol másutt megláthassuk; és még magunkban is ott van a mi saját vakságunk, 
egy bizonyos bizonyítéka annak, hogy mennyire igaz az. Olyan helyek mint a 
következők, segítségül lehetnek a ti szemeitek?megerősítésére, hogyha Jób k. 11. r. 
4. v.-ben mondva van: „Vajon kicsoda tehet tisztát a tisztátalanból? senki nem, és 
ismét: „Kicsoda az emberek közül akik nem vetkezne?” A forrás, melyből mi 
származtunk, láthatólag bűnös. Senkinek közülünk nem volt tökéletes anyja, vagy 
tökéletes atyja, hogy várhatnánk tehát, hogy tiszta származnék valami 
tisztátalanból? Dávid mondja a 14. Zsoltárban: „Az Úr a mennyből tekintett az 
embereknek fiaikra, hogy meglássa, ha vagyon-e valaki értelmes és Istent kereső. 
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben hiábavalókká lettek, nincsen ki jót 
cselekedjék, nincsen csak egy is.” Ismeritek az ő saját leírását önmagáról a 41. 
zsoltárban, azért alig van arra szükség, hogy azt idézzem. Salamon a Prédikátori 
könyvben a 9. r. 5. v.-ben azt mondja az emberekről, hogy „az ő szívök teljes 
gonoszsággal és az ő elméjekben minden bolondság vagyon a míg élnek.” Nem 
felejtettétek el az Ézsaiás próféta könyvében az 1-ső részben való leírását az ember 
állapotjának? „Talpától fogva tetejéig nincsen e testben épség, hanem mindenestől 
seb, dagadás, eves kelevény, melyeket sem gyógyítottak, sem kötöztek, olajjal is 
nem lágyítottak.” A Jeremiás nyilatkozata is nagyon jellemző; „Csalárd a szív 
minden dolgok felett és gonosz, ki tudhatja meg azt?” És Megváltónk nagyon erős 
szavakban nyilatkozik az emberek romlottságukról, és a szívben lakozó 
gonoszságukról Máté ev. 15. 19. v.-ben: . „Az ember szívéből jönnek ki a gonosz 
gondolatok gyilkosságok, paráznaságok, tisztátalanságok lopások, hamis tanúságok, 
rágalmazások. A legerősebb kifejezések egyike talán az, melyet Pál apostol teszen, 
mikor mondja: „A testnek bölcsessége ellensége Istennek, mert az Isten 
törvényének nem enged, mert nem is lehet.” És Jakab apostol mondja: „Az 
irigységre hajlandó a lélek, amely mi bennünk vagyon.” Egy pár helyet idéztem a 
sok közül. Hogyha valaki el van határozva arra, hogy a szentírást meghamisítsa, és 
annak értelmét elferdítse, úgy az emberiség teljes romlottságának tanát 
tagadhatja, és az elől kitérhet; de az bizonyos, hogyha mi a szentírást vesszük, 
amint az van, bátran mondhatjuk, hogy ha az nem tanítja, hogy az ember gonosz, 
egészen gonosz, úgy tulajdonképpen semmit sem tanít, úgy a könyvnek nincsen 
értelme. Az ember egész gonosz; a szív teljesen rossz a legbensőbb központjában, 
és az ő lényében igen megmérgeztetett a bűn által és Isten ellen való gyűlölet által. 
 
Emlékezzünk meg Isten gyermekeiknek vallomásaikról. Soha nem hallottátok még 
egy szent életéről sem, hogy az ő térdéin az Úr előtt azt nyilvánította volna hogy az 
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ő természete jó, hogy nincs szüksége a megújulásra. A szentek minél inkább 
növekednek a kegyelemben, annál inkább erezik fájdalommal az ő gonosz régi 
természetöket. Tapasztalni fogjátok, hogy azok, kik Krisztushoz leginkább 
hasonlítanak, az ő romlottságoknak legmélyebb ismeretével bírnak, és a 
legalázatosabbak, hogy ha bűnös voltokat bevallják. Azok, kik saját szívöket nem 
ismerik, megteszik azt, hogy dicsekszenek, de az egyszerű tudatlanság, mert hogyha 
azoknak élet leírásokat olvassátok, kik közöttünk az ő szent életök és az isteni 
dolgokban való értelmök miatt nagyra becsülve vannak, úgy találjátok, hogy ők 
gyakran nyögnek és sóhajtanak a bűn és erőtlenség terhe alatt. Hogyha szabad az 
íráshoz visszatérnem, akkor nem kerülhetem el Dávidot, aki így nyilatkozik: „Íme én 
álnokságban fogantattam és azén anyám bűnben melegített engemet az ő 
ménében.” Az aljas és megvetésre méltó dolog, akik megkísérlik a Dávid anyját 
rágalmazni, és róla azt feltételezni, hogy valami gonoszsággal volt összeköttetésben 
az ő születése? És azért nyilatkozhat így Dávid, holott a legkisebb vádat sem lehet e 
tekintetben felhozni, ezen jeles nő ellen. Dávid a legnagyobb megtiszteltetéssel 
nyilatkozik ő felőle és mondja: ”Szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát,” nem 
mintha egy tisztességtelen állapotnak tartaná, hogy ő olyan nőnek a fia. Ő 
határozottan a legjelesebb nők egyike volt. De bármily jeles légyen is, mindazáltal 
az nem történhetett másképpen, minthogy az ő fia bűnben fogantatott. Ne 
törekedjünk arra, hogy annak erős és komoly jelentőségét, amit itt Dávid mond, 
kikerüljük. Nem szükséges, hogy túlzott kiejtéseket tegyen, mert hiszen az egész 
zsoltárban nincsen legkisebb nyoma sem a túlzásnak; ő a töredelmes férfiú térdein 
esedezik; beismeri saját vétkét Bethsabéval, és a legkevésbé sem lehetséges, hogy 
ő valami vádolást akarna hozni édesanyjára, sem az, hogy csak legkevésbé is túlzott 
kifejezéseket használna. Szerelmeseim, úgy van az; hogy mi mindnyájan, még 
közöttünk a legjobbak is, még mindig magunkon hordjuk a tisztátlanság jelét, 
amelyből mi származtunk. Vegyük csak Pál apostolt. Volt é valaha egy ember, aki 
többet tudott volna arról hogy mit jelent a természetnek szentsége, vagy akik 
Krisztus képéhez közelebb juthatott volna, és mégis így kiált fel: „Óh én szegény 
ember, kicsoda szabadit meg engemet e halálnak testétől?” és nem találhat örömöt 
míg így nem szólhat: „Hálákat adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által.” 
 
Mindazonáltal azt hiszem, még egy másik bizonyítékunk is van, tudni illik, a mi saját 
megfigyelésünk. Eddigi életünk elegendő volt arra, hogy saját szemeinkkel lássuk és 
életünkben tapasztaljuk, hogy a bűn az emberiség általános betegsége. Nem-e 
teljesen megfelelő az a tapasztalatunk, hogy az embernek szíve csalárd és gonosz? 
Szép történeteteket szoktak elbeszélni az embereknek vonzó ártatlanságokra 
vonatkozólag, akik az őserdők zöld lombjai között éltek, a műveltség szennyétől 
érintetlenül és megfertőzetlenül, a kereskedelem és művészet által nem keverve 
be. Amerika erdői át lettek kutatva, de a kegyelemnek olyan kedves gyermeke csak 
egy sem találtatott. Az indiánok vadsága és kegyetlensége igazolják az én 
állításomat, hogy ha azt mondom hogy gyűlöletre méltók voltak, és magok között 
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egymást gyűlölték. A vérvörös harci fegyver, mely a veres Indián páncélján és 
pajzsán van, és szinte az ő bosszútól lángoló szemei, mint valódi jelképei az ő 
természetének tekinthetők. Bizonyos utazók most nem régen Afrika belsejébe 
hatoltak ahol a természetet eredeti jelességében reményelhetjük találni, és hogyan 
hangoznak az ő tudósításaik. Hát azok a természet eredeti gonoszságairól szólnak, 
és egyedül csak arról. Azok bizonyos kegyetlen barbárok, akik mutatják hogy milyen 

az ember az ő eredeti állapotában a műveltség által meg nem fertőztetve: ‒ az 

olyan ember egyszerűen egy nagyobb ördög ‒ meztelen és nem szégyenli magát; 
abban egyedül csak ami elesett első szüléinkhez hasonló. Vizsgáljátok meg azután a 
szelíd csoportot. Ott van a szelíd Hindus. Tekintsetek szelíd arcára, és nem 
képzelhetitek el, hogy az a kegyetlenségre képes lehetne. Higgyetek ezen szelíd 
Hindusnak, ki az angolok fegyvere által oly hamar meggyőzetett, és oly 
barátságosan bele hajtotta nyakát a járomba; de éppen úgy hihettek a sima és 
ravasz tigrisnek az ő vadon sűrű erdejében. Olvassátok el csak az 1857-ben való 
felkelést hogy meggyőződhessetek a szelíd Hindu megszelídüléséről, és hogyha elég 
bátrak vagytok Pál apostolnak a Rómabeliekez írott levelének l. részét olvasni, 
akkor gondoljatok reá, hogy az egy illedelmes tudatása annak, amit a Hindus 
közönséges életben cselekedni szokott, és azt világosabban nem lehet leírni, mert a 
tiszta ajak vonakodna azt kimondani, és az erkölcsösség füleinek nagyon rosszul 
hangzana, hogy ha azt hallania kellene. A legtisztességesebb Hindus élete is gonosz 
szokásokkal bemocskolt, és pedig olyanokkal, melyeket szégyenletes kimondani. 

„Igen, de mégis” ‒ talán mondja valaki, „a gyermekeket kell megvizsgálnunk, mivel 

a bűn a nevelés által jöhet talán belénk ‒ tehát tekintsük meg a gyermekeket.” 
Helyes dolog. Én hajlandó vagyok a gyermekekre tekinteni, és nehogy valaki egy 
kemény vagy szigorú ítéletet tegyen a gyermekek természete ellen. De azt akarom 
mondani, hogyha valaki azt akarja bebizonyítani, hogy a gyermekek tökéletesek, 
amikor születnek, az még soha nem volt atya, mert hogyha csak saját gyermekét 
megfigyelni akarta volna, nem csak azért hogy körülte levő gyermekei ajándékai, 
vagy játszó társai, és játékszerei megvannak-é? És, hogy a gyermek boldog és ott 
legyen mindaz a mi az ő kívánságát teljesíti. Hanem hogyha megtekinti azt is, 
amikor a gyermek haragra hevült. Akkor csakhamar észre venné a gonoszt, mely ő 
benne lakozik. A te gyermeked gonoszság nélküli-é? Csak ha szemed nincs, úgy 
gondolhatod te ezt! De hogyha látni és hallani akarsz, úgy csakhamar felfogod 
fedezni, ezt a hibát, ha mást talán egyhamar nem is. De teljes meggyőződésre 
juthatsz afelől, hogy ők születésöktől kezdve a tévelygésbe mennek elő és 
hazudozók.” Ezek a bűnök a legkisebb kori vétkei a gyermeknek, melyeknek folyton 
ellenük kell állani, még pedig igen erélyesen és szigorú fegyelemmel. Nagyon szép a 
felnőttektől, hogyha ők a gyermekek ártatlanságáról beszélnek; de óhajtanám hogy 
ott lehetnének a felvigyázó iskolában Manchesterben, hol a gyermekek ott 
hagyatnak, hogy ott reájok felvigyázzanak, míg anyáik a gyárakból, hol 
foglalatoskodnak, haza jönnek! Csakhamar felfedezhetnék ottan, hogy azok, amikor 
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egymásnak a haját is kiszaggatják, vagy arcát összekörmölik, és más ilyen szép 
élvezeteket és ártatlan tréfákat ki tudja, mennyit véghez visznek, nem éppen azok 

az édes és ártatlan gyermekek, amilyeneknek őket tartják. „Jó” ‒ mondja valaki, „de 
az emberi természetben lehet mégis valami jó.” Tekintsétek meg azon férfiakat, kik 

a történelem lapjait ékesítik. ‒ például tekintsetek Sokratesre, ‒ a vallás nem 
gyakorolt hatást Sokratesre, de mégis milyen jeles jellemű férfiú volt ő.” Ki 
mondotta ezt néked? Én kimerem ezt nyilvánítani, hogy a bölcsészek jelleme, 
kikhez Sokrates is tartozott, egy illedelmes társaságban nem elbeszélhető volna. 
Tudjuk egész teljesen megbízható írók által, hogy a bölcsészeknek, és azok között a 
legtisztábbaknak is olykor, olykor, kegyetlen és szennyes cselekedeteik voltak. 
Sólon és Sokrates sem képeztek itten kivételt. Hogyha e tekintetben a hitetlenek, 
mint példaképek elő mutatva lesznek, arra nézve, hogy mit hozhat létre az emberi 
természet, úgy a történelem ezeknek határozottan ellenök tanúskodik e 
tekintetben. 
 
,,Minden fejet elfogott a betegség. Tetejétől fogva talpáig nincsen e testben 
épség.” És gondoljátok meg jól, hogy ez kivétel nélkül így van az egész 
történelemben, az emberiségre vonatkozólag. Az emberiség igen hosszú 
történetében, mondjuk: hatezer esztendő óta csak egyetlen egy sem volt, ki ezen 
ragályos betegségtől megmenekedhetett volna, csak egy sem, aki tisztán jött volna 
e világra, csak egy sem, ki Istene ítélő széke eleibe merészkedne állani és mondaná: 
„Nagy Isten én soha sem vetkeztem, hanem parancsolataidat megtartottam 
ifjúságomtól fogva.” 
 
Most másodszor óhajtom, hogy valami nagyon rendkívüli dologra irányítsátok 
figyelmeteket! Midőn én tegnap ezt vizsgálgattam, álmélkodtam, és hálás 

csudálkozástól lettem egész áthatva, ‒ ez az Istennek rendkívüli következtetése. 
 
Egy nagyon jó következtetés, de mindazáltal rendkívüli. Ő mondja „Nem átkozom 
meg többé a földet az emberért, jóllehet az ember szívének gondolatja gonosz, az ő 
ifjúságától fogva.” Sajátságos logika! A hatodik részben mondotta Isten, hogy az 
emberek gonoszak, azért átkozta meg őket és kiirtotta e földet. A nyolcadik részben 
pedig így szól: hogy az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva és 
azért nem akarja azt kiirtani az Úr. Ritka és sajátságos következtetés! Melyet a vers 
kezdetén felmutatott alkalomra vonatkozólag kell megmagyaráznunk, „És illatozd 
az Úr azt a kedves illatot,” Egy áldozat volt ottan, az tette vagy hozta létre aztán 
ezen nagy különbséget. Hogyha Isten a bűnre áldozat nélkül tekint, úgy az igazság 
ezt kiáltja: „Verd! Verd! Átkozd! Irtsd ki!” De hogyha egy áldozat van, melyre 
tekinthet, akkor Isten könyörülettel tekint a bűnre, és habár az igazság azt kiáltja 
folyton: „Verd! Verd!” Ő mégis így szól: Nem, én az én szerelmes Fiamat vertem 
meg ő érettek, őt megvertem, a bűnöst pedig kímélni akarom!” Az irgalom körül 
néz, hogy nincsen-e valami eszköz, mely arra szolgálhat, hogy az emberiség 
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megkímélve lehessen és bűnei megbocsáttassanak. Hát a természeti romlás egy 
mentség a bűnös részére? Úgy használja-é azt Isten? Nem, szerelmeseim, hogy a mi 
szívünk rossz, csalárd és gonosz, az inkább szaporításául szolgál a mi cselekedeteink 
rosszaságának, mintsem mentéséül. De van ottan egy valami, mi mint bűnösök úgy 
születtünk, és Isten látja itt, úgy szólván a menekülő utat. Az igazság útján nem 
található mentségi alap, amiért irgalmasságot kellene gyakorolni, de a kegyelem 
készít és talál egy olyat. Egy megszabadulási utat. Vajha segítséget nyernék, mialatt 
megkísérlem azt felmutatni, hogy miképpen gondolom én azt, hogy az irgalmasság 
alapját megtaláljam.  
 
Az ördög egykor megbukott, és mélyen esett. Tejes okunk van hinni, hogy minden 
megbukott angyal saját ösztönzéséből vétkezett és így megbukott: tehát nagyon 
lehetséges, hogy éppen ezért, amennyire mi tudjuk, az ő ismét felépülésökhöz 
nincs remény; minden megbukott szellem, az örökkévaló setétség vasláncainak, és 
a tűznek lángjának van átadva. De az emberek! Az emberek nem egyenkint és 
elkülönítve estek. Mi valamivel más állapotban vagyunk, mint a bukott angyalok. Mi 
mindnyájan buktunk saját beleegyezésünk nélkül, anélkül, hogy abban saját kezűleg 
valamit tettünk volna. Mi mindnyájan együtt buktunk a mi törzsfőnkben: a mi 
Ádámban való esésünk következtében a mi szívünk csalárd és gonosz az ő 
ifjúságától kezdve. Nékem úgy tűnik fel, mintha az isteni irgalom ezt szem előtt 
tartaná. Mintha mondaná: „Ezen én teremtéseim az én rendeletem következtében, 
mely őket egymással összekötötte, az ő elődjökben elestek és helyettesükben 
megbuktak; azért én őket egy helyettes által megmenthetem. Ők egy Ádám által a 
romlásba jutottak, egy másik által pedig ki akarom őket onnan menteni. Itt nem az 
ő saját külsőleges cselekedeteik csatoltattak az ő esésökhöz, és az én haragomra 
nem az tette méltóvá őket; nem ezáltal történt; ők bűnösök gyermekségektől 
fogva. Azért egy másik szabadító által akarom őket megmenteni, mint a hogy a 
másik állal is estek.” Nem tudom, hogy világossá tehetem-é ezt előttetek. Nem 
gondolom, hogy az igazság korlátai előtt ez egy alap volt, amelynél fogva Isten 
minket megmenteni akar, mert én hiszem, hogy igazságánál fogva Ádám összes 
maradékait jogosan kárhoztatta, és elveszthette volna az Ádám bűnéért, és az ő 
saját bűneikért. De hiszem, hogy az egy más út volt, a melyen a kegyelem 

úgyszólván az elesett embereknek birtokukba juthatott és juthat. „Én” ‒ mondá az 
Úr, őket nem úgy teremtettem, mint elkülönített teremtményeket, hanem mint egy 
nemzetiséget; ők úgy estek el, mint egy nemzetség, tehát mint választóul, népnek 

ismét fel kell állniok.” ‒ „Miképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen 
a Krisztusban, mindnyájan megelevenednek.” „Amiképpen egy eset által az ítélet 
minden emberekre kiáradott, azonképpen egynek igazsága által az életnek 

megigazulása minden emberekre kihat.” ‒ Gondolom, hogy látjátok ti is már, hogy 
a szentírás hova céloz. Hogy az ember bűnös, az az igazság logikája szerint egy alap 
a büntetésre; hogy az ember bűnös az ő ifjúságától fogva, mint az ő szövetségi 
fejétől való öröksége neki, az isteni kegyelemnek alapjává lett, melyért a szabad és 
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korlátlan kegyelem az emberekhez lehajolt, míg az elesett angyalokat örökké a 
kárhozatban hagyta. Ó! Én hálákat adok az én Istenemnek, hogy nem én estem 
előbb. Én áldom mostan azon napot, melyen Ádámban elestem, mert hogy ő benne 
nem estem volna, úgy magam mégis csak elestem volna, és akkor az elesett 
angyalok példája szerint az örökkévaló setétség vasláncainak és a pokol tüzes 
lángjainak rettenetes helyére vettettem volna el Isten elől. Egy öreg biblia 
magyarázó az Ádám eséséről gyakran használta ezen kifejezést: „Beata culpa,” 
„Szerencsés vétek!” Én nem merem azt mondani, de bizonyos értelemben azt 
mondom, áldott esés, mely nékem lehetségessé teszi, hogy ismét felkeljek! Áldott 
útja a romlásnak, mely azt lehetségessé teszi hogy az üdvnek áldott útja létrejöjjön, 
üdv a helyettesítés által, üdv az áldozat által, üdv egy új követségi Fő által, mely 
érettünk megáldoztatott, hogy Istennek az kedves illatul szolgáljon és minket 
megszabadítson! 
 
Remélem nem fog senki sem félreérteni abban, amit mondottam, és azt állítani, 
miszerint én azt tanítottam, hogy az emberi romlottság a vétkezésre nézve egy 

mentség lehet ‒ Isten őrizzen engemet attól! Csak a kegyelem szemében lehet az az 
irgalmasság ajtajává. Tudod, hogy amikor gyermeked ellened vetkezik, nem 
örömöst dorgálod és vesszőzöd azt meg, és pedig érezed, hogy az a dorgálásra 
méltó. Mennyire keresed az utat, hogyha te egy szeretetteljes atya vagy, amelyen 
gyermekedet a büntetéstől megszabadíthasd. Nincs alap reá, azt te jól tudod. 
Hogyha igazságosan akarsz vele elbánni, akkor nincs ok arra, hogy ne szenvedjen, 
hogy ha vétkezett. De valami más mentséget keresel számára, talán az ő édesanyja 
neve napja van, azért elengeded néki a büntetést; vagy talán más kis körülmény 
van, mely a bűnt enyhítette, amelyet te szívesen megbocsátasz. Nem tudom, igaz-é 

azon történet, de Viktória királynőről beszélik, amikor éppen királynévá lett ‒ még 

gyenge leány volt ‒ megkerestetett abban a tekintetben, hogy egy halálos ítéletet 
aláírjon, mely a katonai törvény által kimondatott. Ő így szólt a herceghez: „Nem 
találhatna Ön valamely okot, amiért ezen katona kegyelmet nyerhetne?” A herceg 
így felelt: „Nem, az igen nagy vétek, melyet elkövetett, tehát a büntetést el kell 
viselnie.” „De jó katona volt-é?” kérdé ismét a királyné. A herceg válaszolá: „Ő egy 
rossz katona volt, mindenkor olyannak ismerték őt.” „Nos, hát nem tudna valamely 
okot találni részemre? „Igenis, monda a herceg, én teljesen hiszem azt, hogy ő jó 

ember volt, habár katonának rossz is volt.” „Ez elég” ‒ monda a királynő, és ezt írta 
alá: „Kegyelemben részesült”, nem azért mert az ember ezt megérdemelte, hanem 
azért, mivel a királynő a megkegyelmezéshez egy alapot talált. Úgy hitszik, hogy az 
én Istenem is így tekint az emberekre, és minek utána őt egész áttekinti és semmit 
sem láthat, mondja végül: „Ő gonosz az Ő ifjúságától fogva,” és mégis aláírja: 
„Kegyelemben részesült.” Ő illatozza először azon kedves illatot, és szíve a szegény 
lázadók felé hajol, azután könyörülettel hajol hozzá és megáldja őt. 
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De most harmadszor, ha megengeditek és még türelmetek van, egy pár hasznos 
kivonatot hozok élőtökbe, melyek az emberek romlottsága tanából származnak. 
Hogy ha a szív olyan rossz, akkor lehetetlen nekünk a mennybe jutni úgy, ahogy 
vagyunk. Nem gondolhatjuk azt, hogy azon szent kapuk azokat befogadják, kiknek 
gondolatjuk és szívök indulatja gonosz szüntelen. Nem, hogyha ez azon hely, hova 
semmi tisztátalan be nem juthat, úgy oda senki be nem juthat abban az 
állapotjában, amelyben első születése következtében van. Egy másik lépés: akkor az 
egész világos, hogy ha én valaha a mennybe bejutni akarok, ahhoz semmi külső 
megjavulás nem elégséges, mert hogy ha én arcomat megmosom, az nem 
változtatja meg a szívemet; és hogy ha összes külsőleges bűneimmel felhagyok, és 
külsőleg azzá leszek, aminek lennem kellene, mégis, hogy ha az egész igaz, hogy az 
én szívem olyan rossz, mint az írás mondja, az én külső javulásomat nem érinti, és 
csak ki vagyok zárva a mennyből, hogy ha bensőleg ezen pohár és ezen tál 
mindazon tisztátalanságokat tartalmazza, úgy a külsejét tisztogathatom, de azt meg 
sem érintettem, ami engemet a mennyből kizár. Tehát egy kissé tovább megyek és 

megjegyzem, hogy nékem új természetre van szükségem, ‒ nem csak új 

cselekedetekre, hanem új természetre, ‒ nem új gondolatokra és szavakra, hanem 
egy új természetre, úgy, hogy egész új emberré legyek. És hogy ha én ezen 
következtetést lerovom magamnak, azonnal kezemben van a szentírás mely 
engemet támogat, mert mit mond az Úr Jézus Nikodémusnak? „Szükség néktek 
újonnan születtetnetek.” És mit jelent újonnan születtetni? Első születésemnek 
köszönhetem mindazt, ami természeti életemre nézve vagyok; de egy második 
születésre van szükségem, amelynek mindent köszönhessek, amikor a mennybe 
bemegyek. Nagyon sokan kérdezték már azt, hogy mi az újjászületés? Száz és száz 
röpiratot írtak már arról, és azok közül kettő nem egyezik meg abban, hogy mi az 
újjászületés, kivéve azon egy nyilatkozatukat, amelyben azt állítják, miszerint valaki 
újjászülethetik, anélkül, hogy megtérjen. Itt valami rendkívüli állapotról van szó! 
Valaki újjászületve és nem megtérve! Egy olyan, aki ellensége Istennek, mégis 
újjászületett? Újjászületni és Istenhez meg nem térni. Ó, miféle újjászületés az, aki 
Istenhez meg nem tért? Egy olyan újjászületés, mely az embert otthagyja, ahol 
annak előtte volt! „De Istennek minden gyermeke előtt teljesen világos ezen szó: 
„újjászületés”. Nem szükséges azt néki körülírni vagy magyarázgatni. Egy ilyen 
határozottan mondja: „Az újjászületés annyit jelent, mint egész újjá lett, új 
teremtménnyé a Krisztus Jézusban.” Első születésem engemet egy teremtménnyé 
tett, második születésem pedig egy teremtménnyé teszen, és azáltal azzá leszek, 
ami az előtt még soha nem voltam.” Arra kell gondolnom, hogy amire nékem 
szükségem van, nem az, hogy a jót magamból kihozzam és fejlesszem, mert Isten 
igéje szerint, a Mózes I. k. 6. r. szerint bennem jó nincsen, csak gonoszság. A 
kegyelem nem azért adatik nékem, hogy a bennem levő szentség csiráját fejlessze, 
mert tulajdonképpen az emberekben nincsen semmi jó csira, „ő gonosz mindenkor, 
az ő ifjúságától fogva,” Minden gondolatja és indulatja, szüntelen csak gonosz. 
Tehát a bűnnek meg kell halnom, ó természetemet meg kell öldökölni, az nem 
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javulhat meg, mivel nagyon rossz, nagyon megromlott, tehát kijavíthatatlan, annak 
meg kell halni; az Úr Jézus halála által annak meg kell semmisülni; el kell temettetni 
az Úr Jézussal és fel kell támadnom az Úr Jézussal egy új életre. Nos, még egy 
lépéssel ha tovább megyek és azt mondom, hogy ha ez világos, hogy nékem ezt 
meg kell lennem, mielőtt a mennybe bejutnék, akkor az is bizonyos, hogy én 
magamnak új természetet nem adhatok. Egy vadalmafa nem változtathatja át 
magát nemes gyümölcstermő fává, hogyha én farkas vagyok, nem változtathatom 
magamat báránnyá, a víz saját magasságáig felemelkedhetik, de feljebb nem mehet 
nyomás nélkül. Tehát valami működésnek kell létre jönni én bennem, ahelyett, 
hogy én magam működhetnék, és ez valóban jó és írás szerinti tan. A mi testtől 
született, mi az? Ha a test a legjobbat megtette is, mit tehetett? A mi született 
testtől test az,” és tisztátalan kezdettől fogva, abból aztán csak tisztátalanság 
származhatok. „A mi született lélektől, lélek az.” „Ne csodáljad, hogy azt mondám 
neked: Szükség néktek újonnan születnetek.” 
 
Lelkemnek a Szentlélek kezébe kell kerülni, éppen úgy mint egy darab anyag, mikor 
a fazekas kezébe veszi, és a fazekas kezétől formát nyer, amilyen formát az adni 
akar néki, így kell nékem csendben Isten Lelke kezében lenni, és ő néki kell én 
bennem mind azt, hogy akarjam, mind azt hogy véghez vihessem eszközölni, az ő 
akaratja szerint, és akkor törekedhetem én félelemmel és rettegéssel véghez vinni 
az én üdvömet, de soha, soha előbb! Minden edényen, mely Isten kezéből kikerült 
egy kereszt van. Rajtad van é a kereszt? Azon véres áldozatra építesz-é, melyet 
Krisztus a Golgotán meghozott? Egyedüli menhelye-é Ő a te lelkednek? Egyedüli 
reményed é Ő? Akkor testvérem neked egy új szíved és új lelked van, egy új 
teremtmény vagy a Krisztus Jézusban. „A ki hiszi, hogy a Jézus Krisztus Isten Fia, 
Istentől született az.” Hiszed é hogy a Jézus a Krisztus? Elfogadod é őt mint Istennek 
Felkentjét? Hogyha az úgy van, hogyha neked Jézus a Krisztus, úgy Istentől 
születtél. Azon Lélek mely te benned működik, az ó természetet kiűzi, azt egészen 
megöldökli, és a mennyeinek ábrázatját fogod egy napon hordozni, a miképpen 
hordoztad a földinek ábrázatját. Isten adja meg ezen szavakat és adja, hogy ezek 
lelked javára szolgáljanak! 
 
Ó, mily kimondhatatlan a kár,  
A mely bennünket ére! 
Mikor Isten hasonlatát  
Első szülőink vétke  
Miatt, minden jóval a mit  
Isten adományzott nekik,  
Lelkünkből elvesztettük. 
 
Az embert szentnek alkotád  
És mindenestül jónak:  
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Tisztának érezvén magát,  
Nem félt csak élt az Úrnak; 
 
Megvolt benne minden erény,  
A szívében élő remény,  
Lelkében édes béke. 
 
De egykor megrontván eszét,  
A kísértő és engedt,  
Azt vélve, hogy jó útra lép,  
Magasabb fokra léphet:  
Hasonfoku lehet veled,  
Megmérhetlen szabad lehet,  
És dicsőségben élhet. 
 
Az ördögnek hittek inkább,  
Kit még nem ismerőnek:  
Intéseidet megunták,  
És így bűnbe esének.  
Meg lett az engedetlenség,  
Mi tiltott volt rögtön tették  
Intésedtől nem féltek. 
 
És hogy megtörtént az esés,  
Értelmük elsötetült;  
Ott áll a szív, ott az egész  

Akarat ‒ élet nélkül.  
Megjött a bűn, halál, nyomor,  
Ezerféle ínség, nyomor,  
Meglepték a lázadót. 
 
Ezt a nyomort nyerik tovább.  
Később az unokák is;  
Milyen baj érte a törzsfát,  
Olyanná lett az ág is.  
Nagy átok követte a bűnt;  
A szép, a jó mindjárt eltűnt,  
Ezt tette kígyó mérge. 
 
Megérdemelted a halált, 
S most éltet fogsz találni! 
A bűnbocsánat készen vár, 
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S Szentlélek adományi. 
Bár elveted Isten szavát, 
Most mégis a menny vár reád; 
Jézus lábánál sírhatsz. 
 
Hiszen ez sokkal több annál. 
A mi elménk megérthet. 
Az örök élet nagy Ura 
lm sorainkba lépett. 
És minden vész közül kiment, 
Ki érettünk halálba ment, 
Hogy békességünk légyen. 
 
Ó, véghetetlen drága kegy,  
Hogy fogjalak fel téged?  
Te irgalomnak tengere,  
Hogy háláljam ezt néked!  
Itt állok, mint bűnös, szegény,  
És sírva általadom én  
Magam néked egészen! 
 

Krisztus helyettesítő elégtétele 
 
„Hogy igaznak esmértessék, és hogy megigazítsa azt, akik a Jézusnak hitéből 
való,” Róma 3, 26. 
 
„Ha megvalljuk a mi bűneinket, hív és igaz az Isten hogy megbocsássa nekünk a 
mi bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól” I. János 1,9 
 
Hogyha a lélek bűneinek tudatában igen leveretik, hogyha bűneinek eltűrhetetlen 
következményei, a rémület és nyugtalanság körülveszi, akkor fél és remeg a lélek 
Isten előtt. Jóllehet, oly állapotjában remeg ő Istennek bármely tulajdonságától; de 

kiváltképpen az ő igazságosságától. „Ah!” ‒ mondja ő magában ‒ „Isten egy 
igazságos Isten és hogyha az úgy van, hogy bocsáthatná meg az én bűneimet? Mert 
az én vétkeim hangosan követelik a büntetést, és az én hamisságaim követelik, 
hogy Isten engemet a földre lesújtson. Hogy lehetne az, hogy én 
megmenekedhessem? Igen, hogyha az Isten igaz nem volna, úgy talán 
megbocsátana nékem; de ah, ő nem olyan, hanem az Ő igazságossága egy 
rettenetes igazság. Ő az egész földnek Bírája és érezteti igazságos voltát 
mindenekkel. Hogy menekülhetnék meg hát az ő jogos bosszúállásától, amellyel 
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ellenem gerjedez?” Valóban, be kell látnunk, hogy a bűnösnek teljesen igaza van, 
hogyha érezi, hogy ez egy igen nehéz kérdés. Istennek igazsága már magában véve 
egy nagy korlát a bűnös megszabadulása előtt. Itten nincs már eszköz, ezen korlátot 
átugrani, vagy eltávolítani, mint ezen egy, mely ma a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
evangyélioma által néktek hirdettetik. Az igaz, hogy: Isten igaz. Ezt hirdeti néktek 
ma a régi Sodoma, hogy miképpen bocsát Isten az égből tüzet és kénkövet az 
emberek bűneiért. Ezt prédikálja néktek az özönvízben elpusztult világ, hogyan 
nyitotta meg Isten az egek csatornáit és a mélységes örvényeket előtörni engedte 
és mindazt a mi élő volt, elvesztette. Ezt hirdeti néktek a föld, mely egykor 
megnyitotta az egeknek csatornáit és elnyelte Kóré, Dáthán és Abirámot, mikor 
Isten ellen fellázadtak. Hirdetik ezt Nivivének eltemetett városai és Pirusnak 
szétszórt tornyai, Sidonnak elpusztult épületei. Hogy Isten igaz, és semmiféle 
tekintetben sem kíméli a bűnben élőket. És a mi az egész között a 
legmegrendítőbb, prédikálja azt néktek a pokol kénkővel égő tava, hogy mily 
rettenetes büntető ítéletét nyilvánítja Isten az emberek bűnei iránt. Hogyha 
Istentől kárhozatra ítélt lelkeknek jajok és gyötrödésök, azoknak sóhajtások és 
fájdalmas kiáltások füleitekbe hatolhatnának, azok bebizonyítanák, hogy Isten nem 
olyan, ki a bűnöst büntetés nélkül hagyja, az álnokságot, a vétket és a bűnt elnézi, 
hanem akik mindenkit büntetéssel fenyeget, akik engedetlen, és akik az igazság 
legkisebb megsértését is komoly büntetéssel sújtja. 
 
Igen, a bűnösnek teljesen igaza van, hogy ha arról meg van győződve, hogy Isten 
igazságos, és teljesen igaza van, amikor ebből azt következteti, hogy Istennek az ő 
igazságánál fogva a bűnt meg kell büntetni. Ó, bűnös! Hogy ha Isten bűnödet meg 
nem büntetné, úgy megszűnne az lenni, aki ő miden időben volt: a komoly 
igazságos, a változatlan igaz. Világ teremtése óta még soha egy bűn sem 
bocsáttatott meg feltétlenül és bűnért való áldozat nélkül. Soha a menny nagy 
Bírájától még egy bűn meg nem bocsáttatott, a nélkül, hogy a törvénynek teljes 
elégtétel ne hozatott volna. Igen, néked igazad van ó, bűnös, hogy az mindig és 
örökké igaz marad, hogy minden gonoszság méltó büntetését veszi és minden 
büntető kárhozatot fog aratni. De talán, mondja a bűnös: „Jaj nékem! hiszen én 
akkor ki vagyok zárva a mennyből.” Hogyha Isten igaz és bűnöst meg kell büntetnie, 
mit tehetek én akkor? Az igazság egy fekete Angyalhoz hasonlóan az irgalmasság 
utcáján halad, vért szomjazva és kárhozatra ítélve, így elibem áll, és kivont kardjával 
kényszerít engem hátra húzódni a halál és örökké égő pokol mélységébe.” Bűnös, 
igazad van, úgy van az. Hogy ha az evangélium nem volna, melyet éppen most 
akarok néked prédikálni, úgy az igazság a te nagy ellenállhatatlan, jogos, 
kielégíthetetlen ellenséged maradna. Ő nem tűrheti azt, hogy te a mennybe 
bejuthass; mert védekeztél és büntetetlen nem maradhatsz, a bűnnek meg kell 
büntettetni, a hamisság és gonoszság büntetlen nem maradhat, míg Isten Isten 

marad ‒ a szent és igaz Isten. 
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Hát lehetetlen az, hogy a bűnös megtartassák? Ebben rejlik épen a törvénynek nagy 
titka és az evangyéliomnak hatalmas felfedezése. Álmélkodj menny, és csudálkozz 
ezen ó föld! Éppen ezen igazság, mely magát visszatartani nem engedte, ki a 
bűnösnek kérlelhetetlenül útjába állott, és nem engedte, hogy a bűn néki 
megbocsáttassék, ezen igazság a Jézus Krisztus evangyélioma által engeszteltetett, 
azon drága engesztelő áldozat által, mely a Golgotán hozatott, az igazságnak 
elégtétel adatott, és azon idő óta fegyverét hüvelyébe dugta, és semmit nem 
szólhat a megtérő bűnös bűneinek megbocsátása ellen. Sőt még több! Ezen 
igazság, mely egykor oly haragos volt, melynek ábrázatja fénylett, mint a villámlás 
és melynek szava a mennydörgéshez hasonlított, mostan a bűnös ügyvédjévé lett 
és hatalmas szavát felemelve törvénykezik Istennel, annyira, hogy aki csak az ő 
bűneit beismeri és bocsánatot kér, minden bűneitől és hamisságaitól meg kell néki 
tisztulni. 
 
Feladatunk mostan, legelőször is az első szöveg alapján: „Isten igaznak esmértessék 
és hogy megigazítsa azt, aki a Jézusnak hitéből való”, megmutatni, hogy az igazság 
már többé nem ellensége a bűnösnek; azután másodszor: hogy az igazság a bűnös 
ügye védőjévé lett, második szövegünk szerint: „Ha megvalljuk a mi bűneinket, hív 
és igaz az Isten, hogy megbocsássa nekünk a mi bűneinket és megtisztítson minket 
minden hamisságtól.” 
 
De itten egy figyelmeztetést kell kinyilvánítanom. Én tudniillik ez alkalommal csak 
az olyanokhoz beszélek, kik bűneiket ismerik és akik készek vétkeiket megvallani. 
Mert azoknak, kik bűneiket még mindig szeretik és vétkeiket nem akarják 
beismerni, nincs megígérve az irgalmasság és kegyelem. Azok részére az ítéletnek 
és kárhozatnak rettenetes várása van kilátásba. „Ki magát a büntetéssel szemben 
megkeményíti, minden segítség nélkül el fog veszni”. Azon lélek, ki ily nagy 
szabadítását megveti, semmiképpen meg nem szabadulhat; számára semmi hátsó, 
vagy mellék ajtó nem található a szabadulásra. Hogyha az Úr minket azon 
meggyőződéshez nem hozott volna, hogy szükségünk van az irgalomra, ha ő minket 
arra nem ösztönözne, hogy bevalljuk, miszerint ha ő velünk irgalmasságot nem 
gyakorolna nekünk, méltán el kellene veszni és ami még több, hogyha ő arra 
mindet hajlandóvá nem tett volna, hogy mindazon feltételeknek, melyeket ő 
felállított, magunkat alája vessük, hogyha megmenteni akarunk, úgy ezen 
evangyéliom, melyről én most prédikálni akarok, nem volna a miénk. De hogyha 
bűneink felől meg vagyunk győződve, és az Isten haragja dörgő szavától 
megrettenve vagyunk, úgy ezen igéknek minden szava, melyeket hozzátok most 
intézni fogok, bátorítással és vigasszal teljes fog reátok nézve lenni. 
 
Tehát először: Hogyan mellőztetett az igazság? Vagy sokkal inkább: Hogyan 
hozatott olyan elégtétel, hogy a bűnösnek Istentől való megigazításának már 
semmi útjában nem áll? 
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Egy felelet erre ez: Az igazságnak elégtétel adatott, ami őrökké állandó Urunk és 
Megváltó Jézus Krisztusunk helyettesítő halála által. Midőn az ember vetkezett, 
követelte a törvény, hogy megbüntetve legyen. Az első bűnös cselekményt Ádám 
követte el, ki az egész emberi nemzetséget képviselte. Midőn tehát Isten a bűnt 
büntetni akarta, akkor az ő végére mehetetlen bölcsességével olyan áldás teljes 
menekülő utat talált, miszerint nem az ő népét büntette, hanem csak annak 
helyettesét, a szövetség fejét, a második Ádámot. Egy ember, és pedig az első 
ember által jött a bűn e világra, és a bűn által a halál és egy másik ember, tudniillik 
a második Ádám által a mennyből alá jött Úr által ezen bűn elhordoztatott. Ő 
szenvedte el a bűnnek büntetését, a mennynek egész bosszúállását ő hordozta el. 
És az emberiségnek ezen második helyettese által, Jézus a második Ádám által, 
Isten hajlandó mostan a bűnösök legbűnösebbjének is bocsánatot ajándékozni, és 
még az istentelent is megigazítani, és pedig Ő ezt megteheti anélkül, hogy igazságát 
csak legkevésbé is megsértené. Mert figyeljétek meg ezt jól: midőn Jézus Krisztus a 
keresztfán szenvedett, nem a maga bűneiért szenvedett. Mert Ő bűnt nem tett és 
álnokság nem találtatott Ő benne. Néki nem volt sem eredendő, sem cselekvési 
bűne. Semmi vétket nem cselekedett, mely néki a menny átkát, vagy az ő szent 
lelkének és tiszta, tökéletes testének fájdalmát, vagy gyötrelmeket szerezhetett 

volna. Amit szenvedett, azt úgy szenvedte, mint helyettesítő. Meghalt ‒ „az igaz, a 
hamisakért, hogy minket Istenhez vinne”. Hogyha az ő fájdalmai saját bűnének 
büntetései lettek volna, úgy egész jelentéktelen és értéktelen lett volna annak 
hatása a bűnös emberiség részére. De mivel ő halálával, nem a saját bűnéért 
bűnhődött, mivelhogy olyan vétekért büntettetett, melyet ő soha el nem követett, 
sem el nem követhetett, hanem olyan vétkekért, melyek másokra nehezedtek, 
azért volt az ő szenvedésében egy érdem és egy erő, mely által egyrészről a 
törvénynek elégtétel hozatott, másrészt Istennek a lehetőség megadatott, hogy az 
emberiség bűneit megbocsássa. 
 
Mostan tekintsük meg röviden, mily tökéletes módon elégtétel adatott a 
törvénynek. 
 
Legelőször is tekintsük meg azon magasztos állást, melyet azon engesztelő áldozat 
elfoglalt, mely magát az isteni igazság megengesztelésére oda adta. Az emberek 
vetkeztek, így a törvény követelte az egész emberiség megbüntetését. De az Úr 
Jézus, Istennek örök Fia, igaz Isten az igaz Istenből, kit a szentek örömes 
dicsénekekkel magasztaltak, ki Atyja országában a szerelmes Fiú volt, aki minden 
birodalmak, hatalmasságok és erők felett magasztaltatott volt és akinek olyan 
méltóság adatott, mely minden méltóság felett van. Ő alászállt és emberré lett, 
szűz Máriától született, jászolba helyeztetett, egy szenvedés-teljes életet élt, és a 
kín-teljes halálharcban meg kellett kóstolnia a halál keserűségeit. Ó, csak 
gondoljatok az Úr Jézus Krisztus csodálatos személyére, aki „igaz Isten volt az igaz 
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Istentől”, az Angyalok királya, az egész világ egyetem teremtője, megtartója és Ura, 
és be kell látnotok, hogy az Ő szenvedése és halála által a törvénynek nagyobb 
elégtétel adatott, mint a milyen a világon élő összes emberek szenvedésében 
eszközöltethetett volna. Hogy ha Isten az egész emberi nemzetet elvesztette volna, 
az egész világ, és ami csak a levegő ég üregében befoglaltatik, egy hatalmas égő 
áldozattá alakult volna és úgy a törvény megengesztelésére előhozatott volna, az 
még mind nem bírt volna azon megigazító erővel, mely az Úr Jézus halálában 
található. Mert az összes emberek és Angyalok halála csak a halandó 
teremtmények szenvedése és halála lett volna, de mikor maga Jézus Krisztus 
meghalt, maga a Teremtő adta magát a szenvedések alá, a világnak isteni 
Megtartója függött a keresztfán. Az istenségben olyan méltóság rejlik, hogy annak 
minden cselekménye mérhetetlen értékű: és midőn Krisztus kínszenvedett, midőn 
az Ő áldott fejét a halálba lehajtotta, az ő csillogó gyémántjait letette, hogy egy 
szúrós tövis koszorút nyomhassanak homlokára, midőn kezeit, melyekben egykor a 
világegyetemet kormányzó pálcát forgatta, a keresztfához engedi szegezni, lábait 
melyek annak előtte a felhőket mozgatták, szintén átkozott fához erősítették; ekkor 
a törvénynek oly tiszteletteljes elégtétel adatott, melyben soha része nem lehetett 
volna, még hogyha az egész világegyetem megemésztő tűz lángjában semmivé 
tétetett és örökké eltöröltetett volna. 
 
Másodszor a rokonsági viszonyt fontoljuk meg, amelyben a Jézus Krisztus a 
világegyetem nagy Bírájához állt és ismét látni fogjuk, hogy ezáltal a törvénynek 
teljes elégtétel adatott. 
 
Brutusról tudjuk, hogy ő a leghajlíthatatlanabb volt minden törvénytevők között, és 
amikor ő az ítélő székben ült, előtte a személyek tekintélye figyelemre nem 
méltatott. A legelőkelőbb római hivatalnokok eleibe vonultak a Brutus birói 
székének és íme Brutus elítéli őket, minden irgalmasság nélkül elhurcolják aztán 
őket a poroszlók, hogy rajtok a kimondott büntetés végrehajtassék. Valóban 
csudálnotok kell Brutusnak ezen igazságosságát. De gondoljátok csak, hogy 

Brutusnak az ő saját fia került volna a birói szék elé ‒ és így történt ez valóban ‒ 
tekints lélekben az atyára, ki a bírói székben ül, és álmélkodj, amikor most is 
kimondja, hogy az ő ítélő széke előtt mindenki egyenlő, még ha saját gyermeke 
volna is. Ekkor felfoghatod azon gondolatnak rettenetességét, hogy ha mondom, 
hogy valóban a fiú is elítéltetett az atyától, az atya saját szájával mondotta ki felette 
a halálos ítéletet. Az atya szemei előtt megkötöztetett, majd az atya, mint 
kérlelhetetlen bíró parancsolja a poroszlónak, hogy a fiút ostorozza meg és végül 
kiáltja: „Vidd el őt és használd a pallost!” Láthatod itten, hogy a római jobban 
szerette hazáját, mint saját fiát és ismét, az igazságot jobban szerette, mint amazok 

mindegyikét. „Valóban”, ‒ mondja a világ ‒ „Brutus igazságos!” Mostan azt 
mondom, hogyha Isten mindnyájunkat, egyiket a másik után, vagy pedig az egész 
emberi nemzetet egyszerre kárhozatra vetné, úgy biztosan elégtétel lenne az ő 
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igazságának. De íme lássátok! Istennek saját Fia veszi magára a világ bűneit és úgy 
bűnnel megterhelve lép az Atya elé. Ő nem bűnös saját személyére nézve, hanem 
az emberiség bűnei nehezednek az ő vállaira. Az Atya elítéli fiát, áldozatul adja a 
rómaiak ostorozásának, a zsidók gúnyjának, a vitézek csúfolásának és a papok 
dühének. Átadja fiát a poroszlónak és parancsolja néki, hogy a keresztfára szegezze. 
De az még nem volt elég. Mivel az emberek igen gyengék mindazon 
bosszúállásoknak, melyeket Isten igazsága követel az ő helyettesüktől, hogy 
szenvedjen, maga veri Isten saját Fiát. Talán csudálkoztok ezen kifejezésen? Ez írás 
szerinti. Olvassátok el csak Ézsaiás könyve 53. részt és bebizonyulva találjátok azt 
lenni. „Az Úr akarata őt megrontani s betegség alá vetni”. Megostoroztatott, 
megverettetett s megnyomoríttatott Istentől”. Midőn ő minden emberektől 
méltatlan bánásmódban részesíttetett, mikor az áruló őt mélyen megsebezte, 
midőn Pilátus és Heródes, a zsidók és a pogányok mindnyájan, minden 
tehetségükkel gonosz dolgokat cselekedtek ő vele; akkor kitűnt, hogy az emberi 
tehetség csekély ahhoz, hogy rajta teljesen bosszút álljon, ekkor az Atya maga vette 
fel fegyverét, így szólván: „Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú 
ellen, ki nékem társam”. És megveré őt keményen, mintha csak ellensége lett 
volna, amit egy közönséges gonosztevőt, mint a legelvetemedettebb és 

legártalmasabb embert ‒ megveré őt ismét és újból, mígnem ama fájdalmas kiáltás 

a haldokló Megváltó ajkairól el nem hangzott: „Eloi, Eloi, Lama sabaktan?” ‒ „Én 
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Valóban, hogyha Isten az Fiát és 
pedig egy olyan fiút, az ő egyetlen szerelmes fiát verni tudja, ezzel az igazság 
nagyobb elégtételt nyer, mint kívánhatna, mert Krisztus önként adta magát 
áldozatra. 
 
Továbbá fontoljuk meg egy pillanatra, hogy mily rettenetesek voltak azon 
halálharcok, melyeket az Úr Jézusnak el kellett szenvednie és pedig, gondoljátok 
meg azt jól, el kellett azokat szenvednie minden megtérő szegény bűnösökért, 
mindazokért, kik bűneiket bevallják és ő benne hisznek. De vegyétek jól szívetekre 
ezen haláltusát, úgy látni fogjátok, hogy miért nem áll útjában a bűnösnek az 
igazság. Tehát hogy ha ma az igazság hozzád jön és így szól: „Bűnös te vetkeztél, 
íme itt vagyok, hogy megbüntesselek! Úgy következőleg felelj neki: „Igazság, te már 
minden én bűnömet megbüntetted. Mindazt, amit nékem szenvednem kellett, az 
én Jézusom elszenvedte érettem. Igaz, hogy személyemre nézve igen sokkal 
tartozom néked, sokkal többel, minthogy azt megfizethetném, de az is éppen olyan 
igaz, hogy én neked a Krisztusban semmivel sem tartozom, mert mindaz, amivel 
tartoztam, immár lefizettetett, minden fillér, a legkisebb rézfillérig le van fizetve, 
semmi sincs a mivel már neked tartoznék, Istennek bosszúálló igazsága.? De 
hogyha az igazság még mindig vádol tégedet és lelkiismereted vádolásokat tesz, úgy 
menj és vidd az igazságot a Getsemáné kertbe magaddal, állj meg ottan ő vele és 
vésd lelkedben Idvezítődet leveretve mély lelki fájdalmaktól, lásd, hogyan csepeg a 
vér egész fejéről, hajáról és ruhájáról. A bűn volt azon prés, azon csavar, mely az ő 
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vérét minden éren facsarta, és őt saját vérének piros bíbor ruhájába öltöztette. 
Képes vagy-é ottan nézni ezen emberre? Tudod é hallgatni nyögéseit, fájdalmas 
kiáltásait, komoly kérelmeit, velőt átható panaszait és nézni könnyeit? Tekints az 
aláfolyó izzadságra, mely az ő vérveres színével a talajt veresre festi, hatalmas és 

képes ez az átok alól felmenteni ó, értsd meg teljesen ‒ ezen rettenetes harc, 
amelyben Megváltód lélekben Istennek sajtójában megörülhetett, teljesen 
megrontatott, teljesen széttiportatott az igazság lábai alatt; nem elég-é ez? Nem 
elégit-é ki ez tégedet? Még a pokolban sem találna a bosszúállás ilyen valódi 
méltánylást, mint Getsemáné kertjében. És hogyha az igazság még sincs 
megelégedve, úgy vezesd őt a Pilatus palotájába. Lásd ezen embert a törvényszék 
elé vezetve, vádolva, kárhoztatva lazítással és Isten káromlásával. Kövesd őt a 
vitézekhez, kik őt lekoptok, tekintsd meg ottan, hol arcul csapdosták és 
töviskoronát teltek a fejére, a mint gúnyból bíbor ruhába öltöztették, és csúfságból 
királyi pálca helyett nádszálat adtak kezébe! Ó, igazság, tekintsd meg őt, ezen 
embert, és hogyha gondolod, hogy ő „az örökké áldandó Isten” és dacára annak 
mindezeket elszenvedte, hogy követeléseidnek eleget tegyen, nem akarsz-e ezekkel 
megelégedni? Talán még mindig összeszeded homlokodat? Úgy jöjj velem a 
Golgotára. Ő megostoroztatott. Állj meg ó igazság és hallgasd a korbácsütéseket 
tekints azon véres sebekre, és mikor azokat türelmesen magára veszi, figyeld meg 
csak, hogyan szakítnak ki annak ólom golyói egy egy darab húst az ő összetört 
hátából. Még azzal sem vagy elégedett, ó igazság? Hát ugyan mi elégíthetne ki 

téged? „Semmi más, mint az ő halála!” ‒ mondja az igazság. Úgy hát jöjj velem és 
lásd, amint a gyenge, kimerült ember az utcán végig hurcoltatik, nézzétek, hogyan 
hajtják őt a Golgota hegyére, leterítik őt hátára és a keresztfára szegezik. Ó igazság 
eltudod hordozni az ő kicsavart tagjainak látását, amidőn keresztfája felállíttatik? 
Maradj nálam igazság, lásd, hogyan sír sóhajt és kiált, figyeld meg iszonyú lelki 
harcát! Van-é erőd, hogy olvasd ezen rettenetes eseményt, mely az ő test és 
vérében elrejtve van?! Ó, jöjj és hallgass igazság, hogy ama kiáltását meghallhasd: 
„Szomjúhozom!” hogy ebből láthasd milyen forró hideglelés gyötri őt, míg nem 
megszárad mint egy cserép és nyelve az ő ínyéhez ragad. És végül ó igazság, lásd 
hogyan hajtja le fejét és meghal. Most már elégedett vagyok,” mondja az igazság, 
„nem tudom, hogy mit kívánhatnék még, teljesen elégedett vagyok; az én 
legmesszebbmenő követeléseim a legmegfelelőbb módon még jobban mint 
teljesen kielégítőleg megtétettek.” 
 
És valljon nem kell-é elégedettnek lenni? Habár vétkes is vagyok és méltatlan, 
mindazáltal arra hivatkozhatom, hogy ezen véres áldozat elegendő arra, hogy 
Istennek irántam levő követeléseit kielégítse! Igen örömteljes hittel mondhatom: 
 
Átkarollak Jézus Téged,  
És erősen tartalak!  
Óh nézz rám Te örök élet  
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Vesd rám nyájas arcodat!  
A keresztről néz le rám,  
Nyerjen helyt nálad imám.  
Szólj hozzám szűnjék keserved:  
Eltörlöm én minden vétked! 
 
Jézusom én hiszem, hogy minden szenvedésed én érettem volt, és hiszem, hogy 
azok nagyobbak voltak, mint amilyenek megkívántattak, hogy az én bűneim 
megbocsáttathassanak. Hittel borulok keresztfád elé, és átkarolom azt erősen. Az 
az én egyetlen reményem, az én oltalmam, és pajzsom. Az nem lehet, hogy Isten 
most már engemet megbüntessen. Maga az igazság sem engedi azt meg. Mert, 
hogyha egyszer az igazságnak elégtétel hozatott, úgy igazságtalanság lenne, hogyha 
még többet követelne. Nem-e könnyen szemei elébe tűnhetik ez most már 
mindenkinek, akiknek lelke felébredt, hogy a bűnös bűneinek megbocsátását az 
igazság már nem akadályozhatja? Isten igaz lehet és mégis felmenthet a mi 
bűneinkből. Ő Krisztusban megbüntette bűneinket, büntetne hát kétszer egyszeri 
bűnért? Krisztus az egész világ bűneiért meghalt és hogyha a kegyelmi 
szövetségben vagy, akkor a Krisztus népe közül való vagy. El nem kárhozhatsz, sem 
nem szenvedhetsz már a te bűneidért. Mivel Isten nem lehet igazságtalan és két 
lefizetést egy adósságért nem követelhet, így azon lelket nem veszítheti el, 
amelyért Jézus meghalt. De talán valaki azt mondja nékem, így te az általános 
megváltatásnak ellene mondasz. Határozottan ellene mondok. Mert meg vagyok 
győződve afelől, hogy abból nem áll semmi Isten igéjében. Egy olyan megváltatás, 
mely szabaddá nem tesz, sem az én prédikálásomra, sem a ti hallgatásotokra nem 
méltó! Krisztus minden lelket megváltott, amelyet ő Sátán hatalma alól 
kiszabadított. Mindazokat megváltotta, kik egykor a mennyben lenni fognak. 
Hogyha a pokolban levőket is megszabadította volna, úgy azok nem juthattak volna 
oda. Ő megváltotta népét az ő vérével, és csak ezen népet fogja ő magához vinni. 
„De ki tartozik az ő népéhez?” Te ahhoz tartozol, hogyha bűneidet megbánod. 
Hogyha Krisztust fel akarod öltözni, hogy ő legyen neked mindenben mindened, 
akkor részed van ő benne. A kegyelmi szövetség hazugsággá lenne, Isten 
igazságtalan, és a Krisztus keresztje üres képzeletté, mielőtt az lehetséges lenne, 
hogy te elkárhozz, ha te az Úr Jézusban hiszel.  
Ezen úton tehát megszűnik az igazság a lélek ellensége lenni. 
 
Második szövegünk mondja, hogy Isten nemcsak igaz, hanem még valamit is fűz 
ehhez. Így hangzik: „Ha megvalljuk a mi bűneinket, hív ő és igaz az Isten”, hogy 
megbocsássa nekünk minden bűneinket és megtisztítson minket minden 
hamisságtól”. Hogyha én ezen szöveget helyesen értem, ez nem mond egyebet, 
mint ezt: Hogy Isten részéről egy igazság az, hogy azon bűnösnek, ki az ő bűneit 
Isten előtt megvallja, megbocsásson. Tehát figyeljétek meg ezt jól. Az nincs 
mondva, hogy a bűnös bocsánatot érdemel, az lehetetlen! A bűn semmi mást nem 
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érdemelhet, csak büntetést és a megbánás nem engesztelő áldozat a bűnért. Nem 
kell úgy gondolkozni, mintha Isten talán valamely, az ő természetében rejlő 
szükségesség által kényszeríttetve arra, hogy a bűnt megbocsássa mindazoknak, kik 
bűnbánatot mutatnak. A bűnbánat magába véve nem azon hatás és erő, hogy Isten 
részéről a bocsánatot eszközölhesse. És nem kevésbé igaz az, hogy Isten, mivel ő 
igaz, minden bűnösnek, aki bűneit megvallja, meg akar bocsátani. Hogyha ő ezt 
nem tenné, amikor egy bűnös annyira jutott, hogy hűen és ünnepélyesen megvallja 
Isten előtt az ő vétkeit és Krisztusnak átadja magát, hogyha ekkor Isten meg nem 

bocsátana, akkor ‒ engedjétek meg nékem ama bátor, de szövegünk által igazolt 
kiejtést, akkor Isten nem lenne azon Isten, ki a szentírásban kinyilvánítva van. Ő egy 
igazságtalan Isten lenne akkor, de az távol legyen, annak nem szabad megtörténni. 
De hát hogy? Igaz-é az, hogy az igazság maga is követeli azt, hogy minden lélek, 
mely bűnbánatot nyilvánít, bűnbocsánatban részesüljön? Úgy van az. Ugyanazon 
igazság, mely egy alkalommal lángoló fegyverrel állott utunkba, hasonlóan azon 
Kérubimhoz, ki az ótestamentomi írás szerint az élet fájához vezető utat őrizte, 

máskor meg kézen fogva jár a bűnössel. „Bűnös” ‒ mondja ő, ‒ veled akarok menni. 
Hogyha mégy a bocsánatot kieszközölni, úgy veled akarok menni és azt részedre 
kieszközölni. Egykor ellened beszéltem, de most annyira ki vagyok elégítve azáltal, 
amit Krisztus cselekedett, hogy veled akarok menni és a te ügyedet vezetni akarom. 
Most meg akarom változtatni szereplésemet. Egyszóval sem akarok bocsánat-
nyerésednek ellene állni, hanem veled akarok menni és azt részedre akarom 
követelni. Az nem egyéb, mint az igazság cselekménye, hogy Isten most neked 
megbocsát”. Így megy aztán el a bűnös az igazsággal, és mit mondhat az igazság? 
Ezt mondja: Istennek meg kell bocsátani a megtérő bűnösnek, amennyiben igaz az, 
hogy Isten igaz, és amennyiben ő ígéretéhez hű marad”. Egy olyan Isten, ki ígéretét 
megszegné, nem volna igaz. Mi nem hiszünk az olyan embernek sem, aki előttünk 
hazudott. Ismertem olyan embereket, kik olyan gyengéd kedélyűek voltak, hogy 
soha valaminek ellene nem mondhattak, sokkal inkább, hogyha valamire felkérték 
őket, igennel feleltek. De hogyha aztán később azt, amit ígértek, nem teljesítették, 
azért jellemteleneknek lettek nevezve. Nem úgy Isten. Ő sem nem oly gyenge szívű, 
hogy valamit megígérjen, amit azután meg ne cselekedhessen, sem olyan 
feledékeny, hogy csak egyetlen ígérete is kimenne emlékezetéből. Minden szó, mit 
Isten kimond, be fog teljesülni, legyen az határozat, fenyegetés vagy ígéret. Bűnös, 
menj Istenhez, ajkaidon eme nyilatkozattal: „Uram, Te mondottad: aki bűneit 
megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. Én megvallom bűneimet és törekszem 
azt elhagyni, adj kegyelmet nékem!” Ó, ne kételkedj, hogy Isten azt megadja néked. 
Saját biztosítékát bírod arra nézve, saját leírása van kezeidben. Vegyed ezen zálogot 
és ezen leírást, és lépj azokkal a kegyelem trónja elé. Látni fogod, hogy az ígéret a 
legkisebb betűjéig be fog teljesedni, legyenek bűneid bármilyen feketék. Tegyük fel, 
hogy a néked adott ígéret ez volna: „Aki én hozzám jön, semmiképpen nem vetem 
ki”. „De” mondja a törvény, te a legnagyobb bűnösök egyike vagy, akik valaha 
éltek”. „Igen, de az ígéret így szól: „Aki én hozzám jön” és én jövök, hivatkozva az 
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ígéretre”. De te istenkáromló voltál”. Tudom, de az ígéret így hangzik: „Aki jön” és 
én jövök és habár istenkáromló voltam is, hivatkozok az ígéretre. ,,De te egy lopó 
voltál, felebarátodat megraboltad és szomszédodat megcsaltad. „Igen igaz, hogy én 
tettem azokat, de az ígéret így szól: „Aki én hozzám jön, semmiképpen nem vetem 
ki”, hivatkozva az ígéretre. Az ígéretben semmi megjegyzés nincs az erkölcsi 
állapotra vonatkozólag, egyszerűen így hangzik: „Aki jön” és én jövök és ha még 
olyan fekete volnék is, mint az ördög, mindazáltal Isten igaz és hű, és én 
hivatkozom az ígéretre. Bevallom mindazt, ami ellenem felhozható és beismerem, 
hogy azok igazak. Lehet-é Isten hűtlen, és egy kereső lelket elszakíthat-e magától 
anélkül, hogy ígéretét betöltené? Soha!” „De” mondja valaki, te sok éveken át úgy 
éltél; lelkiismereted gyakran szemrehányásokat tett, és ugyanannyiszor 
megkeményedtél a lelkiismerettel szemben, most már késő”. ,,De nékem itt van az 

ígéret: „Aki jön”, itten nincsen idő megállapítva ‒ aki jön; én jövök és Te ó, Isten 
ígéretedet meg nem változtathatod!: Hívd segítségül Istent hitben, és látni fogod, 
hogy éppen olyan jó fog lenni te veled szemben, mint igéjében kijelentette. Ha 
rosszabb volnál is, mint azt szavakban kifejezni lehet, mindazáltal Isten, míg csak ő 
igaz, én ismétlem azt még egyszer, saját ígéretét teljesíteni fogja. Menj és valld meg 
bűneidet, bízz az Úr Jézusban és bocsánatot fogsz találni. 
 
De ismét, Isten nem csak Ígéretet tett, hanem szövegünk szerint az embernek 
alkalmat is szolgáltat a szerint cselekedni, és ezáltal az Isten igazságának kétszeres 
kötelezettsége lesz. Tegyük fel, hogy te valakinek ígéretet tennél miszerint azon 
feltétel alatt, hogyha ő néked valamit teszen, valami más egyebet adsz azért néki. 
Most képzeld magadnak, hogy azon embernek oly valamit kellene tenni, ami az ő 
természete ellen volna, a mi néki egész ellene volna, de ő mégis megtenné azt, 
mivel várná, hogy azáltal nagy áldásnak jut birtokába, gondolod-é, hogy ezt 
mondanád, hogy te azon embert csak kecsegtetni akartad, hogy úgy cselekedjen és 
néki azzal nagy költséget okoztál, sok gondot és fáradságot is okoztál néki, most 
pedig elakarsz fordulni és így szólani: Nem akarok többé tudni ígéretemről semmit, 
én azt csak azért ígértem hogy tégedet olyan s olyan cselekedetre 
ösztönözhesselek, most már jól van, és kötelezettségemnek nem akarok 
megfelelni?” Hogyan, nem-é megfordulna az az ember és szemedbe mondaná, 
hogy te aljas vagy, mivelhogy néki ígéretet tettél és őt félre vezetted, hogy valamit 
tegyen anélkül, hogy azután ígéretedet teljesítetted volna? Nos Isten mondotta: 
„Hogyha megvalljuk a mi bűneinket és Krisztusban bízunk, kegyelmet találunk.” Ti 
azt megtettétek, a legalázatosabb és legőszintébb bűn vallomást tettétek, és 
kinyilvánították, hogy ennek utána a Krisztus vérében és igazságában fogtok bízni. 
Csak amaz ígéretben való hitben jutottak azon helyzetbe, hogy ezen nyilatkozatot 
megtehessétek. Gondoljátok-é, hogy Isten minekutána néktek olyan sok lelki 
gyötrelmet és lelki harcokat okozott, és azáltal a bűnbánat és töredelmesség útján 
azon feladat megfejtéséhez hozott, hogy önigazságodat beismerve magadat 
Krisztusnak által adtad, később aztán elfordulna tőletek és azt mondaná, hogy ő azt 



  
99 

 
  

nem úgy gondolta, amint mondotta? Az nem lehet, ‒ teljes lehetetlen! Tegyük fel, 
hogy te egy emberi szolgálatodba fel akarnál venni és így szólnál hozzá: „Mondj fel 
mostani helyeddel, hagyd ott azt, jöjj és végy magadnak egy házat ott közel, ahol én 
lakom, akkor elfogadlak tégedet szolgámnak.” Ő megtenné azt ó, azután te azt 
mondanád: Örülök te reád nézve, hogy állásodat elhagytad és uradtól eljöttél, 
mindazáltal én nem akarlak szolgálatomba felvenni.” Mit mondana neked azon 
ember? Ezt mondaná: „Én állásomat elhagytam, a te ígéretedhez való hűségben és 
hitben, és most megszeged ígéretedet!” Ó, nem! semmiképpen nem lehetne azt a 
mindenható Istenről feltételezni, hogy ő a bűnösnek, ki az ő ígéretében való hitben 
cselekszik, ígéretét nem teljesítené. Isten megszűnne Isten lenni, hogyha 
megszűnne irgalmasságot gyakorolni azon lélekkel szemben, mely megbocsátást 
keres a Krisztus vére által. Nem, ő egy igaz Isten. Ő hív és igaz, hogy megbocsássa 
nekünk a mi bűneinket és megtisztítson bennünket minden hamisságtól.” 
 
Vessünk még egy pillantást ezen viszonyra. Isten igazsága azt kívánja, hogy a bűnös 
bocsánatot nyerjen, ha kegyelmet keres, és pedig azon okból, mert Krisztus 
megholt, hogy minden kereső léleknek bocsánatot eszközöljön. Ezt én olyan 
alapelvnek tartom, mely semmi bizonyítékra nem szorul, hanem önmagában 
világos, hogy Krisztus mindazokat, kikért ő meghalt, sajátjává akarja tenni. Nem 
hihetem, hogy azt, amit ő vérének nagy árán, az ő sóhajain és könnyein megváltott, 
az Atya néki ne adja. Tehát Krisztus meghalt, hogy bűnbocsánatot nyerjen minden 
bűnösöknek, kik ő benne hisznek; gondoljátok-é tehát, hogy az Atya azt elrabolná 
őtőle, amit oly drágán megvásárolt? Nem, Isten nem lenne hű Fiához, az ő 
szerelmes és egyetlen egyszülött fiának tett esküjét megszegné, hogyha mindazon 
lelkeknek, kik a Jézus Krisztus által, a mi Urunk állal Istenhez jönnek bűnbocsánatot, 
békességet és szentséget nem adna. Én óhajtanám, hogy dörgő hangon 
prédikálhatnám ezt, hogy Isten igaz, mindazáltal megigazítja azt, aki ő benne 
hiszen. Isten igaz, hogy megbocsátja nekünk a mi bűneinket, hogyha azokat 
megvalljuk, Ő igaz, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. 
 
Végül még. Egy rövid magyarázatot kell még adnom azon két fő és nagy 

kötelességekről, melyek a két szövegben taníttatnak. Az első kötelesség hit, ‒ „aki 

Krisztusban hiszen”; a második szövegnek kötelessége bűnmegvallás, ‒ „hogyha 
bűneinket megvalljuk.” 
 
A bűnbevallással akarom kezdeni. Ne várd azt, hogy Isten bűneidet megbocsássa, 
hogyha azokat előbb meg nem vallottad, nem egy imának vagy valamely 
ceremóniás könyvnek általános vallomása szerint, hanem a te szívednek belső, 
kiváltképpen való vallomása szerint. Nem szükséges, hogy egy pap vagy valamely 
más ember előtt valld be bűneidet, hacsak azon illető egyén ellen nem vetkeztél. 
Akkor, hogyha valakit megbántottál, békélj meg vele és kérj tőle bocsánatot azért, 
amivel őt megbántottad. Mindenkor, amikor az isteni kegyelem szívedbe bevonul, 
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arra indít tégedet, hogy minden vétket és rossz eljárást, melyet szóban vagy tettben 
embertársaid ellen elkövettél, jóvá tenni igyekezz, mert nem várhatod Istentől, 
hogy néked megbocsásson, hogyha te előbb meg nem bocsátottal és megbékülni 
hajlandó nem vagy azzal, aki mostan ellenséged. Egy valódi keresztyénnek igen szép 
jellemvonása ez. Weszley Jánosról hallottam, hogy legtöbb utazásaiban egy 
embertől kísértetett, aki őt igen szerette, és amint én hiszem, ő érette kész lett 
volna szeretetből meg is halni. Mindazáltal ezen ember egy igen dacos és kemény 
természetű ember volt, és talán Weszley sem volt mindenkor a legbarátságosabb 
úr. Egy alkalommal így szólt ő azon emberhez: „József, vidd el ezen levelet a 
postára!” „Majd a prédikáció után elviszem.” „De most vidd József, azonnal!”, 
monda Weszley. „Uram, én óhajtanám az ön prédikálását meghallgatni, hiszen még 
úgy is lesz, azután is elég idő arra, hogy elvihessem a postára, majd az isteni 
tisztelet után” „De én akarom József, hogy most azonnal vidd el a levelet!” „Nem 
viszem mostan.” „Hát valóban nem akarod most vinni?” „Nem, uram!” „Akkor mi 
egymástól elkülönítettek vagyunk”, monda Weszley. „Jól van uram!” Ezen 
párbeszéd után eltelt egy éjszaka. Mindegyikőjük korán fel szokott kelni. 
Legközelebbi reggelen négy órakor az engedetlen szolgához így szólt Weszley: „Nos 
József, hát megfontoltad-é, amit mondottam, hogy nekünk egymástól meg kell 
válnunk?” „És valóban el kell-é nekünk egymástól válnunk?” „Amint ön akarja, 
uram.” „Akarsz-e tőlem bocsánatot kérni, József?, „Nem, uram.” „Hát te nem 
akarsz?” „Nem, uram.” „No, akkor én fogok tőled bocsánatot kérni, József.” E 
pillanatokban József könnyek között tört ki, és ismét megbékültek. Hogyha az isteni 
kegyelem valakinek szívébe jut, akkor az embernek nagy készséggel be kell ismerni 
mindazon jogtalan és botrányos dolgokat, melyeket felebarátja ellen elkövetett és 
attól bocsánatot kérni. Az nagyon helyes dolog, hogy ha valaki felebarátja elleni 
vétkét beismeri és attól bocsánatot kér. Hogyha ajándékodat az oltárra akarod vinni 
áldozatul, és megemlékezel arról, hogy testvérednek valami panasza volna ellene, 
úgy hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat és előbb menj el, békélj meg a te 
testvéreddel, azután jöjj el, és békélj meg a te Isteneddel. Be kell vallanod Isten 
előtt bűneidet. Tedd ezt alázatban és őszintén. Minden vétkedet elő nem 
számlálhatod, de egyet is eltitkolni ne törekedj. Hogyha csak egy bűnt is eltitkolnál, 
úgy az malomkő gyanánt lesz nyakadban, mely téged a legmélyebb pokolba 
alásüllyeszt. Valld be azt, hogy te igen méltatlan vagy természetedre nézve, gonosz 
vagy a te cselekedeteidben, hogy nem lakik benned semmi jó. Ámennyire csak 
teheted, vesd magadat az isteni kegyelem zsámolya előtt a porba, és valld be, hogy 
te egy elveszett bűnös volnál, hogyha Isten kegyelmét nem közölte volna veled. 
 
A következő kötelesség aztán a hit. Hogyha úgy a porban fekszel, emeld fel szemeid 
Krisztusra és mondjad: „Habár olyan fekete vagyok is, és azt is be kell vallanom, 
hogy én a poklot érdemeltem volna, mindazáltal hiszem, hogy a Jézus Krisztus én 
érettem is, mint egy töredelmes és megtérő bűnösért, meghalt; és mivel Ő 
meghalt, éppen azért halt meg, hogy a töredelmes és megtérő meg ne haljon. Én 
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hiszem, hogy az ő érdemei nagyok; hiszem, hogy vérében hatalmas erő rejlik, és 
még több mint az, én az én örök üdvömet és boldogságomat egyedül az ő drága 
vére érdemére helyezem. Uram Jézus, hiszen én magam magamat úgy sem 
válthatom meg. Tehát vesd reám a Te szíved vérével megfestett, igazságod szép 
palástjának legszélsőbb szélit reám. Ó, jöjj, végy föl engem a te karjaidra, jöjj, 
takargass be bíbor ruhádba, és mondjad, hogy én a tiéd vagyok. Nem akarok 
másban bízni, mint egyedül Te benned. Semmiben, amit én tettem valaha, vagy 
még tenni fogok, azokban nem akarom bizalmamat helyezni. Egyedül és teljesen a 
te hatalmas keresztedre támaszkodom, amelyen Te meghaltál.” 
 
Kedves hallgatóim, hogyha még mindig kételkednétek, hogy valaki az olyan 
vallomás és olyan hit mellett elkárhozhatna, úgy biztosítlak titeket, hogy az teljesen 
lehetetlen. Ti megvagytok mentve, megmentve most és mindörökre. Bűneitek 
megbocsáttattak, álnokságaitok elvétetett. Gondoskodva lesz rólatok ez életben, 
áldva és megőrizve lesztek mindenkor. Azon bűnök, melyek még fogva tartanak 
benneteket, legyőzettetnek és elháríttatnak az útból és ama nagy napon látni és 

szemlélni fogjátok az ő arcát örökké tartó dicsőségben, ‒ hogyha Ő eljő az ő 
Atyjának dicsőségével és a szent Angyalokkal”. „Aki hiszen az Isten Fiában, örök 
élete vagyon annak és a kárhozatra nem megyen”. „Aki az Úr Jézusban hiszen és 
megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik”. 
 
Végül még egy. Én megkísérlettem néktek egyszerűen és teljesen elbeszélni azon 
történetet, hogy miképpen nyert Isten igazsága elégtételt, és hogy lett a bűnös 
barátjává, reménylem, hogy az gyümölcsöt is fog teremni, mert az evangyéliom a 
maga egyszerűségében prédikáltatik. Most menjünk el haza és imádkozzunk, hogy 
Megváltónkat valóban megismerhessük. Imádkozzunk másokért is, hogy őt 
megismerhessék valóban. Hogyha bűneitek felől meggyőződve vagytok 
szerelmeseim, úgy ne késlekedjetek egy pillanatig sem, mihelyt haza érkeztek, 
menjetek be imakamrátokba, zárjátok be annak ajtaját, járuljatok egyedül az Úr 
Jézushoz, ismételjétek ő előtte újból bűnvallomástokat és bizonyítsátok be újból az 
Úr Jézusba való hiteteket. Akkor el fogjátok nyerni az Istennel való békességet, 
amelyet e világ nem adhat, de szintén nem képes a ti szívetekből kiszakítani. 
 
Nyugtalan lelkiismeretetek nyugalmat fog találni, lábaitok kősziklán fognak állani, 
és egy új hálaének fog ajkaitokról elszállani Istennek magasztalására. Ámen. 
 
Te szenvedő Bárány és győzelmes oroszlán,  
Te véres áldozat a Golgotának oltárán.  
Megtört szíved. Sok földi szenvedésed  
Után, a mennybe vitettél. 
 
Te a legmagasabb, annyira leereszkedtél.  
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Hogy isteni fényed nézhessük, emberré lettél.  
Dicsőséged mindörökre kiterjed, 
Megmarad és nem ér véget. 
 
Mennyei szeretet, kit nyelv meg nem magyarázhat,  
Dicső fejedelem, egykor mindenek megváltnak.  
Nem mentél-e Magad a szenvedésbe,  
Hogy megváltsd a bűnösöket? 
 
A halálnak sötét s iszonyú mélysége felett,  
Te a győzelem mennyei pálmáját lengeted!  
Ki benned hisz, Az boldog reménnyel néz  
Mennybe s várja jöveteled. 
 
Embernek fia Megváltóm! Kiben az irgalom  
Kegyesen adatik a bűnösnek, neved áldom!  
Így szívünkbe Élet s öröm ömlik be,  
Hogy lelkünket felüdítse! 
 
Óh csudák csudája! Te az egyetlenegy tiszta,  
Egykor bűnösökkel társalogtál itt a porba! 
Őket hordád s megtörve bűnök jármát,  
Megmentetted a nyomorból. 
 
Áldd az Urat lelkem, akik néked megbocsátott,  
A ki éltet adott, nyomoridból meggyógyított.  
Békét harcban. Örömöt fájdalomban  
Tud Megváltó? adni néked. 
 

Megtérés az életre 
 
„Tehát az Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre,” Ap. csel. 11 r. 18. v. 
 
Azon legnagyobb akadályok egyike, melyeket a keresztyén vallásnak valaha le 
kellett küzdenie, azon előítélet volt, mely a keresztyén vallás első követőinek 
szívökben mélyen legyökerezve volt. A zsidókból lett hívők, a tizenkét apostol és 
azok, kiket az Úr Jézus Krisztus az elszéledett Izraeliták közül elhívott, annyira hozzá 
voltak kötve azon képzelgéshez, hogy az üdv a zsidóktól jönne és senki másképp 
nem üdvözülhet, hanem csak úgy mint Ábrahám követője, és határozottan, mint 
körülmetélkedett tartatik meg, hogy azt még gondolatukba sem akarták 
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megengedni, miszerint az Úr Jézus azért jött, hogy minden nemzet és nép 
Üdvözítője legyen, és hogy Ő benne meg kellene áldatni a föld minden 
nemzetségének. Csak nagyon nehezen adták ők fel téves előítéleteiket; az az ő 
egész zsidó neveltetésökkel és nézetökkel annyira ellentétben volt, hogy Pétert egy 
gyűlés elé idézték és ott komolyan szemére hányták: „Te a körülmetéletlen 
pogányokhoz mentél és velők együtt ettél.” Nem is tudott Péter ezen vád alól 
kimenekedni, mígnem a dolgot alaposan megmagyarázta, és nekik megmondotta, 
hogy a jó Isten néki látásban megjelent, és tudtára adta hogy; „amit Isten 
megtisztított, te azt ne mondd tisztátalannak,” és hogy az Úr néki megparancsolta, 
hogy Kornéliusnak és egész háznépének az evangyéliumot prédikálja, mivelhogy 
azok is hívők. Ezután a kegyelem oly hatalmassá lett, hogy a zsidók nem állhatták 
ellene és dacára az ő előbbeni neveltetésöknek, azonnal elfogadták a keresztyénség 
messze terjedő fundamentomát és magasztalták Istent, mondván: „Tehát az Isten a 
pogányoknak is adott megtérést az életre!” Adjunk hálát Istennek azért, hogy mi 
mostan egész mentek vagyunk a judáizmus békjóitól és hogy azok közötti nem egy 
pogány gyülekezet vagyunk, amely saját részéről ismét a zsidókat kizárta, hanem mi 
olyan közel élünk azon áldott időhöz, melynek el kell jönnie, hol zsidó és pogány, 
rabszolga és szabados, egynek érezik magukat a Jézus Krisztusban, a mi Fejünkben. 
De én erről ez alkalommal nem szándékozok körülményesebben beszélni, mert 
szövegem: „Megtérés az életre.” Adjon az Úr nékem kegyelmet, hogy úgy 
szólhassak hozzátok, hogy az ő igéje, miként a kétélű fegyver áthassa szíveiteket és 
„elhasson az akarat és elméig, megítélje a gondolatokat és a szívnek indulatait.” 
 
Az „életre való megtérés” alatt, úgy gondolom, hogy azon megtérést érthetjük, 
mely a lelki élettől a lélekben nyilvánul, és mindazokat, kik ezt bírják örök üdvök 
felől biztosítja. „Megtérés az életre”, mondom, lelki életet hoz magával, vagy sokkal 
inkább, annak első következménye. A megtérésnek sok nemei vannak, melyek nem 
az életnek jelei, kivéve a természetes életet, mert az csak a lelkiismeret hatalmától, 
és a természetnek az emberben beszélő hangjai által eszközöltetik; de azon 
megtérés, melyről itten szó van, az élet adójától származhat, és ha az jön, egy olyan 
életet hoz létre a lélekben, hogy az, aki a vétkekben és bűnökben halva volt, a 
Krisztussal együtt megeleveníttetik, az akinek semmi lelki fogalma nem volt. 
Mostan „alázatossággal beveszi az Istennek ő belé oltatott beszédét” Az, aki 
annyira a romlás központján szunnyadozott, erőt nyer, Isten gyermekévé lenni, és 
az Ő trónjához közeledni. Ezt gondolom én az „életre való megtérésnek” lenni, ezt 
amely egy holt léleknek életet ád. Azt is mondottam, hogy ezen megtérés biztosítja 
az örök életet; ti pedig hallhattok olyan embereket is beszélni a megtérésről, kiknek 
megtérésük a lélek megmentését nem bizonyítja. Némely prédikátor azt akarja 
bebizonyítani, hogy az emberek megtérhetnek, hihetnek is, mégis elszakadhatnak 
és elkárhozhatnak. Mi ez alkalommal nem akarjuk az időt azzal tölteni, hogy az ő 
tévedésöket felmutassuk, hiszen már azt előbb megfontoltuk és megcáfoltuk mi. 
Gondoljunk tehát most itten egy annál végtelenül jobb megtérésre. A mi szövegünk 
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megtérése, nem az ő megtérésük, hanem ez egy „megtérés az életre”; egy 
megtérés, mely a Krisztusban való örök üdvnek csalhatatlan jele; egy olyan 
megtérés, mely nekünk az Úr Jézusban adatik ezen ideig való helyzetünkben, és 
nekünk örök üdvöt ád, hogyha az örökkévalóságba bemegyünk, egy olyan üdvöt, 
mely el nem romolhat. „Megtérés az életre”, a léleknek tényleges megmentése 
azon csíra, mely a megmentéshez tartozó összes lényeges dolgokat magába 
foglalja, mely azokat részünkre biztosítja és arra minket előkészít. 
Most ez alkalommal nagy gondossággal és imával figyelmünket az „életre való 
megtérésre” akarjuk terelni. Legelőször is néhány percet a hamis megtérésről való 
beszédre akarok felhasználni; másodszor a valódi megtérés ismertető jeleit 
felmutatni, és azután az Istennek nagy jóságát magasztalni, melyről írva van, hogy: 
„Tehát az Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre.” 
  
Tehát legelőször figyeljük meg a hamis megtérésnek néhány nemeit. Ezzel a 
megjegyzéssel kezdem meg, hogy az evangyélium hirdetése alatt való reszketés 
nem megtérés. Vannak emberek, akik valamely hű evangyéliom hirdető beszédét 
ha hallják, azáltal rendkívül felizgattatnak, és igen megindulnak. Egy bizonyos 
hatalom által, mely az igét kíséri, bizonyítja be Isten, hogy az az Ő igéje és azokat, 
akik azt hallgatják megreszketteti azáltal. Láttam már több olyan embert, kiknek 
térdeik reszkettek, és szemeikből könnyek hullottak, mintha csak vízforrások lettek 
volna azok, mialatt e helyről Isten igéjének hirdetését hallották. Láttam az ő 

lelköknek mély levertségét, amikor ‒ mint némelyek nékem beszélték is ‒ 
megrendülve voltak lelkökben, míg nem azt sem tudták, hogy mit tegyenek az ige 
hatalmas szava hallatára, mert az nékik olyannak tetszett, mint a Sinai hegynél 
hangzó trombitának szava, mely az ő kárhoztatásukat dörögte fülükbe. Nos, kedves 
hallgatóim, ti lehettek igen nyugtalanok az igehirdetés alatt, és mégis 
megtörténhetik, hogy nincsen „megtéréstek az életre”. Tudhatjátok, hogy mi az, 
nagyon komolynak lenni, és nagyon ünnepélyes hangulatban találtatni, hogyha 
Isten házába mentek, és mégis lehettek megkeményedett bűnösök. 
 
Hadd erősítsem meg ezen megjegyzésemet egy példa által: Pál apostol összeláncolt 
kezekkel állott Félix Tiszttartó előtt, és mikor ő „az igazságról, a mértékletességről 
és a jövendő ítéletről” szólott, reszketett Félix, amint írva van, és mégis a 
romlásban és veszedelemben maradt ő az ő több társaival egybe, kik előtt 
mondotta Pál apostolnak: „Most eredj el, de mikor alkalmatosságom lészen, 
hozzám hívatlak téged.” Vannak sokan közöltetek, kik Istennek házában nem 
tudnak megjelenni, anélkül hogy meg ne rémüljenek; tehát tudjátok ti is hogy mi 
az, gyakran megrémülve lenni a felett, hogy Isten megfog benneteket büntetni; ti 
gyakran őszinte felindulásokat érezhettetek már Isten igéje hirdetése alatt; de azért 
tűrjétek el, ha azt mondom néktek őszinte szívvel, hogy mind a mellett elvettettek 
lehettek, mert nem tértetek meg a ti bűneitekből. Megbánva bűneiteket, nem 
adtátok át magatokat Istennek. 
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Még tovább. Az nagyon könnyen megtörténhetik, hogy ti az Isten igéjének 
hirdetése alatt nem csak reszkettek, hanem bizonyos értelemben szeretetre méltó 
Agrippákká lesztek, akik „majd nem rá beszéltetett” arra, hogy megtérjen az Úr 
Jézus Krisztushoz, és mindazáltal nincsen bűnbánatotok, és megtéréstek; még 
tovább is mehettek, sőt az evangyéliomot is kívánhatjátok; mondhatjátok: „Ó, ez az 
evangyéliom olyan jó, én óhajtanám, hogy szívemben bírhatnám ezt, és 
magaménak mondhatnám.” Ez nagyon jó, az Istennek szavát így meghallgatni! De 
ott ülhettek és mialatt egy hatalmas ige jól előadatik, még azt is mondhatjátok: „Én 
hiszem, hogy ez igaz”; de annak be kell hatolni a szívbe, mielőtt megtérhetnélek. 
Sőt még térdeidre is hullhatsz imában, és megrémült ajkakkal imádkozhatol, 
kérheted azt, hogy ez a te telkeden megáldva legyen, és még sem vagy Isten 
gyermeke. Úgy szólhatsz, mint Agrippa szólott Pál apostolhoz: „Közel, majd ugyan 
elhiteted velem, hogy keresztyénné legyek”; mindazáltal Agrippához hasonlóan, 
ezen „közel”-t soha el nem érheted. Ő közel majd keresztyénné lett, de nem 
egészen. És íme mily sokan vannak itt köztetek, akik közel majd megtértek, de még 
sincsenek valóban az örök élet útján. Hányszor térdeitekre vitt már benneteket a 
bűn érzete, és csaknem megtértetek, de ott megadottatok a nélkül hogy valóban 
megtértetek volna. Nézzétek azon testeket. Azok nem rég haltak meg. Még nem 
mutatkoznak a halál rettenetességei. Azon holttest még az időhöz hasonló. A kezek 
még melegek, még azt képzelhetitek hogy él, majdnem úgy látszik mintha még 

lélegzene. Még minden meg van, ‒ a féreg még nem érintette; a feloszlás jelei még 

nem mutatkoznak rajta ‒ de az élet már elszállt, az élet nincs ott. Hasonlóan van 
veled is: te majdnem élő vagy; te e vallásnak majdnem minden külső szervezetével 
rendelkezel, amivel egy keresztyénnek bírnia kell; de nincs életed. Te bűnbánatot 

tarthattál, de nem őszinte bűnbánatot. Ó képmutató! ‒ Figyelmeztetlek most 
tégedet, te nemcsak reszkethetsz, hanem kedvelheted is az Isten igéjét, és dacára 
mindezeknek az „életre való megtérés” nélkül lehetsz. Alásüllyedhetsz a feneketlen 
mélységbe, és hallhatod ottan ama rettenetes szavakat: „Átkoztak, távozzatok el 
tőlem az örök tűzre, mely készíttetett az ördögnek és az ő angyalainak!” 
 
Mindazáltal, az lehetséges az embernek, hogy még tovább menjen, magát kétség 
nélkül Istennek hatalmas keze alatt megalázza és mégis teljesen idegen lehet előtte 
az életre való megtérés. Az ő javai nem olyanok, mint a reggeli felhő és a korai 
harmat, mely elszáll, hanem mikor a prédikációt hallotta, haza megyen, és elkezd 
afelett elmélkedni, hogy mit is tart ő a valódi megtérés felől, bizonyos gonosz 
szokásokkal és balgatagságokkal szakít, zsákba öltözködik, könnyei gazdagon 
folynak afelett, amit cselekedett; sír Isten előtt és mindezek dacára, az ő megtérése 
csak ideig való, és ismét visszatér az ő bűneihez. Tagadjátok-é, hogy lehetne ilyen 
megtérés? Engedjétek meg, hadd beszéljek el egy esetet. Egy bizonyos Akháb nevű 
ember megkedvelte és megkívánta szomszédjának, Nábóthnak szőlőjét, akik azt 
nem volt hajlandó sem pénzért eladni, sem elajándékozni, sem becserélni másikkal, 
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Akháb tanácskozott nejével Jézabellel, aki aztán kieszközölte, hogy Nábóth 
ölettessék meg, és a szőlőt Akhábnak ajándékozta. Miután Nábóth megöletett, és 
Akháb a szőlőt birtokába vette, az Urnák szolgája megjelent Akháb előtt, és 
mondotta néki: „Te megöletted Nábóthot, sőt el is foglaltad az ő szőlőjét. Ezt 
mondja az Úr: azon a helyen, ahol az ebek Nábóth vérét felnyalták, a te véredet is 
felfogják nyalni? Íme veszedelmet hozok reád és a te háznépedre.” Olvassuk, hogy 
Akháb ezt hallva elment, és bűnbánatot tartott, magát megalázta; és az Úr monda: 
„Mivel ő magát előttem megalázta, nem hozom reá a veszedelmet az ő életében.” 
Tehát bizonyos irgalomban részesült, de már a következő részben olvassuk, hogy 
Akháb fellázadt Isten ellen, és a Rámóth-Gileád melletti harcban elesett, az Úr 
szolgája szava szerint megölettetett, és az ő vérét az ebek épen Nábóth szőlő 
hegyén nyalták fel. Azonképpen ti is, egy ideig megalázhatjátok magatokat Isten 
előtt, és mégis a ti vétkeitek rabszolgái maradhattok. A kárhozattól féltek, de a 
bűntől nem féltek; a pokoltól féltek, de álnokságaitoktól nem féltek; féltek, hogy a 
kárhozat mélységébe vettettek, de attól nem féltek, hogy szíveteket Isten parancsai 
ellen megkeményítitek. Nem igaz, bűnös, hogy te reszketsz a pokoltól való 
féltedben? De ez nem a lélek állapota, mely téged nyugtalanít, hanem a pokol. 
Hogyha a pokol kialudna, úgy kialudna a te megtérésed is, hogyha azon rettegések 
és veszélyek, melyek reád várnak, elvétethetnének, úgy még vakmerőbben 
vetkeznél, mint annak előtte vetkeztél, és lelked még megkeményedettebb lenne, 
és fellázadna királya ellen. Meg ne csalatkozzatok itten testvéreim; próbáljátok meg 
magatokat, hogy vagytok é a hitben? Kérdezzétek meg magatokat, hogy 
rendelkeztek-é azzal az „életre való megtéréssel?” Mert az megtörténhetik, hogy 
egy ideig alázatosak lehettek, holott soha meg nem tértetek. 
 
Sokan még tovább is mennek ennél, és még sincsenek a kegyelemben. 
Megtörténhetik, hogy ti bűneiteket megváltjátok és még sem tértetek meg. Te 
közeledhetsz Istenhez és mondhatod néki, hogy te valóban egy nyomorult ember 
vagy; a te álnokságaidról és általad elkövetett bűnökről egy hosszú sorozatot 
számlálhatsz elő, anélkül, hogy átalnád vétkeidet, vagy csak egy kis szikrája is volna 
benned a te gonosz cselekedeteid iránti gyűlöletnek. Vétkeidet elismerheted és 
bevallhatod, és még sem érezel utálatot a bűnnel szemben; és hogyha Isten 
erejében nem állassz ellene a bűnnek, hogyha attól el nem szakadsz, úgy ezen 
gondolt megtérés csak valami aranyozáshoz hasonlít, mely a felékesítést 
előmozdítja, nem pedig a tulajdonképpeni kegyelem, arannyá változtat, a mely a 
tüzet kibírja. Tehát, mondom, hibáidat is beismerheted, még sincs valódi 
megtérésed. 
 
Még egy, és azután a legmesszebb menő gondolathoz jövök, a melyet ezen pontra 
vonatkozólag felmutathatok. Te a megtérésnek valamely valódi cselekedetét 
nyilvánítható, és mégis megtéretlen lehetsz. Hadd bizonyíthassam be ezt tényleg, 
és pedig isteni nyilatkozat által hitelesített ténnyel. 
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Júdás elárulta Mesterét; és minekutána azt tette, egy rettenetes érzete a nagy 
igazságtalanságnak erőt vett ő rajta. Az ő vétke a megtérésnek minden reményét 
eltemette, és a kétségbeesés nyomorában, nem a valódi megbánás fájdalmában, 
bevallotta bűnét a főpapnak, mondván: „Vetkeztem, hogy elárultam az ártatlan 
vért.” Azok pedig mondának: „Mit gondolunk mi azzal? Ám te lássad.” Erre az ezüst 
pénzeket elvetette a templomban, azzal jelölve, hogy nem képes a vétek díját 

magánál hordozni, és azt ott hagyta. Elment onnan és ‒ meg volt mentve? Nem. 
„Elment és felakasztotta magát” És pedig ottan az Isten haragja következett ő reá: 
mert a hogy magát felakasztotta, leesett a magasból ahol függött és szétszakadt; ő 
el volt veszve, és a kárhozatba jutott. Mindazáltal nézzétek mit tett ezen ember. 
Vétkezett, beismerte gonoszságát, visszavitte a pénzt; és mindezek után egy 
elvettetett volt ő. Nem-e megrettenthet ez bennünket? Láthatjátok, ebből hogyan 
lehetséges, a keresztyének majmolóivá lenni, ugyanannyira, hogy a legbölcsebb 
embert is tévedésbe hozhassa. 
 
Minekutána felmutattam néktek, hogy milyen sok hamis nemei vannak a 
megtérésnek, mostan néhány megjegyzést akarok tenni a valódi megtérésre 
vonatkozólag, és felmutatni azon jeleket, melyekről megismerhetjük, hogy valóban 
van-é nekünk „megtérésünk az életre.” 
 
Legelőször engedjétek meg, hogy bizonyos tévedéseket megemlítsek és kijavítsak, 
amelyekben gyakran találtatnak azok, akik az Úr Jézus Krisztushoz jönnek. Egy az, 
hogy ők gyakran azt gondolják, miszerint nekik érezniök kell mélyen, irtózatosan és 
rettenetesen a törvénynek és pokolnak rettegtetéseit, mielőtt mondhatnák, hogy 
ők megtértek. Mily sokakkal beszéltem már, akik nékem mondották a mit itten 
áttolmácsolhatok; „Én nem tudok elég bűnbánatot nyilvánítani, én nem tudom 
magamat kellően bűnösnek érezni. Én nem voltam olyan goromba és istentelen 

bűnös, mint némelyek ‒ és majdnem azt kívánom, hogy bárcsak olyan lettem volna; 
nem azért, mintha a bűnt szeretném, hanem, mivel úgy gondolom, hogy akkor 
bűnös voltomnak mélyebb érzetéről nyilatkozhatnék, és biztosabban erezhetném, 
hogy én valóban Krisztushoz jöttem.” Nos, ez egy nagy tévedés azt képzelni, hogy 
azon rettenetes és iszonyú gondolatok a jövendő nagy ítéletre vonatkozólag a 
megtérés érvényességével valami összeköttetésben volnának. Azok nagyon 
gyakran, nem Istennek ajándékai, hanem az ördögnek sugallatai; és még ahol a 
törvény működik is és eme gondolatokat létrehozza, azokat nem kell a megtérés 
egy részének tekintenetek. Azok nem visznek a tényleges megtéréshez. Megtérés a 
a bűnnek gyűlölete, az a bűntől való elszakadás, és egy elhatározás, a bűnösnek 
magát Isten erejére bízni. Lehetséges, hogy egy ember megtér, a nélkül, hogy 
valami rettenetes, érzelmei lennének a törvény rettegéseivel szemben; ő 
megtérhet és bűnbánatot tarthat anélkül, hogy a Sinai hegyről elhangzó trombita 
szavát hallotta volna, annál többet ő nem hallott, csak egy távolról zúgó 
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mennydörgésnek gyenge moraját. Egy ember megtérhet csupán az irgalmasság 
hatalmas hangja hallatára is. Némely szíveket Isten a hit által nyit meg, mint 
Lídiának a szívét. Mások szívén pedig a következő harag kovács kalapácsával 
dolgozik ő. Némelyeknek szívét felnyitja ő a kegyelem finom kulcsával, másokét 
pedig a törvénynek feszítő vasával. Lehetnek különböző utak a bejövetelre, de a 
kérdés tulajdonképpen ez: „Bejött-e valaki? Ott van-é? Gyakran megtörténik, hogy 
az Úr nem a szélviharban, nem a földrengésben, hanem a „lassú és vékony szóban” 
jelenik meg 
 
Van egy másik tévedés is, melyben sok szegény lelkek találtatnak, hogyha a 

megmentésre gondolnak és ez az ‒ hogy nem tehetnek elég bűnbánatot, azt 
képzelik, hogy ha egy bizonyos fokig való bűnbánatot tehetnének, úgy 
megmeríttetnének. „Oh lelkész ura, mondják némelyek magokról, „nékem nincs 
elegendő bűnbánatom.” Szerelmeseim értsétek meg azt, hogy nem a bűnbánatnak 
valamely magasabb foka ahhoz szükséges, hogy megtartassatok. Tudjátok, hogy 
vannak fokai a hitnek, mindazáltal a legcsekélyebb hit is üdvözíthet. Azonképpen 
vannak fokai a bűnbánatnak is, de annak legcsekélyebb mértéke is elegendő a 
megmentéshez, hogyha az őszinte. A biblia mondja hogy: „Valaki segítségül hívja az 
Urnák nevét, megtartatik.” Ez a bűnbánatnak legkisebb nemét is magába foglalja, a 
melyet csak valaki tehet. Minden attól függ, hogy őszinte legyen. De a megtérés 
senkinél sem tökéletes ezen halandó helyzetben. Mi soha tökéletes hithez nem 
juthatunk, hogy a kételytől teljesen mentek lehessünk, és soha nem juthatunk 
olyan töredelmességhez és megtéréshez, mely a szív keménységétől egész ment 
volna. A legőszintébb bűnbánó is, akit ismertek, érezni fogja, hogy ő csak részint 
bűnbánó. A megtérés is egy fokozatosan fejlődő, életfogytig tartó cselekmény. Én 
azt hiszem, hogy egy keresztyén az ő halálos ágyán sokkal mélyebb bűnbánathoz 
jön, mint annak előtte valaha. Ez oly valami, melyet egész életeteken át kell 

cselekedni. Vetkezni és bűnbánatot tenni, ‒ vetkezni és bűnbánatot tenni, ebből áll 

egy keresztyénnek az élete. Megtérni és az Úr Jézusba hinni, ‒ megtérni és az Úr 
Jézusban hinni, teszik az ő boldogságát teljessé. Nem kell azt várnotok, hogy a 
megtérésben tökéletesek legyetek, míg megmentve nem vagytok. Egy keresztyén 
sem lehet tökéletes. A megtérés egy kegyelmi adomány. Némelyek azt úgy 
prédikálják, mint a megmentéshez való feltételt. Isten maga adja a megmentést, és 
ő azt azoknak adja, akiknek akarja. Ő mondja: „Könyörülök azon, akin akarok.” 
Hogyha tehát Isten néked csak a legkisebb megtérést is adta, hogyha az őszinte 
megtérés úgy magasztald őt azért, és higgyed, hogy az mindig mélyebb, mélyebb 
fog lenni, minél  tovább haladsz. 
  
Ezen megjegyzés azt hiszem, minden keresztyénre vonatkoztatható. Keresztyén 
férfiak és nők érezitek, hogy megtérésetek nem elég mély. Érezitek, hogy hitetek 
nem elég nagy. Mit kell cselekednetek? Kérjétek a ti hiteteknek növekedését, és az 
meg fog növekedni. Így van ez a megtéréssel is. Próbáltátok-é már, hogy 
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bűnbánatot érezzétek? Kedves barátaim, hogyha az néktek nem sikerült, csak 
bízzatok az Úr Jézusban, és törekedjetek arra minden napon, hogy egy töredelmes 
lelket nyerhessetek. Ismét mondom: ne várjátok azt, hogy azonnal egy tökéletes 
megtéréshez jussatok, csak őszintének kell lenni, és akkor Istennek kegyelmes 
vezérlete alatt, erőről erőre juttok, míg nem végre a bűnt utáljátok és gyűlölitek, 
mint egy mérges kígyót, és így közel juttok a tökéletes megtéréshez. Tehát ezen pár 
gondolat szolgáljon a szöveg megmagyarázására. De most talán kérdezitek: Melyek 
az Isten szemei előtt való igaz megtérésnek jelei? 
 
Legelőször is azt mondom néktek, annak jele mindenkor fájdalom. Senki sem 
bánhatja meg bűneit anélkül, hogy amellett fájdalmat ne érezne. Kisebb, vagy 
nagyobb mértékben nyilvánulhat az, mindig aszerint, amint Isten elhív, és kinek-
kinek előbbi életmódja szerint; de valami fájdalomnak lenni kell amellett. Mi nem 
kérdezzük azt, hogy mikor jön, de egy vagy más időben el kell annak jönni, 
különben az nem valódi keresztyéni megtérés. Ismertem egy embert, akik azt 
állította, hogy ő megtért, és határozottan egy változás” volt rajta észlelhető, 
amennyiben a külső eljárás jött tekintetbe, de azt soha nem láthattam, hogy ő 
valódi fájdalmat erezett volna bűnei felett, és a megtérésnek semmi bizonyos jelét 
nem láthattam ő nála; mindazáltal ő azt állította, hogy hisz az Úr Jézusban. Én avval 
tartottam, hogy ezen ember egy nagy elragadtatási ugrást tett a kegyelembe; és 
később tapasztaltam, hogy ő később éppen olyan elragadtatási ugrást tett be a 
vétekbe. Ő nem volt Istennek juha, mert nem mosattatott meg a megtérésben. 
Istennek összes gyermekei megmosattattak ott, midőn bűneikből megtértek. Senki 
sem jöhet Krisztushoz, és nem mondhatja, hogy néki bűnei megbocsáttattak, a 
nélkül hogy erezné, hogy a bűn egy utálatra méltó dolog, mert az az Úr Jézust 
megölte. Ti, kiknek könny nélküli szemeitek, meghajolni nem kész térdeitek, és 
töredelmesség nélküli szívetek van, hogy gondolhatnátok, hogy megmentve 
vagytok? Az evangyélium csak azoknak ígéri az üdvöt, kik valóban megtértek.  
 
De hogy valakiket meg ne sértsek közületek, és érezhetővé tegyem veletek, amit 
nem is szándékolok, megjegyzem itten, hogy én nem azt akarom mondani, hogy 
könnyözönöket kell öntöznötök. Némely ember olyan erős szervezetű, hogy nem 
képes könnyét elejteni. Ismertem olyanokat, akik képesek voltak sóhajtozni, 
zokogni, de a könnyek nem akartak hullani. Mostan tehát azt mondom, hogy habár 
a könnyek gyakran a megtérés bizonyságául szolgálnak, mindazáltal az „életre való 
megtéréshez” el lehet jutni anélkül is. Az, amit óhajtanék hogy mindnyájan 
megérthetnétek, a bűn által okozott fájdalom, melynek nem szabad hiányzani. 
Hogyha az ima nem hangos, úgy titokban kell annak megtörténni. Egy zokogásnak 
kell lenni, hogy ha a szavak hiányzanak is, lenni kell egy sóhajtásnak, hogy ha a 
könnyek hiányzanak is, hogy a megtérést bizonyítsa, habár az csekély mértékben 
van is. 
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Az ilyen megtérésben, gondolom, nem csak könnyeknek kell lenni, hanem a 

cselekedetnek is ‒ gyakorlati megtérés. Nem elég azt mondani: 
 
Fájdalmat és bánatot érezünk  
És mégis naponkint a régi bűnben élünk. 
 
Sokan nagyon szomorúak és bánatosak az ő elkövetett bűneik miatt. Halljátok csak 

az ő nyilatkozataikat: „Ó”‒ mondják ők, „nagyon fáj nekünk hogy a részegség” 
bűnében élünk, és szívünkből fájlaljuk, hogy a bűnben annyira elmerültünk; mélyen 
sajnáljuk és siratjuk, hogy azt cselekedtük.” Azután elmennek egyenesen haza, és 
hogyha vasárnap egy óra, ismét ott találjuk őket a rossz társaságban. Mégis azt 
mondják az olyanok, hogy ők megtértek. Hiszitek nékik, hogy ha mondják, hogy ők 
bűnösök, de a bűnt nem szeretik? Abban a pillanatban nem szeretik, de vajon 
lehetnek- é őszinte bűnbánók, és azután még elmehetnek, és közvetlen azután 
ugyanazon módon vetkezhetnek, mint annak előtte. Hogyan hihetünk mi néktek, 
hogyha ismét csak kicsapongtok és bűneiteket el nem hagyjátok. 
 
Egy fát az ő gyümölcséről lehet megismerni, és titeket, kik töredelmesek vagytok, a 
megtérés cselekedetei igazolhatnak megtéréstekben. Gyakran gondolok azon 
példára, melyet egy öreg prédikátortól hallottam, mely nagyon szép, és a 
megtérésnek erejét bizonyítja. Ő éppen a megtérésről prédikált, és beszéd közben 
a lopás bűnéről szólott. Hazafelé mentében hozzácsatlakozott egy munkás, és a 
prédikátor észrevette, hogy az ember valamit elrejtve tartogat a ruhája alatt. A 
munkás embernek egy bizonyos távolságban azt mondotta a prédikátor, hogy már 
elég a kíséret, tehát ne menjen tovább, de az ember csak ment tovább is. Végül 
mondotta: „Egy ásó van a hónom alatt, melyet amaz udvarból hoztam el; hallottam 
Önt a lopás bűnéről prédikálni, tehát most mennem kell, hogy azt ismét 
visszavigyem oda.” Ez őszinte megtérés volt, mely őt arra indította, hogy 
visszamenjen és az ellopott tárgyat ismét visszaszolgáltassa. Épen úgy tett, mint 
azon déli tenger szigetén lakó pogányok, kik a hittérítő ruháit és házi bútorait 
ellopták, de amikor valóban megtértek, mindazokat visszahozták. De hányan 
mondhatják közületek, hogy ők megtérnek, még sem mutatnak semmi jót azután; 
az olyan megtérésnek egy csipetnyi értéke sincs. Az emberek bevallják őszintén, 
úgy mondják, hogy lopást követtek el, vagy hogy egy játékházat tartanak; de 
nagyon ügyelnek arra, hogy minden jövedelem az ő kényelmökre fordíttassék. 
Valódi megtérés, a megtérésnek gyümölcseit tenni meg; az tevékeny megtérés. 
 
Még tovább. E próba által megtudjátok, hogy vajon valódi-é megtéréstek. 
Maradandó-é az, vagy nem? 
 
Némely megtérés olyan, mint a heptikai pirosság az arcon a tüdővészeseknél, mely 
nem az egészségnek a jele. Sokszor láttam már egy ifjút egy újonnan elért, de 
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egészségtelen kegyességnek örvendeni, és ő azt gondolta, hogy most már azon 
törekvésben van, hogy bűneiről töredelmes vallomást tegyen. Néhány óráig volt 
egy olyan nagy töredelmességben Isten előtt, és hetekig sem adta fel 
balgatagságait. Ő meglátogatja az imaházat, és úgy beszél mint Isten gyermeke. De 
ismét visszamegyen bűneire, mint az eb a maga okádására. A gonosz lélek ismét 
visszatért az ő házába és magánál hét gonoszabb lelkeket vett magához, és azon 
embernek utolsó állapota gonoszabb lészen az elsőnél.” Meddig tartott a te 
megtérésed? Tartott hónapokig, vagy pedig hirtelen jött, és olyan hirtelen el is 

múlt? Talán mondottad: „Csatlakozom a gyülekezethez ‒ ezt vagy amazt fogom 
tenni Isten ügyéért.” Tartós-é a te munkád? Hiszed-é, hogy megtérésed hat 

hónapig tartani fog? Vagy talán tizenkét hónapig el fog tartani? Eltart-é ‒ vagy 
megmarad-é addig míg koporsóba tétetel? 
 
Továbbá, még egy kérdést kell tennem. Gondolod-é, hogy bűneidet megbántad 
volna, hogyha semmi büntetés szemeid elé nem állíttatott volna? Vagy talán azért 
bántad meg azokat, mert tudod, hogy örökké meg fogsz büntettetni másképp, azaz 
hogyha bűneidben megmaradsz? Tegyük fel, hogy nem volna pokol, és így hogyha 
neked úgy tetszik átkozódhatnál, káromkodhatnál és hogyha úgy akarnál, Isten 
nélkül élhetnél. Tegyük fel, hogy az erénynek  nem lenne semmi jutalma, és a 
bűnnek semmi büntetése, mit választanál? Mondhatod-é ma lelkiismeretesen: „Azt 
hiszem, sőt tudom, hogy Isten kegyelme folytán az igazságot választanám, hogyha 
azért semmi jutalmam nem volna is kilátásban, hogy ha az igazság által semmit nem 
nyerhetnék, és a bűn által semmit sem veszíthetnék.” Minden bűnös gyűlöli az ő 
bűneit, hogyha a pokol kínjaival foglalkozik, minden gyilkos gyűlöli az ő gonosz 
cselekedeteit az ő bosszúállását, hogyha akasztófára ítélik érette, nem tudom, hogy 
egy gyermek annyira gyűlölte volna cselekedetét, mint mikor azért 
megbüntettetett. Hogy ha  semmi okot nem találnál arra, hogy a pokol torkától félj, 

‒ hogy ha tudnád, hogy életedet a bűnnek odaadhatod, és mégis büntetés nélkül 
fogsz maradni, még mindig éreznéd-é, hogy te a  bűnt gyűlölöd, és semmi bűnt 
nem cselekedhetsz, ha csak testi gyarlóságból nem? Még mindig a szentséget 

óhajtanád-é? Óhajtanál-é még mindig úgy élni, mint ahogy Krisztus élt? Ha igen, ‒ 

és hogyha ezt őszintén mondhatod, ‒ hogy ha úgy megtérsz Istenhez, és bűneidet 
örök gyűlölettel gyűlölöd, akkor nem kell félned attól, hogy nincsen megtérésed az 
életre. 
 
Mostan jön a harmadik és utolsó pont, és ez az, hogy magasztaljuk Istennek 
jóságát, ki az embereknek ad „megtérést az életre” A „megtérés”, kedves barátaim, 
Istennek ajándéka. Ez egyike azon kegyelmi adományoknak, melyek az örök életet 
biztosítják. Ez az isteni irgalmasságnak csudája, hogy ő nemcsak az üdv útját 
készítette el, és nemcsak hogy hívja az embereket a kegyelem elfogadására, hanem 
az embereket még hajlandóvá is teszi arra, hogy megmentve legyenek. Isten az ő 
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fiát, az Úr Jézus Krisztust megbüntette a mi bűneinkért, és azzal elkészítette az 
üdvöt minden ő elveszett gyermekeinek. Ő küldte prédikátorát; a prédikátor azt 
hirdeti az embereknek, sőt követeli tőlük, hogy megtérjenek és higgyenek, és arra 
törekszik, hogy az embereket Istenhez hozhassa. Ne tegyék hát azt a hallgatók, 
hogy a prédikátor felhívását meghallják, és megvessék. De emellett még egy másik 
hírnök is küldetik, egy mennyei hírnök, aki nem hibázhat. Ő felszólítja az embereket 
a megtérésre, hogy Istenhez jöjjenek. Az ő gondolataik ugyan csudálatosak, de 
hogyha az isteni Lélek rajtok munkálkodott, akkor elfelejtik azt, hogy milyenek 
voltak az előtt tehát megbánják bűneiket, és megtérnek. Váljon mit tennénk mi, 
hogyha úgy bánnának velünk, mint mi Istennel bántunk? Hogyha mi egy ebédet 
vagy vacsorát készítettünk volna, és követeket küldöttünk volna, hogy a 
hivatalosokat meghívják, azok pedig nem jönnének, mit cselekednénk? 
Gondoljátok-e, hogy elindulnánk magunk, ismét feljárnánk az illetőket, hogy őket az 
eljövetelre reá bírjuk? És hogyha leülnének és mondanák, hogy ők nem tudnak 
enni, felnyitnánk erővel az ő szájokat? Hogyha újból azt mondanák, hogy ők nem 
tudnak enni, kényszerítenék-é tovább is őket, hogy csak egyenek? Ah, 
szerelmeseim, én hajlandó vagyok azt hinni, hogy ti azt nem tennétek. Hogyha a 
meghívó levelet aláirtatok volna és azután nem jöttek volna el az ünnepélyre, nem 
azt mondtatok volna-é most már nem vehettek részt abból. „De mit tesz Isten? Ő 
mondja: „Egy vendégséget akarok készíteni, meg fogom az embereket hívni, és 
hogyha azok nem jönnek, akkor elküldöm az én szolgáimat, hogy azokat elhozzák. 
Ezt fogom mondani szolgáimnak: menjetek el, az utcáknak fejeire, és minden 
ösvényekre és kényszerítsék őket a jövetelre, hogy részt vegyenek azon 
vendégségen, melyet én készítettem.” Nem-e csudálatra méltó cselekedete ez az 
isteni irgalomnak, hogy tényleg aztán hajlandóvá teszi a bűnöst a jövetelre. Ő nem 
erőszakkal teszi ezt, hanem egy gyengéd, jóságos rábeszéléssel. Ők elébb oly 
kevéssé hajlandók megmentetni, és vonakodnak attól, Ámennyire azt tehetik; de 
Isten mondja: „az nem tesz semmit, mivel nékem hatalmam van, őket magamhoz 
téríteni, tehát azt meg is cselekszem „ Azután a Szentlélek az igét oly áldott módon 
írja be az ő gyermekeiknek szívükbe, elméjükbe, hogy tovább nem vonakodhatnak 
az Úr Jézust szeretni. Figyeljétek meg, nem valami akarat ellen való kényszerítéssel, 
hanem egy gyengéd, szellemi befolyással, mely az akaratot megváltoztatja. Ó, ti 
elveszett és örökre elítélt bűnösök, álljatok meg itt egy kissé és gondolkozzatok, 
álmélkodjatok Mesteremnek e nagy irgalmasságán. Ő nem csak ebédet készít az 
emberekének, hol javaival ellátja őket, hanem kényszeríti őket a jövetelre, és abban 
való részvételre is kényszeríti őket az elkészített javak élvezete mellett 
megmaradni, mígnem a mennyei örök hajlékba viszi őket. És hogyha őket oda viszi, 
mindegyiknek ezt fogja mondani: „Örökkévaló szeretettel szerettelek tégedet, azért 
terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat. Nos, hát te szeretsz-é engem?” „Ó 
Uram!” mondják ők, a Te kegyelmed, mely minket ide hozott, bizonyítja, hogy Te 
szeretsz minket, mert mi nem voltunk hajlandók a jövetelre. Te mondottad, hogy 
mennünk kell, mi pedig azt mondottuk, hogy nem akarunk menni, de Te mégis úgy 
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intézted a dolgot, hogy mennünk kellett. És most ó, Urunk, mi szeretünk Tégedet, 
és magasztalunk-e nagy szeretetért. Egy édes kényszerítés volt az. Én egy 
ellenszegülő rab voltam, de most hajlandóvá lettem a szabadulásra.” 
 
Úr Jézus segíts engemet! ?Hogy még ma hozzád jöhessek!  
Most azonnal megtérhessek  
Mielőtt a halál jöhet.  
Hogy most, és minden időben  
Haza menni legyek készen. 
 
Tehát mit mondotok most? Némelyek talán mondják közületek: „Lelkész úr, én már 
rég megpróbáltam megtérni. A fájdalmak és nyomorok közt imádkoztam, és 
megpróbáltam hinni, és mindent tenni, amit tehettem.” Még valami egyebet 
akarok néked mondani: Te rég idő óta megpróbáltad ezt tenni, mielőtt alkalmas 
lettél volna arra. Az nem a helyes út oda eljutni. Hallottam két úrról, kik utaztak. Az 
egyik így szólt a másikhoz: „Én nem tudom, hogy van, de ön mindig nejére és 
gyermekeire látszik gondolni, és arra, ami csak odahaza történik, és úgy látszik 
mintha ön környezetében mindent összekötni akarna azokkal; én pedig 
megpróbálom az enyimet folyton emlékezetembe hozni, és az nékem nem sikerül.” 
„Nem”, monda a másik, éppen az az alap, hogy ön azt megpróbálja. Hogyha ön 
azokat minden kis eseménnyel, ami velünk történik, összekötni tudná, úgy nagyon 
könnyen emlékezhetne reájok. Én minden időben emlékezetemben tartom őket, a 
felkelésnél, a reggeli isteni tiszteletnél, a reggelizésnél. Ez alkalmokkal, sőt bármely 
alkalommal folyton előttem vannak ők.” Én gondolom, hogy épen így van ez a 
megtéréssel is. Ha valaki mondja „Én akarok hinni”, és valami gépies eszközzel 
akarja megtérését munkálni, az egy nagyon alkalmatlan, ízetlen eljárás, és azon az 
úton soha célhoz nem juthat. Azon mód, mely szerint a megtéréshez jönnünk kell 
az, hogy Isten kegyelme folytán hinnünk kell és az Úr Jézusra gondolni. Hogyha a 
bűnös megsebesíttetett, vérző oldalát, szegekkel átfúrt kezeit, tövissel koronázott 
fejét és összes szenvedését az Úr Jézus Krisztusnak maga elé tárja, akkor 
határozottan tudom és állítom, hogy töredelmes szívvel megtér Ő hozzá. Tudom 
határozottan, és bármit áldozni mernék, azon bizonyosság mellett, hogy az ember 
Isten Szentlelke vezérlete alatt a Krisztus keresztjét töredelmes szív nélkül nem 
vizsgálhatja. Hogyha az nem úgy van, akkor az én szívem másforma, mint más 

embereké. Soha sem ismertem még olyan embert, aki a kereszt alatt állva, ‒ azt 
szemlélve, és afelett elmélkedve azt nem tapasztalta volna, hogy az megtérést és 

hitet szül a szívben. ‒ Mi a Jézus Krisztusra tekintünk, ha megtartatást óhajtunk, és 
azután így szólunk: „Álmélkodásra méltó áldozat!, hogy az Úr Jézus úgy meghalt, 
hogy a bűnösöket megmentse!” Hogyha hinni akarsz, úgy gondolj arra, hogy ő ád 
néked megtérést, hogyha azt óhajtod. Ő adja azt, hogyha az örök életet óhajtod, 
gazdagon adja azt. Ő kényszeríteni tud tégedet arra, hogy érezzed sok bűneidet, és 
megtéréshez hozhat tégedet, a golgotai keresztre való tekintetnél, amikor hallod a 
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keresztről a legnagyobb és legmélyebb halálos kiáltást: „Eloi, eloi lama sabak tani!” 
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! Ez megtérést szül és könnyekre 
fakaszt tégedet, hogy így kiáltasz fel: 
 
,, Elvérzett drága Megváltóm  
És meghalt érettem! „ 
 

Tehát szerelmeseim, hogyha megtérni akartok, úgy az a legjobb tanácsom néktek ‒ 
tekintsetek az Úr Jézusra. És „az életre való megtérés adója óvjon meg titeket a 
hamis megtéréstől, amelyet néktek több oldalról felmutattam, és adja néktek az 
életre való megtérést kegyelméből. Ámen. 
 

Okok, melynél fogva a bűnösök között elsők üdvö-
zülhetnek 
 
Egy ok az, hogy azáltal Istennek korlátlan hatalma az isteni kegyelemben 
világosságra jöjjön. Egy drága követ sem óhajt Isten az ő koronájában megtartani, 
mint az ő korlátlan hatalmának kövét. „Könyörülök azon, akin könyörültem, és 
kegyelmességet cselekszem azzal, akihez kegyelmes voltam.” (Róma 9, 15.) Hogyha 
ő a paráznát és a kegyetlen üldözőt megmenti, elválasztottjává teszi és üdvözíti, 
minden embernek látnia kell, hogy ez Istennek cselekedete, és hogy ő jóságát és 
kegyelmét nyilvánítja az ő korlátlan és kikutathatatlan akaratának végzése szerint. 
Ő a bűnösök közül az elsőt elválasztja, hogy minden embernek megmutassa: „hogy 
akik nemtelenek e világon és semminek állíttatnak, azokat választotta Isten, és 
azokat amelyek nincsenek, hogy amelyek vágynak, azokat eltörölje. Hogy ne 
dicsekedjék ő előtte egy test is.” (l. Kórinth. 1, 28, 28.) 
 
Egy másik ok: hogy nagy hatalmát bebizonyítsa. Ó, mennyire tombol a pokol, 
hogyha egy az ő hősei közül elesik! Hogyha az ő Góliátjai leteríttetnek, hogyan 
futnak ekkor a Filiszteusok vadul a harctérről! Hogyan visszhangozik a menny a 
győzedelmi énekléstől, hogyha egy nagy bűnös az isteni hatalom győzelmi jelévé 
lesz! És mily nagy buzgalommal és hévvel beszélnek az emberek, Istennek nagy és 
hatalmas cselekedetéről, amikor a részeges, a káromkodó, a lopó megmosatik és a 
szentek közé jut! Mily nagy feltűnést kelthetett az Elstowban, midőn nyíltan 

beszélgették a korcsmákban: „Hiszen ismeritek Bunyan Jánost?” ‒ „Óh igen 
ismerjük őt, a rossz kicsapongó életűt gondolod, aki a kugli asztalnál mindig az első 
volt, és aki az ivásban mindig legtovább kitartani bírt? Igen, hogyne ismernénk őt?” 

,,Jó, hallottátok már, hogy ő tegnap Bedfordban prédikált?” ‒ „Micsoda?” kiált fel 

egy ‒ „Bedfordban prédikált? Hajlandóbb volnék azt elhinni, hogy az ördög 
prédikált, mint Bunyan János. Micsoda csudálatra méltó dolgokat vihet véghez az 
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evangyéliom, hogyha egy olyan embert is egészen átváltoztathat?” És az tényleg 
megtörtént, Bunyan János, a korcsmák látogatója, sokkal többet tudott mondani a 
kárhozat örvényéből, és a mennyei városról, mely a sötét folyamon túlragyog, mint 
az ő kora legtöbbjei. Ez az Istennek hatalmát és korlátlanságát mutatja, hogyha az 
olyan emberek megmentetnek és üdvözülnek. 
 
És azután: mennyire bizonyítja ez Istennek kegyelmét. Hogyha én olykor-olykor üdv 
után óhajtozókkal beszélek, kik engemet meglátogatnak, gyakran azok között 
többeket látok, olyanokat, kik kegyes és istenfélő környezetben születtek és 
növekedtek fel, és azokért hálát kell Istennek adnom; de olykor találtatik egy olyan 
is, akiknek nyilatkozatai hajmeresztők, és alig tudja az ő rettenetes helyzetét 
elbeszélni, mivel sóhajai, zokogásai és könnyei akadályozzák őt abban; de hogyha 
azután bevégezte elbeszélését, és mindent felfedezett, akkor ketten ültek ottan 

sírva együttesen ‒ és alig tudnám megmondani, hogy melyik sírt ottan hevesebben 

‒ az egyik afelett sírt, hogy kegyelmet talált, a másik pedig a felett, mivel azon 
kegyelemben ismét megismerte azon kegyelmet, melyet egykor önmagán 
tapasztalt. Ó, amikor a nagy bűnösök az önmagukon tapasztalt kegyelemről 
beszélnek, akkor ők oly egyenesek és oly világos érthető az ő beszédjek! Semmit 
sem takarnak el, nem várakoztatnak soká magukra, hogy beszéljenek, hanem 
előadják, hogy mikor és hogyan tértek meg. Szokták mondani: „Ó, Uram! ez 
Istennek nagy műve, olyan nagy változás ment véghez én bennem, hogy azt semmi 
más ki nem eszközölhette volna, hogy egy oroszlán báránnyá és egy holló galambbá 
változzon!” A nagy bűnösökben nyilvánul valóban Istennek kegyelme. 
 
Továbbá, a nagy bűnösök gyakran azért is lesznek Istentől elhíva, hogy azáltal 
mások is édesgetve legyenek. Ti tudjátok azt, hogyha valamely nagy bűnös 
kegyelmet talál, sokan egész egyenesen kimondják: „Ó, hiszen akkor számomra is 
van kegyelem! „ Örvendek, igazán szívemből örvendek, hogy egy Manasse, egy 
Dávid, egy Tarzusbeli Saulus-ról hallhatok, de még sokkal inkább, hogy azok a 
bibliában találhatók. Az istentelenek ezen bűn történeteket szeretik kikeresni és 

nevetve felettünk így szólnak: „Lássátok ezek a ti szenteitek!” ‒ Ah! ezt mi könnyen 
elhordozhatjuk, mivel mondhatjuk: „De ugyan ott olvashatjuk, hogy ők természeti 
emberökre nézve voltak olyanok; de dacára annak üdvöt találtak Istennek 

elválasztó kegyelme által, mely az embert üdvözíti a hit, ‒ nem pedig a cselekedet 
által. (Hasonl. Efézus 2, 8, 9.) Igaz, hogy én azt hiszem, miszerint a Dávid esete ezer, 
sőt a millió között az egyetlen. A botrány, melyet életében szolgáltatott, valóban 
nagy volt, de a kiszámíthatatlan áldás, mely az ő bűnbánati zsoltárai által a hívők 
összes társaságainak, sőt minden időbeli népeknek osztályrészül jutott, a Dávid 
esete által való kárt, az Isten gyülekezete előtt minden időkre nagyon árnyékba 
helyezi. Nem, mintha talán ezáltal a bűnösnek valami enyhülés nyújtanék, bűneire 
nézve, hanem abból a Megváltónak még nagyobb tisztessége származik, hogyha 
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ottan, ahol a bűn előbb igen nagy hatalommal nyilvánult, ott a kegyelem még 
hatalmasabbnak lenni bebizonyul. 
 
Ezen foltot már csak a világosságra nézve is könnyen elhordozhatjuk, mely ezen 
napból felénk sugározik. Ti bűnösök, mindnyájan, számláljátok magatokat bárhova, 
a legnagyobb, vagy legkisebb bűnösök közé. Hogy ha talán életetek soha cégéres 
bűnnel bemocskolva nem volt (és örvendenék, hogyha az volna az eset), de 
engedjétek magatokat ide édesgetni azon tény által, hogy a nagy bűnös az Úr 
Jézushoz jön, megmosattatik és üdvözül. Hallottam elbeszélni az elefántokról, hogy 
azok, mielőtt egy hídra mennének, az ormányukkal, vagy pedig egyik lábukkal 
megtapogatják, megvizsgálják, hogy milyen erősek azok. Meg akar győződni róla 
azon oktalan állat, hogy elég erős-é az, mivel az ő nehéz nagy testét nem bízza 
olyan gyenge alkotmányra, mely csak lovaknak, vagy gyalogjáró embereknek 
készíttetett. Csak amikor a hidat megpróbálta, és elég erősnek találta, folytatja 
útját tovább, és az ő hatalmas, óriási teste keresztül megyen a mély folyamon. 
Mostan képzeljétek, mintha mi a másik oldalán volnánk a hídnak, és afeletti 
félelmünket, hogy a híd nem fog bennünket megbírni! A mi hitetlenségünk 
határozottan megfoghatatlan volna. És éppen így van, hogy ha ti egy nagy bűnös 
elefántot, mint Pál apostol, a kegyelem hídján áttapogatni szemléltek, és midőn ő 
azon átmegyen, egy deszka sem nyikorog alatta, sőt a híd meg sem mozdul ezen 
nagy teher alatt, akkor azt gondolom, hogy ti jöhettek seregestől és mondhatjátok: 
„Ez elbír minket, mivelhogy azt is elbírta, akik nálunknál nehezebb volt; mi is 
átmehetünk, mivel a bűnösök között az elsők és legnagyobbak a mennybe 
juthatnak!” 
 
Bűnös, örvendjen a szíved,  
Hogy Jézus szenvedett érted;  
Látván vérének folyását,  
Sírj hát öröm könnyek árját. 
 
Ön magát odaadta érted  
Keresd halálában élted.  
Keresztjénél időzésed,  
Légyen nagy gyönyörűséged! 
 
Érzed e a bűn hatalmát,  
Mely rajtad tartja uralmát?  
S lelkiismereted tépi  
Számtalan sok bajt hoz néki. 
 
Akkor jöjj köteleiddel 
Magad meg nem mentheted, hidd el; 
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Jézus vére mos meg téged 
Ő tépi el köteléked! 
 

Az Ábel és az Úr Jézus vére 
 
„Mondá pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiadnak vére kiált én hozzám a 
földtől!” Mózes 4, 10 
 
„És az új testamentomnak közbenjárójához a Jézushoz, és a reánk hintetett 
vérhez, mely drágább dolgokat szól, hogynem mint az Ábelnek vére.”  
Zsidók 12, 14  
 
Az emberi vérnek első alkalommal való kiontása egy igen rettenetei megkísérlés 
volt. Hogy a Káin gyilkos szándéka előre jól meggondolt szándék volt-é, avagy nem, 
de egy véres emberi holttestnek megpillantása valami új és rettenetes dolog 
lehetett. Ő még nem volt megedződve a harcias események körülményes rajzolása, 
olvasása vagy a gyilkossági esetek hallása által. Az öles és agyonütés új borzalmak 
lettek az emberiség részére, és az akik az ilyen erőszakos cselekmény véghez 
vitelében az első volt, álmélkodhatott az ő tettének eredménye felett, és 
aggódhatott afelett, hogy mi is fog még abból lenni. Gondolom, mintha látnám őt a 
holttest felett állani, egy pillanatig megdermedve a félelemtől, elszörnyülködve a 
vér látásától. Talán tüzes nyilakat fog az ég reá alázúdítani? Talán a vért bevevő föld 
gyors bosszúból kifogja dobni azonnal az ő területéről? Milyen kérdések cikázhattak 
át a gyilkos szívén?! De íme, a meleg életvér veres folyamként folyik a földön, és 
egy utálatos vigasz keletkezik a vétkes nyomorultnak szívében, midőn látja, hogy a 
föld a vért beissza. Az nem marad tócsában a föld felületén, hanem a föld megnyitja 
száját, hogy az ő testvére vérét bevegye és elrejtse. Szomorító emlékeztető jelek, 
befesteni a földet, és bekeverni a füvet. A bűnös egy pillanatig örömöt érez. Talán 
dolgára ment Káin és gondolta, hogy a rettenetes dolognak egész vége van. Ő 
véghez vitte a gonosz tettet, és ezt már meg nem történtté nem tehette; megtette 
a halálos ütést, megszabadult egy olyannak a jelenlététől, akit ő gyűlölt. A vért 
elitta a föld és ezzel a dolog véget ért, melyre néki tovább nem szükség reá sem 
gondolni. Abban az időben még nem létezett a rendőrökből, törvényből, bírák és 
akasztófákból való készülékek gépezete, épen azért Káin nem félhetett azoktól; egy 
erős, izmos ember és senki sincs akik őt megdorgálhatná, vagy megbüntethetné: 
kivéve az ő atyját és anyját. Ezek pedig hihetőleg annyira levertek voltak, és saját 
bűneikre gondolva annyira bánkódtak, hogy első szülöttök iránt nem sok felindulást 
nyilváníthattak. Tehát úgy mutatkozhatott Káin előtt, hogy ezen cselekmény némán 
minden zaj nélkül véghez ment, és hogy az ő gonosz cselekedetét a feledékenység 
csakhamar el fogja fedezni, ugyanannyira, hogy szabadon járhat, kelhet, mintha 
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semmit sem cselekedett volna. De nem úgy volt ám, mert jóllehet a kiontatott vér 
néma volt a Káin megkeményedett lelkiismeretében, mindazáltal másutt volt hely, 
hol hangosan kiáltott az. Egy titokteljes hang emelkedett fel a mennyekbe, az 
egészen a Láthatatlan füléig hatolt, és az örök igazság szívét megindította, 
ugyanannyira, hogy Isten a kárpitot áttörte, mely a Végtelent az emberek elől 
elrejtette, magát kinyilvánította, és így szólt Káinnak: „Mit cselekedtél? A te 
testvérednek vére kiált én hozzám a földről.” Ekkor megtudta Káin, hogy a vér 
kiontása nem olyan titokban történt, hogy arról senki mit sem tudna, és hogy a 
gyilkosság elfedeztetne, mert a kiontatott vér minden egyes cseppjének nyelve van, 
és az nagy hatalommal, kiált Istenhez, ugyanannyira, hogy ő közbelépett, és egy 
ünnepélyes vizsgálatot rendezett. 
 
Testvérek, az még egy rettenetesebb kísérlet volt, mely a Golgotán megtörtént, 
melyben nem az első ember öletett meg, hanem maga az Istennek Fia; Ő, akik 
ember volt, de mégis több volt mint az ember, az Isten megjelent a testben. Az egy 
borzasztó és rettenetes esemény volt, amidőn őt, minekutána a bírói szék elé 
vonszolták, hamisan elítélték és kiáltották: „Vidd el! Vidd el! feszítsd meg őt.” 
Tényleg merészkedtek a szegeket venni és azokkal az Istennek Fiát az átkozott fára 
szegezni, testét az ég és föld közzé felemelni, és nagy fájdalmait szemlélni, míg nem 
azokat a halállal berekesztette, azután pedig oldalát dárdával megöklelni, mígnem 
abból vér és víz folyt. Kétség nélkül azt gondolta Pilátus, ki kezeit vízben megmosta, 
hogy abból a cselekményből nem fog veszély következni. Az írástudók és farizeusok 
dolgokra mentek és mondották: „A minket vádoló hangokat elnémítottuk. Már nem 
fog többé hallattatni az utcán annak szava, akik mondotta: „Jaj néktek képmutató 
Farizeusok és írástudók.” Most már nem fogunk többé a mi képmutatásainkban és 
külső ceremóniákhoz való ragaszkodásainkban háborgattatni, egy tiszta és szent 
lénynek jelenléte áltat, akiknek egyszerű őszintesége egy komoly rendreutasítás 
volt reánk nézve. Megöltük őt, minden igaz ok nélkül halálra kárhoztattuk, de nem 
így vége lett a dolognak. Ezen vérnek nem fog lenni semmi szava. Keveset tudtak 
arról, hogy Jeruzsálemnek ama kiáltása: „Az ő vére mi rajtunk, és a mi fiainkon,” 
már az égig hatott és az igazság táblájára felíratott és rövid idő múlva Jeruzsálem a 
fájdalmak tárházává, és a nyomorúság barlangjává fog lenni, ugyanannyira, hogy 
ahhoz hasonló nyomor, mely az ő lerontása alkalmával létre jön, nem volt, és nem 
is lesz. Sokkal örvendetesebb az, hogy egy másik, gyönyörű hangzású kiáltás a 
golgotái keresztfáról a menny felé bocsáttatott: „Atyám, bocsáss meg nékiek.” Az 
Ábel vére kiáltott, és az Úr Jézus vére nem volt néma; oly hatalmasan kiáltott az, 
hogy a menny trónjánál is meghallatszott és Istennek legyen hála, az mellettünk, 
nem ellenünk szólt; az nem rosszabbul szólt, mint az Ábel vére, a mit tehetett 
volna, hanem jobban, mint amaz. Nem követelt rettenetesebb bosszút, mint ami 
Káinra következett; nem kívánta, hogy mi itt e földön bujdosók és vándorlók 
legyünk, és végül Istentől elveszítve, eltaszíttatva örökké a pokolba jussunk, hanem 
így kiáltott: „Atyám bocsáss meg nékiek” és győzött, így az átok el lett véve és áldás 
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áradt az emberi nemzetre. 
 
Ma a mi beszédünkben az Ábel és az Úr Jézus vére szavai mellett óhajtunk időzni, 
és azokat egymással összehasonlítjuk. Azok mindegyike szólt: Az határozottan 
látható. Ábel szól még mindig, habár meghalt is, mondja az apostol, és tudjuk, a mi 
maradandó vigasztalásunkra, hogy az Úr Jézus vére Istennek örök trónja előtt szól. 
Minden vérnek meg van a maga hangja, mert Isten őrködik annak megtartása 
felett, a jeles és hű emberek vérének még mindig mennyei hangja van, de az Úr 
Jézus vére mindazokat felülmúlja, és tízezer hangok között az nyeri el a pálmát. 
 
Legelőször az Úr Jézus vére általában jobban szól. 
 
Mit mondott az Ábel vére? Nem-é a bizonyságtétel vére, volt az? Midőn Ábel a 
földre esett az ő testvére gyilkos ütése által, bizonyságot tett egy lelki szolgálatról. 
Káin egy puszta, külsőleges isteni tiszteletnek a kedvelője volt, a melyben a hitnek 
semmi helye nem volt. Ő egy külső látványosságokkal és pompával díszkedő isteni 
tiszteletet kedvelt. Gyümölcsökkel rakta meg az oltárt és virágokkal ékesítette azt 
fel; az ő vallása az ízlés és kitüntetés vallása volt, saját találmánya szerinti vallás; de 
hiányzott nála az alázatos, hívőies, lelki vonatkozás a megígért Szabadítóra. Ábel 
pedig úgy mutatkozott, mint egy, a hitnek külső ékesség nélküli vallásának 
kedvelője és nyilvánítója az ígért áldozatra vonatkozóan. Az ő oltárán bárány volt, 
halálos sebekből vérezve, és elkészítve arra, hogy megégettessék; egy iszonyú 
pillanat, amelyből a jó ízlés semmit sem nyerhet, egy olyan dolog, melytől a 
szépnek kedvelője iszonyodva fordulna el. Ábel ilyen áldozatot választott, mert 
Isten választotta ezt, és mert ez az alkalmas eszköz volt arra, hogy a hitet annak 
valódi tárgyához, az Úr Jézushoz vezesse. Ő hit által látta már a vérző bárányban az 
Úr bűnért való nagy áldozatának a jelét, amely Káinnak a föld gyümölcseiből hozott 
ajándékában nem volt látható, bármily ízlés-teljes volt is azon ajándék. Ábel mint 
első áll előttünk azon sok bizonyságok fellegei között, kiknek mindegyike bátor 
bizonyságot tett akkor is, hogy ha azt életével kellett megpecsételni. Ő úgy halt 
meg, mint az igazságért való vértanú, azon nagy, isteni igazságért, hogy Isten az 
embert elfogadja az ő hite szerint. A vértanúk vérének legnagyobb dicsősége, hogy 
azok erősen tanúskodnak a drága igazságok mellett. A mi Urunk Jézus, szintén egy 
bizonysága az Istenben való hitnek, ő hatalmasabban szól, mint Ábel, mert többet 
tud mondani, és mivel Ő pontosabb isteni ismeretből beszélhet. Ő tökéletesebb 
bizonysága volt az isteni igazságoknak, mint Ábel amilyen lehetett, mert ő életet és 
halhatatlanságot hozott létre, és egészen világosan szólott az Atyáról. A mi Urunk 
Jézus Krisztus az Atya kebelében volt, és ismerte az isteni titkokat; ezen titkokat 
nyilvánította ő az emberek fiainak az ő prédikációiban, és megpecsételte az ő 
vérével. Nem kell elfelejteni, hogy habár a Krisztus halála főképpen egy 
megengesztelés volt a bűnért, mindazáltal az igazságról való bizonyság is volt, mert 
mondva van Ő róla, hogy „a népeknek bizonyságul adatott, Vezérül és Tanító 
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mesterül a nemzetségeknek,” és mivel Ő egy meghaló vértanú lett, tanúskodott az 
ő vére, amint az mindenek előtt világos lehet, egy teljesebb, világosabb és 
győzelem-teljesebb igazságról, mint az Ábel vére. 
 
Továbbá az Ábel vére jól szólt, mivel az a hűség bizonyítéka volt. A nagy Mesternek 
ezen hű szolgája hű volt az ő testvérének ellenállásával szemben; igen, hű volt a 
halálig. Nem lehetett róla mondani, amit az apostol többekről mond: „Mert még a 
vérig nem tusakodtatok, a bűn ellen tusakodván. Ő ellenállt a bűnnek egész a vérig; 
ő hű volt az ő egész házában, mint szolga, nem engedte magát az ő 
nyíltszívűségétől eltántorítani, hanem életét sem drágállotta. Az ő vére szólt, mikor 
a földre kiontatott: „Nagy Isten, Ábel hű Te hozzád!” De az Úr Jézusnak vére még 
nagyobb hűségről tanúskodik, mert ezt egy makula és szeplő nélküli, tökéletes élet 
kísérte, mely soha valamely bűnös cselekmény által megfertőztetve nem volt, 
mellyel szemben az Ábel halála jóllehet egy hitben való, de nem tökéletes életnek a 
vége lett. Az Úr Jézus hűsége tökéletes volt születése napjától egész halála órájáig; 
és mivelhogy különben semmi szükségesség nem volt ő benne a meghalásra, úgy az 
ő életének önként odaadása, annyival is inkább az engedelmesség, és az ő reá 
bízottak iránti nagy hűségnek nyilvános bizonyítéka volt. 
 
De nem kell soha elfelejtenünk azt sem, hogy mindaz, amit az Ábel vére 
mondhatott, amikor az a földre kiontatott, csak az árnyéka volt a sokkal dicsőbb 
valóságnak, melyet az Úr Jézus halála nekünk biztosít. Jézus nem előképe volt az 
engesztelő áldozatnak, hanem azt maga hozta, illetve maga lett az engesztelő 
áldozat; ő az áldozatnak nem képe, hanem a nagy áldozat önmaga lett, és mivel a 
lény mindig felülmúlja az árnyékot, így az Úr Jézus vére jobban szól, mint az Ábel 
vére. 
 
Jó, hogy ha hozzá adjuk még, hogy a mi Urunk személye végtelenül méltóságosabb 
és dicsőbb volt az Ábel személyénél, és ennek következtében az ő halálának sokkal 
méltóbb hangon kell beszélnie, mint egy csupa emberének, mint Ábel volt. Az, aki 
Káin keze által halt meg, csak egy, a mi nemzetségünk közül, aki az igazságról 
tanúskodik, aki hitben tanúskodik egy jövendő áldozatról; de az, aki a Heródes és 
Pilátus keze által halt meg isteni volt, és nem közönséges követséggel jött hozzánk. 
Midőn Istennek dicsőséges Fia fejét lehajtotta, és lelkét kiadta azon hangnak, mely 
az ő vérétől származott, szükségszerűen hangosabbnak, kedvesebbnek, 
teljesebbnek, és istenibbnek kellett lenni, mint az Ábel vértanúi vérének. Ezekből 
megérthetjük, mielőtt az egyes részletekhez jövünk, hogy mi az általános 
rendszabályok szerint nagyon világosan meggyőződve lehetünk afelől, hogy az Úr 
Jézus vére jobban szól, mint az Ábel vére. 
 
Mostan be fogunk hatolni szövegünk legbensőbb magvába, amidőn arra gondolunk, 
hogy az Úr Jézus vére sokkal jobban kiált Istenhez, mint az Ábel vére. Az Ábel vére 
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kiáltása felhatott az Urnák füleibe, mivel ezt mondotta Káinnak: „A te testvérednek 
vére kiált én hozzám a földről.” Ezen kiállás nem másfelé ment, hogy valami 
közbenjárót keressen, hanem ment egyenesen Istennek ítélő széke eleibe, és 
vádolta ottan a gyilkost. Nos, mit mondott az Ábel vére Istennek? Hogy ha azon a 
helyen állanátok, ahol Ábel elesett, és a talajt körül vérrel festve látnátok, mit 
látszana a vér mondani néktek? Mit képzelnétek, hogy ezen vér Istennek mond? Az 
a vér ezt mondotta: ,Oh Isten, egy a te teremtéseid közül, a te hasonlíthatatlan 
művészeted alkotása, darabokra töretett és kegyetlenül szétroncsoltatott. Egy élő, 
érező test, mely olyan művésziességgel és ügyességgel formáltatott, amilyet 
egyedül csak Te vagy képes mutatni, vakmerőén szétromboltatott. A fazekas nem 
engedi azt meg, hogy azon edény, melyet ő a kerekeken sok munka és fáradsággal 
formáltatott, könnyelműen széttöressék, de íme itt van egy test, sokkal értékesebb, 
sokkal csudálatosabb, mint bármi, amit az emberi művészet létrehozhat, és ez 
szétroncsoltatott. Nagy Isten, minden dolgok teremtője, eltűröd-é ezt büntetés 
nélkül, hogy a Te kezednek műve ily kegyetlenül szétromboltatott?” Nem sokat 
mondó volt-é ezen kiáltás? Azután tovább beszélt ezen vér: „Oh Isten, a te 
teremtésed minden ok nélkül szétromboltatott. Semmi alapos oka nem volt a 
haragnak, semmi sértés nem lett elkövetve, mely méltó ok lett volna egy oly 
borzasztó gyilkolásra, hanem egy a te gyenge teremtményeid közül, ki a Te 

barátságos oltalmadra számított, könnyelműen és minden ok nélkül megöletett: ‒ 
az ő vére kiált Te hozzád! Te egész földnek bírája, megengeded-é, hogy a gyengék 
az erősebbek által letapostassanak, és eltűröd-é azt, hogy az ártatlanok az 
istenteleneknek gonosz kezeik által legyilkoltassanak. Látjátok, hogy a kiáltás 
folyton erősödik. Előbb így hangzik: „Oh Isten a te teremtményed elrontatott;” 
azután pedig: „Oh Isten, a te alattvalód gonoszul cselekedett egy másik 
alattvalóddal szemben, egy olyan, aki a te ellenséged, gonosz dolgot cselekedett: 
nem akarsz-é közbe lépni? De még többet is mondott ennél az Ábel vére: így szólt: 
„Hogyha a te hozzád való szeretett nem lett volna, úgy ezen vér nem ontatott volna 
ki! Hogyha ezen cseppek áhítat által felszentelve nem lettek volna, hogyha ezek 
nem egy olyan ember ereiben folytak volna, aki Istent teljes szívéből szereti, úgy 

nem lettek volna földre kiontva. „Oh Isten. ‒ kiált minden csepp, ‒ én Te éretted 
estem a földre, elhordozhatod-é Te ezt? Egy teremtménynek, kit Te teremtettél, kín 
és fájdalmak között kell életét váratlanul befejezni, és Te ezzel szemben egy hideg, 
mozdulatlan, érzéketlen szobor akarsz-é lenni? Nem kelnél-é fel óh Isten? Ki kell 
éretted ontatni a vérnek, még pedig igazságtalan módon, a téged szerető, és 
igazságban járó teremtésednek, és nem akarsz-é közbe lépni? Minő erő lehet egy 
olyan hangban! De még ezt is hozzá tette azon szó: „Oh Isten, én te ellened való 
dacból ontattam ki, mert azon harc és gyűlölet, mely Káin által eszközöltetett, nem 
csak Ábelre vonatkozott, hanem lelki értelemben Istenre is, mert ha Káin Istennel 
ugyanazt megtehette volna, amit testvérével Ábellel cselekedett, úgy határozottan 
megtette volna vele. Ő a gonosztól vala, és azért ölé meg az ő testvérét, és a 
gonosz, ami őbenne volt, isten-öldöklő volt; magát Istent is meggyilkolta volna, 
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hogy ha hatalmában lett volna, azért kiált a vér: „Oh Isten itt a harcias kesztyű, 
melyet a dac oda dob neked. Káin dacol veled. Ő az első harcot ellened irányította, 
ő a te választottad seregének előpostáját megölte. Nyugodtan tudod ezt szemlélni? 
Nem állasz-é bosszút ezért? Nem figyelsz-é arra? Hallgatásnak kell-é lenni a 
mennyben, amikor e földön sóhajtás és kiáltás van? A menny szívének hidegnek 
kell-é maradni, hogy ha az ellenség szíve dühtől lángol, és lázadástól hévül? Oh 
Isten, nem akarsz-é közbe lépni?” Határozottan, ez egy olyan kiáltás, mely az eget 
megszakasztja, de nem csak ez. Az első vértanúnak vére, ezekhez még a következő 
kiáltást is hozzá csatolta: „Oh Isten, ez az első emberi vér, mely gyilkos kezek által 
kiontatott, és egy gonosz természetellenes testvér keze által. Elakarod-é ezt nézni? 
Hogyan lehetsz akkor igaz? Nem-e jogosan követelte ki ezen vér Istennek 
igazságosságát? „Oh Isten, hogy ha ezen első durva és kegyetlen gyilkost meg nem 
bünteted, ki az ő testvérét megölte, úgy az emberek minden évszázadokon át 
fürödni fognak a vérben, és gyönyörködni fognak a gyilkolásban, és mondani fogják: 
„Hogy tudja ezt Isten? Az, aki a mennyben ül, nem ügyel arra, még csak azt sem 
fogja mondani, hogy miért tetted ezt?” úgy látszana, mintha az Isten szabadságot 
adna arra az embereknek, hogy egyik a másik vérét kionthassa és a gyilkosságra 
mindeneket felszabadítana, hogy ha az első gyilkosságot ügyeimen kívül hagyná a 
nagy bíró. Halljátok csak testvéreim, milyen hatalmas hangja lehetett Ábel vérének 
és milyen hatalommal emelkedett az fel mennyekbe. 
 
De nem csak képzeleteket formálhatnánk ama kiáltás ereje felől, mert mondva van, 
hogy Isten azt meghallotta, és mikor meghallotta, jött hogy Káint számadásra 
felszólítsa, és monda: „Mit cselekedtél? a te testvérednek vére kiált én hozzám a 
földről.” Ezután jött a megsemmisítő ítélet. Azon talaj, mely száját megnyitotta, 
hogy a vért bevegye, Káin részére legyen átkozott, úgy annyira, hogy az, ha még oly 
sok szorgalommal munkálja is, ne adjon gazdag aratást néki. Az eredeti átok, a tövis 
és bojtorján termése, mely az. Ádám bűnbeesése alkalmával a földre kimondatott, 
most Káin részére megkétszeresíttetett, úgy hogy csak nagyon gyéren arathatott. 
Ez egy olyan keserűség volt, amely vegyíttetett az ő mindennapi kenyerével, és 
ahhoz még megátkozhatott az ő szívében is, mely őt saját félelmei rabszolgájává 
tette. Ő a félelemnek és rettegésnek annyira szolgált, mint isteneinek, és benső 
setétséggel eltelve bujdosott a földön ide s tova; soha többé nem örvendezhetett, 
hanem a megvettetés jelét mindenkor homlokán hordozta. Az ő élete kétség nélkül 
egy pokol volt a földön, és végül örökké elűzetett a magasságos Isten színe elől. A 
vérnek egy hatalmas szava van, és hogy ha ez hallatik egy ember iránt, úgy az 
kimondhatatlan átkot kiált arra. 
 
Most, testvérek, egy igen kedves feladat titeket kérni, hogy a ti gondolataitokat az 
Ábel vérétől az Úr Jézus vérére tereljétek. Meggyőződve érzem magamat afelől, 
hogy ti éppen most az Ábel vérének hangját megismertétek, és óhajtanám, hogy 
lelketek ugyanolyan világosan hallaná az Úr Jézus vérének hangját is, mert 
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ugyanazon okai vannak az ő hangos kiáltásának is, csak hogy azok még sokkal 
fontosabbak. Megállhattok-é most a Golgotán, és láthatjátok-é, hogyan folyik a 
Megváltó vére az ő kezeiből, lábaiból és oldalából? Mi a ti saját gondolatitok afelől, 
amit ezen vér mond? Gondoljatok most a kereszt lábaira. A vér hangos szóval kiált 
Istenhez, és mit kiált? Nem ezt kiáltja-é: Ó Isten, ez alkalommal nem egy 
teremtmény, aki vérzik, hanem, habár a test, mely a keresztfán függ, a Te 
Szentlelkednek alkotása, mindazáltal a Te saját szerelmes Fiad az, kinek élete a 
halállal végződik? Ó, Isten, ez a te egyszülött Fiad, aki neked kedves, veled lényben 
egy, akiben Te megengeszteltél, akinek engedelmessége tökéletes, kinek irántad 
való szeretete megrendíthetetlen volt. Ő az, aki most meghal. Ó, Isten megutálod-é 
a Te saját Fiadnak kiáltását, könnyhullatását, sóhajtását, zokogását és vérét? Te 
szeretetteljes Atya, kinek kebelében volt az Úr Jézus már a világ fundamentumának 
felvettetése előtt is. Ő meghal, és nem veszed Őt figyelembe? Hiába hull-é az ő 
vére a földre?” Ehhez még mondja a hang ezt is: „Ő nem csak a Te Fiad, hanem a te 
tökéletes, bűn nélküli Fiad, akinek nem volt szükséges meghalni, mivel nem volt 
benne eredendő bűn, mely rothadást hozott volna az ő testére. A mellett még 
semmi tettleges bűne nem volt, néki és egész életében semmit nem tett, ami 
halálra méltó lett volna. Ó Isten, ez a Te egyszülött Fiad, ki mint a juh ártatlanul 
vitetik a vérpadra, és mint a bárány az őt megnyíró előtt megnémul. Nézheted-é 
ezt, mindeneknek Istene, tudod-é nézni a te végtelen szent és igaz, szíved szerinti 

Fiadnak halálra vitelét ‒ tudod-é ezt nézni, és nem éreznéd-e azon vérnek erejét, 

amint az te hozzád kiált? ‒ Nem-e járult még az is hozzá, hogy Urunk meghalt, hogy 
az ő Atyjának dicsőségét megóvja? „Éretted, ó Isten, éretted halt ő meg! Ő, aki ott a 
Golgotán függ, a Te végzésed iránti tiszteletből függ ott, a te célod elérése végett, a 
te törvényed tisztelete megóvása céljából, hogy Te azáltal is megdicsőíttessél, hogy 
igazságodnak szabad működést adhass, és a te irgalmasságodnak korlátlan uralmat. 
Ó Isten, a szenvedő az ő halálsápadtságában, kinek sebei kegyetlen szegek által 
lettek felszaggatva, és akinek lelke kibeszélhetetlen gyötrelmektől kínoztatott, 
meghal éretted. Hogy ha Isten nem volna, úgy nem kellett volna néki meghalni 
Hogy ha a törvényt betölteni és oltalmazni nem kellett volna, akkor nem lett volna 
szükség arra, hogy magát a halálra adja. De Te éretted, Te éretted minden 
fájdalom, Te éretted minden sóhaj, Te éretted minden vércsepp. és nem indulsz-é 
meg azokon?” Testvérek, nincsen-é erő ezen hangokban? De még mindezeken felül 
a vér Istennek ezt is mondhatta: „Ó Isten, azon vér, mely most kiontatik, már 
magában is oly tiszteletteljes és dicsőséges, mivel olyan okból ontatik ki, mely isteni 
és kegyelem-teljes. Ő, ki e keresztfán meghalt, ellenségeiért halt, azokért sóhajt, kik 
néki sok sóhajt okoztak, azokért szenved, kik a dárdát lelkébe döfik, azután 
gúnyolódnak az ő fájdalmai felett, melyet ők magok okoztak. Ó Isten, ez egy lánc 
lehet a mennyei Isten részére, mely az áldozatot az oltár szarvához köti, az örök 
szeretet és végtelen jóság lánca.” Nos, kedves barátaim, ti és én nem tudnánk egy 
embert csupa jóakaratból szenvedni szemlélni, hogy afelett meg ne indulnánk, és 
vajon Isten nem indulna-é meg? A tökéletes szent és kegyelmes Isten avagy 
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könnyelműen nézné-é azt, ami titeket és engem megindít? A vér látása sokakban 

közülünk iszonyt gerjeszt; egy egész ártatlannak a vére ‒ az erőszakoskodók kezeik 

által kiontva ‒ a mi legbensőbb iszonyunkat kelthetné fel; de azon gondolat, hogy 
ezen vér olyan csudálatra méltó okból folyt, teljesen önhaszon nélküli szeretetből a 

méltatlan gonosztevők iránt ‒ ez minket valóban megindíthat; és azt gondoljátok, 
hogy Istennek szívét nem indította meg? Áldott legyen az ő neve, mi itten nem 
véleményekre vagyunk utalva; ez annyira megindította mennyei Atyánkat, hogy e 
mai napig Isten az emberekhez jött, és ezen vér által mondotta nekünk: „Mit 
cselekedtél? Bármit is tettél, bármily fekete és rút is a bűnöd, az én Fiamnak vére 
kiált én hozzám a földről, és azon idő óta Ő érette az átkot a földről elvettem, nem 
is akarom többé megátkozni. Áldottak fogtok lenni a ti kenyértartó kosaratokban és 
minden foglalatosságtokban, a ti kimeneteletekben és bejöveteletekben. 
Vétkeiteket megbocsátottam: megbélyegeztelek titeket és így senki néktek nem 
árthat, sem az igazság nem fog benneteket megbüntetni, mert az én szerelmes 
Fiamnak személyében elfogadtalak titeket, úgy, ahogy vagytok. Menjetek békével 
utatokon boldogan és békével, mert álnokságaitokat elvettem, és bűneiteket 
hátam megé vetettem, és íme eljött azon nap, melyen kerestetik a ti álnokságotok, 
de nem találtatik, és a ti bűnötök, de egy is nem lészen, mert megbocsátok 
azoknak, akik megmaradtak.” Ábel vérének nagy hatalma van az átokra, de az Úr 
Jézus vérének még nagyobb hatalma van, az embereket megáldani. 
 
Óhajtanék egy kevéssé ezen gondolat mellett időzni. Bár lenne ahhoz elégséges 
erőm, hogy azt szíveitekben foganatossá tehetném, de azt csak a Szentlélek teheti. 
Mindazáltal óhajtanék egy kissé időzni amellett, hogy valóban behatolnátok annak 
belsejébe. Figyeljétek meg, hogy az Ábel vére sokkal előbb kiáltott Istenhez mint 
Káinhoz.  Káin siket volt az ő testvére vérének meghallására, de Isten meghallotta 
azt. Bűnös, mielőtt te az Úr Jézus vérét hallanád, Isten már sokkal előbb hallja azt és 
megkíméli bűnös lelkedet. Sokkal előbb, mint a vér a te bűnös lelkedbe hatol, hogy 
tégedet bűnbánatra olvasszon, és esedezik éretted Istennél. Nem a Káin hangja volt 
az, mely a bosszúállást alá hozta, hanem az Ábelé: és nem a bűnös hangja az, a 
mely irgalmasságot keres, az irgalmasság eszközlője és oka, hanem az Úr Jézus 
vérének kiáltása. Tudom, azt fogod nékem mondani, hogy te nem tudsz imádkozni; 
óh milyen jó, hogy a vér azt megteheti, és hogyha te nem tudsz imádkozni és kérni, 
annyira, hogy már tönkremenni látszol, akkor azt a vér teszi. Hogy ha kegyelemre és 
bűnbocsánatra van szükséged, úgy az nem a te imáid által adatik meg, hanem az 
Isten szerelmes Fiának vére és tevékenysége által. Káin nem kért bosszút, de az 
keresetlen jött a vér által: és te habár érezed is, mint hogyha alig merészkednél 
kegyelemért feltekinteni, mindazáltal azt megtalálhatod, hogy ha az Úr Jézus 
vérében bízhatol, mely te éretted szól. A vérnek a te hangodra nincsen szüksége, 
hogy hatalmát Istennél megnagyobbítsa. Ő meghallja a te szavadat, de azért, mert 
már előbb meghallotta az Úr Jézus vérét. Nagyon jó nekünk, hogy az Úr Jézus 
Krisztusnak vére a bűnösökért szól, éppen úgy, mint az Ábel vére a bűnös ellen 
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szólt. Jézus vére nem az ártatlanokért kiált, hogy ha egyáltalában vannak olyanok, 
mert azoknak nincs szükségök a kérelemre, sem egy engesztelő áldozatra. Jézus a 
lázadókért kiált, hogy Isten, az Úr közöttük lakjon; érettetek, kik szent törvényét 
megrontottátok, szeretetét megutáltátok, és hatalma ellen küzdöttetek; az Úr Jézus 
vére olyanokért kiált, mint ti vagytok, mert ő azért jött e világra, hogy a bűnösöket 
megtartaná. „Mert azért jött az embernek fia. hogy megkeresse és megtartsa a mi 
elveszett vala.” 
 
A drága vér állandóan beszél. Figyeljétek meg azon szót a szövegben, „mely…szól,” 

nem „szólott” ‒ hanem „szól”. Az Úr Jézus vére szólt a gonosztevőért a keresztfán, 
de az 
 
Nem veszti erejét mindaddig,  
Míg a megváltott szent sereg  
bűntől menten győzelmeskedik. 
 
Testvérek, hogy ha a győzelmes bűnöst a lelkiismeret nyugtalanítja és terheli, úgy 
az nagyon jó. ezerszer jó tudni, hogy nekünk egy győzedelmes Megváltónk van. Már 
évekkel ezelőtt jöttek többen az Úr Jézushoz és bűnbocsánatot találtak; de hitünk 
olykor-olykor gyenge és kételyeink erősekké válnak. Jöjjetek, menjünk újból a 
forráshoz, tekintsünk fel újból a keresztre, mert a vér még mindig szól. Az 
eredmény szerint az Úr Jézus még ma is vérzik éppen úgy, mint ezelőtt 1900 évvel 
vérezett, mert az ő vérének épen olyan biztos ereje van Istennél e jelen 
pillanatokban, mint mikor a keresztfán lévő gonosztevő mondotta: „Uram 
emlékezzél meg én rólam.” Gondoljunk erre, és örvendezzünk ezen. Én lelkem, 
hogy ha te nem tudsz Istenhez esedezni, hogy ha nem merészkedel azt tenni, hogy 
ha nyelved csendes, és ajkaidat a kétely bezárja, még akkor is kér Jézus. Nos, 
ragadd meg a szószólást; jöjj és ragaszkodj ő hozzá; építs teljesen ő reá, néki 
győzedelmeskednie kell, ha te azt nem is teheted, néki sikerülni fog az biztosan, 
habár neked semmi hatalmad nincs is. Jöjj hát, és egyesülj a drága vér csalhatatlan 
hatalmával, akkor is jó lesz állapotod, és biztonságban lehetsz, biztonságban 
örökké. Isten adjon nekünk kegyelmet, hogy ezt mindegyikünk megtehesse, és 
azért az övé legyen a hála és dicsőség! 
 
Továbbá az Úr Jézus vére jobban szól mi hozzánk saját szívünkben, mint az Ábel 
vére. 
 
Gondolom, hogy a legtöbben olvasták a hírlapi tudósításokat a Königgrätz vagy 
Szadova mellett való harcmezőről.* (Ezen prédikáció azon harc után csakhamar 
tartatott.) 
 
Mily borzasztó volt azon sírokról olvasni, melyek vérrel lettek megtelve, és az 
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oszlásnak indult holttestek bűzéről, mely elhordozhatatlan volt, hogy az utazóknak 
gyorsan el kellett hagyniok a harcmezőt. Nem óhajtanék egy véres háború okozója 
lenni. Mily csekély az indító ok, gyakran a legkétségbeejtőbb harc kezdetéhez, mely 
aztán hetekig, hónapokig eltarthat.  
 
Teszem fel, hogy némely hadvezér az olyan dolgokhoz már hozzá van szokva: 
teszem fel, hogy ő minden megindulás nélkül olvashat ezekről, akik golyók vagy 
bombák által szétszaggattattak, sőt még a holttetemek halmazát is minden 
iszonyodás nélkül nézheti, de bizonyos vagyok benne, hagy az engemet egészen 
zavarttá tenne. Ah! Csak egynek vérében is vétkesnek lenni, elég volna ahhoz, hogy 
életemnek összes örömeit elvenné: de tízezrek vére kiontása, hogy ha az én 
miattam történne, hogy önzésemet kielégítse, azt gondolom, hogy értelmemet 
azonnal összeroncsolná. A lelkiismeretben való fogyatkozás jelének kell lenni, hogy 
ha az értelem még helyén maradhat, midőn az emberek az önző nyereség után az ő 
embertársaik vérén keresztül úsznak. Mivelhogy a Káin idejében még nem volt 
háború, és az emberi szív még nem volt olyan elfásult, mint mostan, amikor olyan 
nyájas beszédekkel és nyugodtsággal tudunk beszélni a véres háborúkról, amint az 
gyakran megtörténik, így, hogy ha Káinnak volt lelkiismerete, egy iszonyú gondolat 
lehetett reá nézve folyton, hogy ő testvérét meggyilkolta. „Megöltem egy embert, 
kiontottam az ő vérét.” Határozottan erre ébredett fel álmából. Hogyan lehetett 
nyugodt az ő magánosságában? Ez a véres kezű ember! A vétek, mint valami 
kegyetlen házi szolga, vérvörös ujjakkal húzta a függönyt mindenkor az ő ágya elé. 
Nem lépett-é ezen véres esemény folyton ismét az ő szemei elé? A mezőn való 
beszélgetés, a hirtelen felindulás, az ütés, a vér, az ő áldozatának megpillantása, a 
midőn az irgalomért esedezett, midőn a kegyetlen ütések egyike a másik után 
következett, azután a megroncsolt testnek megtekintése, a patakzó vér és a 
megáztatott földön levő véres jel. Ó, ezeknek olyan visszaemlékezéseknek kellett 
lenni, melyek mint valami vipera a gyilkoson függöttek, bárhol is volt! Építhetett ő 
várost, mint írva van róla, hogy ezen égő emlékezeteket kiolthassa. Azután azon 
gondolat folyton gyötörhette őt: „Megölted őt, jóllehet testvéred volt.” „Avagy 
őrizője vagyok-é én az én testvéremnek?” mondá ő, de az emberek gyakran 
kérkedőbben beszélnek, mint ahogy az ő szívök titokban szól. A testvéri gyilkosság 
rettegéseinek üldözni kellett Káint: Megöltem az én testvéremet, én az asszonytól 
első szülött, megöltem a másodszülöttet. Azután kérdezhette önmagában: Miért 
öltem meg őt? Micsoda gonoszt tett velem? Hogy ha az enyémtől különböző 
áldozatot hozott is, és hogy ha Isten az övét fogadta kedvesen, nem az enyémet, de 
micsoda sérelmet okozott ő azzal nékem? Hogy ha Káinnak valamennyi 
lelkiismerete volt, úgy az ő áldozatának ártatlansága az ő nyugtalankodását 
nagyban sokasította, mert emlékeznie kellett arra, hogy milyen szelíden őrizgette 
Ábel az ő juhait, és mintha ő maga is egy lett volna azok közül, egy bárányhoz 
hasonlóan ezen pásztor maga is valódi juh volt Istennek legelőjén. „Mindazáltal”, 
mondhatta Káin magában: „én megöltem őt, mivel én Istent gyűlöltem, azon Istent, 
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kinek ítélő széke előtt meg kell jelennem, akik engemet megbélyegezett?” 
Rajzolhatjátok-é ezen embert, ki naponként így gyötörtetik, vádoltatik és üldöztetik 
az ő vére által? Egy költői lélek kellene ahhoz, hogy ezt lefesthessük. Gondold csak, 
hogy ereznél te, hogy ha saját testvéredet megölted volna, hogyan tornyosulna 
feléd a vétek, mintha csak valami fekete felleg volna, és irtózat csepegne abból a te 
lelkedre. 
 
Nos testvérek, még sokkal nagyobb erő van az Úr Jézus vére kiállásában, csakhogy 
ez másképp és jobban szól. Azonban gondoljatok arra, hogy ezen jobb ugyancsak 
oly hatalmasan szól. Az Úr Jézus véréből vigasztalások szállnak fel, melyek épp 
olyan hatalmasak, mint azon rettegtetések. melyek az Ábel véréből felszállottak. 
Hogy ha nem tudnám, hogy ezen vér éppen úgy érettem, mint általam ontatott, 
úgy az én félelmem ezerszerte nagyobb volna: de hogy ha arra gondolok, hogy ezen 
drága vér egy olyan vér, mely az enyém helyett kiontatott, hogy ez olyan vér, mely 
Istentől a világ fundamentumának felvettetése előtt arra rendeltetett, hogy 
érettem kiontassék, hogy ha arra gondolok, hogy ez én érettem vezettetett, hogy 
én ne vezettessem, és Istennek egész haragját hordozta, melyet nékem kellett 
volna hordozni, ó Isten milyen vigasztalások, örömök származnak ezen áldott 
forrásból! Épen azon gondolat, hogy aránylag, amennyire a Káin gyilkossága, midőn 
ő arra gondolt, őt nyomorulttá és rettegővé tette, kellene, hogy titeket boldoggá 
tenne, hogy ha a megöletett Jézus Krisztusra gondoltok; mert a Krisztus vére, mint 
azt a prédikáció kezdetén mondottam, nem lehet kevésbé hatalmas a kiáltásban, 
mint az Ábel vére. Azért ez hatalmasabban kiált értetek, mint az Ábel vére kiáltott 
az ő testvére ellen, Káin ellen. Ó, akkor aztán titeket kiáltó bűneimet nyugodtan 
halhatlak, nem vagyok nyugtalan veletek szemben, mert az Úr Jézusnak, vére 
hangosabban kiált mint ti mindnyájan. Ó lelkiismeret, akkor a te vádolásaidat 
meghallgathatom, de nem rettenek meg, mert Megváltóm meghalt érettem. 
Tökéletes birodalommal lépek Isten elé, mert megvagyok hintve kezesem és 
helyettesem vérével. Hogy ha a Káin iszonyodása egy feltámadt lelkiismerettel 
szemben elhordozhatatlan volt, úgy azon béke, melyet nékem az Úr Jézus drága 
vére ad, leírhatatlan és kibeszélhetetlen, egy folyamhoz hasonló béke és tenger 
habjához hasonló igazság. Édes békességök van mindazoknak, kik ezen vért az ő 
szívükben beszélni hallják, a mint mondja nékik, hogy bűneik megbocsáttattak? 
Hogy Isten megbékéltetett, hogy mi ama szerelmesben elfogadtattunk, és hogy az 
Úr Jézusban ama Szerelmesben elfogadtattunk, és hogy most a Krisztus Jézusban 
biztosan megtartatunk, és az ő kezéből minket senki ki nem ragadhat. Reménylem, 
hogy ismeritek, tudom, hogy többen közületek tapasztalják ezen békét kiáltó vér 
égi hatalmát. Ez az ártatlan vér, mely arra rendeltetett, hogy békességet adjon, 
drága mindenek felett. Ó én lelkem! Ne keres másutt soha nyugalmat, és ne félj, 
hogy itt nyugodalmat nem találsz. Hogy ha te ó keresztyén ma a te bizodalmadat 
elveszítetted, hogyha abban bizonyos és nyugtalan vagy, hogy gonoszul cselekedtél 
Uraddal szemben, és az Ő Szentlelkével dacoltál, sőt hogy ha ma a keresztyén nevet 
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szégyellned kell, mivel azt megbecstelenítetted, hogy ha a te kétségbeesésed 
annyira megérett, hogy reményedet képes elfojtani, és olyan kísérletben vagy, hogy 
mindennel fel akarsz hagyni, mindazáltal jöjj, jöjj éppen most ezen drága vérhez. Ne 
gondold, hogy az Üdvözítő csak a kicsiny bűnösöket tudja megmenteni, Ő egy nagy 

Megváltó! Tudom, hogy bűneid nagyon hangosan kiáltanak ‒ ah! Tehetik azok azt: 
de én reménylem, hogy ti meghalljátok azoknak szavát, és jövőben gyűlölni 
fogjátok azokat; de oly hatalmasan még sem tudnak azok kiáltani, mint az Úr Jézus 
drága vére. Így szól: „Atyám, atyám, hiába kell-é nékem meghalni? Atyám, én 
véremmel fizettem a bűnösökért, nem kell-é hát azoknak megmentetni? A 
vétkesekért verettettem, mégis meg kell-é azoknak is verettetni? A vér mondja: 
„Oh Istenem, én a Törvényeidet betöltöttem, mit kívánsz még többet? Én a te 
igazságodat tiszteletben tartottam, miért vetnéd hát a bűnösöket a pokolra? Óh Te 
Isteni jóság, vehetnél-é két fizetést egy adósságért, és megbüntetnéd-é azokat, 
kikért Krisztus szenvedett? Óh igazság, bosszút akarsz-é itten állani? Óh 
irgalmasság, hogy ha az út elkészíttetett, nem akarsz-é jönni a szegény 
bűnösökhöz? Oh isteni szeretet, ha alkalom készíttetett néked, nem akarod-é 
magadat a lázadóknak és gonoszul elfordultaknak megmutatni? A vér nem hiába 
kér; a bűnösöknek meg kell mentetniek, és azok között néktek és nékem az ő 
kegyelmességének dicséretére, 
 
Két vagy három szó záradékul. Jézus vére az én szövegemben is jobban szól, mint az 
Ábel vére. Ugyanazt szólja, de jobb értelemben. Figyeljétek meg az első szöveget: 
Isten monda Káinnak: „Mit cselekedtél?” Ez, amit a Krisztus vére neked is mond: 
„Mit cselekedtél?” Kedves hallgatóm, nem tudod-é hogy a te bűneid a Megváltót 
megölték? Hogyha a bűnnel játszottunk és azt képzeltük, hogy csekély valami, 
valami kicsiség, amellyel játszani és amely felett nevetni lehet, úgy ezen 
tévedésüktől igyekezzünk megszabadulni. Megváltónk a kereszten függött, ahova 
bűneink által szegeztetett fel. Kicsiny dolognak tarthatnánk-é ezt? A keresztről 
letekintve, mondja az Úr Jézus nekünk: „Mit cselekedtél? Óh hallgatóm mit 
cselekedtél? Legjobb barátodat verted és magadat tönkre tetted! Hadd szóljak 
mindegyikőtökkel személyesen. Gondolj komolyan a te bűneidre. Tanulmányozd át 
a fekete, jegyzéket gyermekségedtől fogva, mind e pillanatig. Mit cselekedtél? Ah! 
Uram elég sokat tettem olyat, ami felett örökké sírhatnék, hogyha Te érettem nem 
sírtál volna. A fájdalomnak könnyei soha le nem fizethetnék azt, a mivel mi 
vérednek tartozunk. Ah! Gonoszul cselekedtem én Uram, de Te jól cselekedtél én 
velem! Mit cselekedtél? Mit cselekedtél? egy rettenetes vád volt Káinnal szemben, 
ez őt tőrként hathatta volna át, de értetek és érettem ez azon gyengéden kérdő 
hangja egy Atyának, amely minket megtérésre hoz. Vaj ha most e pillanatokban 
hozna megtéréshez mindeneket! 
 
Amit főképpen felmutatni óhajtok az, hogy ha a második szöveget megtekintitek, 
úgy ottan a reánk hintett vérnek van felmutatva. Hogy az Ábel vérét Káin 
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elhintette-é vagy nem nem, azt nem tudjuk, de hogy ha ő azt tette, úgy az az ő 
iszonyodását csak növelhette, hogy az a vér is reá hintetett De ebben az esetben a 
mi örömünket csak növelheti: mert az Úr Jézus vérének nagyon kevés értéke lehet 
reánk nézve, míg az reánk nem hintetik. A hit bemártja az izsópot az engesztelő 
vérbe, és a lélekre hinti azt, így a lélek megtisztul. Az Úr Jézus vérével való 
meghintés az örömnek valódi alapja, és a keresztyéni vigasznak biztos forrása: az 
Ábel vérével való meghintés iszonyatos lehetett, de az Úr Jézus vérével való 
meghintés minden örömnek oka és gyökere. 
 
De még más valami is van a szövegben, amellyel várni fogok. Az apostol mondja: 
„Járultunk a reánk tüntetett vérhez.” Ő a többek között olyannak mondja azt, 
amelyhez mi járultunk. Az Ábel vérétől minden értelmes ember futna. Aki 
felebarátját megölte, nagyobb távolságot óhajt önmaga között és a vádoló holttest 
között. De mi a Krisztus véréhez jöttünk. Az egy olyan tárgy, amelynek mi 
örvendünk, hogy ha elmélkedésünk által hozzá közelebb és közelebb jutunk. Kérlek 
titeket kedves barátaim, hogy ez alkalommal közelebb jöjjetek, mint amennyire 
voltatok. Gondoljatok a helyettesítés nagy igazságára. Képzeljétek magatok elé a 
Megváltó szenvedését. Időzzetek az őszinte előtt, üljetek a Golgota hegyének 
lábához, maradjatok keresztfájához közel, és soha ne forduljatok el az irgalmasság 
és nyomor ezen nagy látványosságától. Jöjjetek ide: ne féljetek. Ti bűnösök, kik az 
Úr Jézusban még nem bíztatok, hintsetek ide és éljetek! Vaj ha ő hozzá jönnének 
most! 
 
„Jöjj bűnös lélek, repülj sietve  
Mint a galamb, Jézus sebeibe.” 
  
Nem, ne repülj el azon sebektől, melyeket leejtettél, hanem keress azokban 
oltalmat és menedéket, el ne felejtsd az Úr Jézus szenvedéseit, hanem nyugodj 
azokban! Egyetlen reményetek az Úr Jézusban való bizalomban rejlik, és a ti teljes 
biztonságtok Ő benne van. Foglalkozzatok gyakran uratok fájdalmaival. És ha 
szabad valami ajánlatot tenni nékem, ti néktek, kik e mai napon az isteni tisztelet 
után, odahaza egy vagy két órát időzni szándékoztok, ajánlatom ez: foglalkozzatok a 
Megváltó szenvedésével, ezen foglalkozás aztán eszközül szolgál arra, hogy hit által 
ő hozzá jöhessetek. A hit a hallás által vagyon, de jól megfontolt hallás és 
elmélkedés által, a hallás pedig Isten igéje által, de az ige felett komolyan, és 
alaposan gondolkozni kell. Nyissátok fel az igét, olvassátok el a keresztről való 
történetet, kérjétek az Urat, hogy áldja meg azt szíveitekben, és ki tudja, hogy 
valaki közületek az Isten Lelke által nem e hallja meg a vér kiáltását, mely drágább 
dolgokat szól, mint az Ábel vére. Az Úr áldjon meg mindegyikőtöket az ő nagy 
nevéért. Ámen. 
 
  



  
130 

 
  

Lélek, Golgotára menj!  
S ülj le Jézus keresztjénél.  
bűnbánathoz jönnöd kell!  
Gondolkozzál, elmélkedjél!  
Kőnél keményebb volnál,  
Ha itt meg nem indulnál. 
 
Nézd, mi borzasztó látvány  
Jézus ott függ ég s föld között.  
Vér? lefolyik a fán,  
Mely megfosztja erőtől őt.  
Nem illetődöl-e meg?  
Szemei hogy megtörnek! 
 
Oh bűn nélküli Bárány,  
Mind ezt én okoztam néked! 
Hogy ilyen kint kiáltál,  
Nyertem örök üdvösséget;  
Hogy a tűztől ment legyek,  
Folyt ki értem szent véred.  
 
Értünk megkínzott Bárány,  
A te szereteted mily nagy!  
Keresztedről nézz le rám,  
Szívbánatom érted mily nagy  
Ok nélkül nyert sebeid,  
Szívemet által verik. 
 
Uram, mit adjuk néked,  
Amiért úgy szerettél engem?!  

Ím hozom ‒ fogadd kérlek, ‒ 
Legyen tiéd egész éltem!  
Add, hogy mindenben legyek 
Ez életben egy veled! 
 

Hit és újjászületés 
 
„Valaki hiszi a Jézust lenni ama Krisztusnak Istentől született az; és valaki szereti a 
szülőt, azt is szereti, akik attól született” I. János 5, 1. 
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Hivatásának hűen megfelelni, az evangyélium prédikátorának egy olyan feladat, 
melyhez sok isteni tanács szükséges. Azon szorgalmas gondoskodáson kívül, melyet 
ő a prédikáció tulajdonsága és módjára, valamint annak szellemére kell hogy 
fordítson, szüksége van a tárgy megválasztásában is az isteni vezérletre. Egy nehéz 
pont, az egész igazságot helyes viszonyban prédikálni, egy tant soha túlzottá nem 
tenni, soha egy pontot nyomatékossá tenni egy másiknak a rovására, soha egy részt 
visszatartani, vagy helytelenül előtérbe helyezni. Az ő prédikálásának eredménye 
nagyon sokban függ az ige egyensúlyától, és annak helyes beosztásától. Ezen dolog 
megmondhatatlan fontosságú, mivel lényeges igazságokat érint és igen komoly 
következményekhez vezethet, hogy ha nem helyesen kezeltetik; én itten az 
alapigazságokat gondolom, melyek Krisztusnak érettünk és a Szentléleknek 
bennünk való működésével összeköttetésben vannak. A hit által való megigazulás 
egy olyan dolog, melynél semmi sötétségnek, még kevésbé kétértelműségnek 
találtatni nem szabad; és ugyanakkor világosan fel kell mutatni és abban 
határozottan megállani, hogy az újjászületés minden léleknek múlhatatlan 
szükséges, aki a mennybe be akar jutni. „Szükség, néktek újonnan születtetnetek”, 
éppen olyan igazság, mint ama világos evangyéliumi nyilatkozat: „Aki hisz és 
megkeresztelkedik, idvezül.” Félő, hogy egyes igen buzgólkodó testvérek a hit által 
való megigazulás tanát, nemcsak oly bátran és világosan, hanem olyan ridegen és 
más bibliai igazságokkal olyan összeköttetés nélkül prédikálták, hogy azáltal az 
embereket egész elbizakodottsághoz vezették, és az úgy látszott, mintha valami 
nagyon félelmes helyzetbe jutottak volna az által. Egy holt, gyümölcsfélén, 
tehetetlen hitre vonatkozólag komolyan imádkozhatunk mi is eme szavakkal: „Őrizz 
meg minket Istenünk attól”, még is nem tudva elősegíthetjük azt. Csak előállni és 
kiáltani: „Higgyetek, higgyetek, higgyetek”, a nélkül, hogy megmagyaráznánk, hogy 
mit kell hinni, az egész súlyt a hit által való megmentésre helyezni, s anélkül, hogy 
megmagyaráznák, mi a megmentetés és felmutatni, hogy az éppen úgy a bűn 
hatalmától, mint annak terhétől való megszabadítás, az egy buzgó, ébresztő 
prédikátornak helyesnek találtathatik, de azoknak, kik az ilyen tanításnak 
eredményét komolyan megfigyelik, okuk van kérdezni, hogy vajon nem-é annyi 
kárt, mint hasznot tesznek azzal. Ellenben a mi legőszintébb meggyőződésünk, hogy 
éppen annyi veszély van az ellenkező túlzásban is. Teljesen meg vagyunk a felől 
győződve, hogy az embernek egy egész új teremtménynek kell lennie, különben 
nincs megmentve, de némelyek annyira világosan átlátták ezen igazságnak 
fontosságát, hogy ők folyton a megtérésben való nagy megváltozásról, annak 
gyümölcseiről és következményeiről beszéltek, és úgy látszik, hogy alig emlékeznek 
meg azon örömhírről, hogy annak, aki az Úr Jézus Krisztusban hiszen, örök élete 
vagyon. Az olyan tanítók hajlandók a tapasztalatnak nagyon magas mértékét 
felállítani, és a valódi Isten gyermekének igen sok jeleit és bizonyítékát követelni, 
így az őszinte kereső lelkeket nagyon elkedvetlenítik, és egy bizonyos nemű 
törvényességbe esnek, amelyről ismét azt mondhatjuk: „Őrizz meg minket Istenünk 
attól.” Ne mulasszuk el soha a minden kétely nélküli igazságot világosan hirdetni, 
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hogy az Úr Jézusba való igaz hit a lelket megmenti, mert hogy ha azt nem tesszük, 
úgy sokakat a törvény szerinti szolgaságban tartunk, akik már régen élvezhették 
volna a békét és az Isten gyermekeinek szabadságukba jutottak volna. 
 
Nem lesz könnyű ezen két dolgot az ő valódi helyén megtartani, de hogy ha bölcs 
építő mesterek akarunk lenni úgy törekednünk kell arra. János így cselekedett az ő 
tanításában. Hogy ha az ő evangyéliumának harmadik részét olvassátok nagyon 
megfigyelhetően, találjátok ottan, hogy mialatt ő az Úrnak az újjászületésre 
vonatkozó magyarázatát egész terjedelmesen közli, ugyanazon részben azt is 
felmutatja, ami talán az evangyéliumnak legvilágosabb része az egész szentírásban: 
„Miképpen pedig felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen fel kell 
magasztaltatni az ember Fiának, hogy minden valaki hiszen ő benne el ne vesszen, 
hanem örök életet vegyen.” Azonképpen az előttünk lévő részben is azt állítja, hogy 
egy embernek Istentől kell születtetnie; ezt hozza újból és újból elő, de a hitnek 
mindenkor csodálatos tevékenységet tulajdonít; ő a hitet az újjászületés ismertető 
jelének nevezi, a hitet mint azt, ami a világot meggyőzi, a hitet, mint azt, mely a 

benső bizonyítékot szolgáltatja, a hitet mint azt, mely az örök életről tanúskodik, ‒ 
valóban úgy látszik, mintha ő nem tudna elég tisztességet halmozni a hitre, míg 
ugyanakkor az újjászületéssel összekötött benső tapasztalat nagy fontosságát is 
kiemeli. 
 
Nos, hogyha egy olyan nehézség a prédikátornak útjában van, azon nem 
csodálkozhatunk, hogy ha a hallgatóságnál is található, és azoknak sok kérdésre 
okot szolgáltat. Sokakat ismertünk, kik azáltal, hogy a drága tanokat folyton 
hallgatták, t. i. hogy az Úr Jézus Krisztusban való hit megment, más igazságokat 
elfelejtettek, és abból azt következtették, hogy ők megvannak mentve, holott nem 
voltak, és azt képzelték maguknak, hogy ők hisznek, habár nékik azon tapasztalatok, 
melyek a valódi hitet mindig követik, teljesen ismeretlenek és idegenek voltak. Ők 
azt képzelték, hogy a hit azonos és egyértelmű egy elbizakodott bizalommal a 
Krisztusban való bizton létről, mely sem a helyesen értett isteni igékben nem 
alapult, sem pedig az ő saját lelkökben bebizonyult valamely tényeken. Hogyha ők 
önvizsgálatra felszólíttattak volna, úgy ők ezt kerülték, mint valamely 
megtámadását az ő bizodalmoknak, és hogy ha őket arra kényszerítették volna, 
hogy magukat az evangyéliumi próbakövein próbálják meg, akkor az ő téves 
békéjüket azzal akarták támogatni, hogy az hitetlenség lenne, ha kétségbe vonnák, 
vagy legkevésbé is kérdésesnek gondolnák az ő üdvöket, így félek rajta, hogy az ő 
Krisztusban való hitöknek látszata őket egy bizonyos reménytelen állapotba 
helyezte, mivel ők az evangyélium figyelmeztetéséit és intelmeit félretették, azon 
veszélyes meggyőződésben, hogy az szükségtelen, azt figyelembe, venni és csak az 
szükséges, hogy azon hithez ragaszkodjanak, miszerint Krisztus érettünk, már régen 
mindent elvégezett, e szerint egy valódi isteni félelem és egy komoly keresztyéni 
eljárás felesleges, vagy talán még megsértése is lehetne az evangyéliumnak. 
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Másrészről meg olyanokat is ismertünk, kik a hit által való megigazulás tanát, mint 
az ő hitvallomásuknak egy részét felvették, de azt nem fogadják el, mint valódi 
tényt, hogy a hívő meg van mentve. Ők nagyon érezik, hogy elméjöknek lelke 
szerint meg kell újulniok, annyira, hogy folyton a bizonyítékokat keresik és 
folytonos kételyekkel küzdenek. Nagyon természetesen és gyakran éneklik ezt; 
 
„Szeretnék tudni egyet 
Amely zavar engemet: 
Uramat én szeretem? 

Övé vagyok-é? ‒ vagy nem?” 
 
Ezek olyanok, akiket inkább szánni kell, mint elítélni. Habár én a legutolsó szeretnék 
lenni a hitetlenség terjesztésében; de mégis az első szeretnék lenni a szent 
aggodalomra való figyelmeztetésben. Az egy bizonyos dolog, hogyha valaki afelett 
aggódik, hogy megmondhassa, vajon ő valóban a Krisztusban van-é, és egy másik 
különálló dolog, hogy ha ő a Krisztus ígéreteiben kételkedik, kiváltképpen abban, 
hogy azok az ő számára adattak. Némely szívekben nagy a hajlandóság arra, hogy 
nagyon sokat tekintsenek befelé, és sokkal több időt fordítanak arra, hogy a benső 
érzelmeket és a külső bizonyítékokat vizsgálnák, mintsem a Krisztusban nyilvánuló 
isteni kegyelem teljességét, szabadságát és mindenre hasznosságát 
tanulmányoznák. Ők nagyon elhomályosítják a nagy evangyéliomi igazságot, hogy a 
hívő Isten előtt nem a maga igazságáért, hanem a Krisztus Jézusért fogadtatik el, 
hogy mi az Úr Jézus vére által tisztultunk meg, hogy az Úr Jézus igazságában 
felöltözve fogadtatunk el, és az ige szerint kedvesekké lettünk ama Szerelmesben. 
„Óhajtom szívemből, hogy ezen két igazság a ti szívetekben és lelketekben egyenlő 
súlyban találtassék. Erre csak a Szentlélek taníthat meg titeket. Ez egy olyan ösvény, 
melyet a sasnak szemei nem láttak, és amelyre az oroszlán kölyke még nem lépett. 
Az, akit a Szentlélek tanít, sem az elbizakodottságnak helyet nem ad, sem a 
Szentlélek benső oktatását meg nem veti, sem azt el nem felejti, hogy a szabadulás 
csak az Úr Jézus által történik, ki nekünk adatott Istentől: igazságul, szentségül és 
váltságul. Szövegünk ezen két igazságot szép összhangzatban köti össze és mi Isten 
segedelme állal erről fogunk szólni. 
 
„Valaki hiszi a Jézust lenni ama Krisztusnak, Istentől született az.” Ez alkalommal 
megvizsgáljuk először, hogy mit érthetünk itten a hit alatt; azután másodszor, hogy 
milyen biztos bizonyítéka az az újjászületésnek; és harmadszor, a midőn 
valamennyit a vers utolsó részénél időzünk, akarjuk azt felmutatni, hogyan lesz az a 
keresztyéni szeretet alapjává. „És valaki szereti a szülőt, azt is szereti aki attól 
született.” 
 
Miben álla szövegben említett hit? Mi legelőször is meg vagyunk afelől győződve, 
hogy az itten gondolt hit az, amelyre a mi Urunk és az ő apostolai az embereket 
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intették, és amellyel Isten igéjében az üdv folyton összeköttetésben ígértetik, mint 
például azon hit, melyet Péter komolyan és nyomatékosan emlegetett, midőn a 
Kornélius házában prédikált és mondotta: „Erről minden próféták is bizonyságot 
tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által minden akik hiszen ő 
benne;” és amelyet Urunk ajánlott, midőn Galileába ment és az embereknek 
prédikálva mondotta: „Térjetek meg és higgyetek az evangyéliomnak.” (Márk 1, 
15.) Némely emberek oly nyilatkozatokat tesznek, hogy igaz, hogy az apostolok 
parancsolták az embereknek, hogy higgyenek, intették és kérték őket a hitre, de 
mondják, hogy azon hit nem olyan nemű volt, hogy azon hit az embereket 
megmentette volna. A jó Isten mentsen meg bennünket attól, hogy ilyen tévedésbe 
essünk. Csak egy pillanatig állítsuk magunk elé az apostolokat, kik lángoló 
buzgalommal a bennök lakozó Szentlélek által ihletettek voltak és a világban 
szétjárva, az embereket egy olyan hitre buzdították volna, amely csak nem menthet 
meg? Milyen célból jártak volna tehát ők olyan hírt vinni szerteszét, amely 
gyümölcstelen és az emberi szükségletek kielégítésére nézve eredménytelen lett 
volna? Midőn Urunk tanítványait az egész világra küldötte, hogy azok az 
evangyéliomot prédikálják minden teremtménynek és mondotta: „Aki hisz és 
megkeresztelkedik, idvezül,” az a hit volt az, amelyet prédikálniuk kellett, és nem 
más, mint üdvözítő hit és nagy könnyelműség más valamit állítani. Be kell vallanom, 
hogy most legközelebb nagy megbotránkozásomra szolgált egy prédikációban azon 
megjegyzést olvasni, hogy Pál apostolnak a tömlöctartóhoz intézett szavai „egy 
olyan társalgás alkalmával történtek, mely éjfélkor sajátságos körülmények között 
történt, és azon evangyélista, ki azokat leírta, nem volt jelen.” Hogyan? Hát hogy ha 
fényes délben lett volna és az egész világ jelen lett volna, akkor is adhatott volna-é 
az apostol Pál helyesebb feleletet azon kérdésre: „Mit cselekedjem, hogy az örök 
életet vehessem?” annál, mint amilyet éppen adott: „Higgy az Úr Jézus Krisztusba 
és idvezülsz.” Ismételve mondom, hogy az nagy könnyelműség, vagy még annál 
rosszabb is, azt mondani, hogy az Apostol által annyira hangsúlyozott hit, csak 
emberi volt, mely meg nem menthet, és hogy semmi bizonysága nincs afelől, hogy 
az olyan hit a lelket megmentheti. Továbbá az itten említett hit, minden emberek 
kötelessége. Olvassátok el a szöveget még egyszer. „Valaki hiszi a Jézust lenni ama 
Krisztusnak, Istentől született az” soha nem lehet kevesebb, mint az emberek 
kötelessége, az igazságot hinni, hogy a Jézus Krisztus ez az igazság, és azt hinni 
minden emberek kötelessége. Én itten hit alatt Krisztusban való bizalmat értek, és 
ez valóban kötelességök az embereknek, abban bízni, ki méltó a bizalomra, és hogy 
a Jézus Krisztus az összes emberek bizalmára méltó, az bizonyos, ezért kötelesség ő 
benne bízni. 
 
Mivel az evangyéliomi követelés: „Higgy az Úr Jézus Krisztusba és idvezülsz”, isteni 
megbízatásból minden emberekhez intéztetik, ennélfogva ezt tenni, minden 
embernek kötelessége. Mit mond János: ,.Az az ő parancsolatja, hogy az Ő Fiának 
az Úr Jézus Krisztusnak nevében higgyünk,” és Urunk maga biztosít minket: „A ki 
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hiszen ő benne, el nem kárhozik, akik pedig nem hiszen, már elkárhoztatott, mert 
nem hitt az Isten egyetlen egy Fiának nevébe.” Tudom, hogy vannak olyanok, kik 
ezt tagadják és pedig azon okból tagadják, hogy az embernek nincs ahhoz elég lelki 
ereje, hogy az Úr Jézus Krisztusban higgyen, amelyre én azt válaszolom, hogy az egy 
igen-igen nagy tévedés azt képzelni az embernek, hogy az ember lelki tehetségének 
mértéke, az ő kötelességének mértéke legyen, vannak sok olyan dolgok, melyeket 
az embereknek tenniük kellene, amelyekhez ők az erkölcsi és lelki erőt most 
elvesztették, jóllehet a testi erőt nem. Egy embernek tisztának kellene lenni, de 
hogyha olyan sok ideig tisztátalan életet élt, hogy szenvedélyeit nem zabolázhatja, 
azért ő nem ment azáltal a kötelezettségtől. Egy adósnak kötelessége adósságát 
lefizetni, de hogyha olyan tékozló volt, hogy magát reménytelen szegénységbe 
vitte, azáltal nem szabadította meg magát adósságaitól. Minden embernek hinni 
kellene azt, ami igaz, de hogyha lelke olyan romlottá lett, hogy a hazugságot szereti, 
és az igazságot nem akarja elfogadni, meg van-é mentve az által? Hogyha az Isten 
törvényét lejjebb kellene szállítani az emberek erkölcsi állapotukhoz mérten, akkor 
egy olyan törvényt kellene alkalmazni, mely fokozatokra volna elosztva, hogy az 
emberi bűnösség fokozatosságához alkalmaztatva lehetne; valóban akkor a 
legrosszabb ember a legcsekélyebb fokú törvény alá esne, és ennek következtében 
a legkevésbé volna bűnös. Isten követelései változatos nagyságúak lennének és 
tulajdonképpen semmi szabály alatt nem volnánk. A Krisztus parancsolata érvényes 
és kötelező, bármily romlottak legyenek is az emberek, és hogyha az minden 
helyen, minden embernek ajanltatik, hogy megtérjen, úgy kötelezve van megtérni; 
habár az ő bűnös volta ezt lehetetlenné teszi ő reá nézve megtenni, vagy nem. 
Mindenesetre kötelességök az embereknek azt cselekedni, mit Isten nékik 
parancsol. 
 
Ugyanazon időben, ezen hit, ott ahol ez létezik, mindenesetre, kivétel nélkül, 
Istennek ajándéka és a Szentléleknek munkája. Soha egy ember sem hitt az Úr 
Jézusban az itt említett hittel, hogy ha a Szentlékek őt oda nem segítette, hogy azt 
tehesse. Minden mi munkáinkat Ő cselekszi bennünk, úgy szinte a mi hitünket is. A 
hit egy nagyon is mennyei kegyelem, hogy az emberi természetben felnövekedjen, 
mielőtt megújíttatott. A hit minden hívőben „Istennek ajándéka”. Ti mondani 
fogjátok talán: „Megegyező ezen kél dolog egymással?”. Erre azt válaszolom: 
„Határozottan, mert mindegyik igaz.” „Hogyan egyeznek ezek meg egymással?” 
kérdezitek. „Hát nem egyeznek meg ezek?” kérdezem én, és éppen oly sok 
nehézségeket találtok azt bebizonyítani, hogy ezek nem egyeznek meg, mint én azt 
bebizonyítom, hogy ezek megegyeznek. A tapasztalat bizonyítja azt, hogy ezek 

megegyeznek. Az emberek a Szentlélek által győzettetnek meg ‒ „a bűnről”, 
mondja Krisztus, „hogy nem hisznek én bennem” itt van egy az igazságok közül; de 
ugyanazon szívek, ugyanazon Lélektől taníttatnak, hogy a hit az isten erejének 
működése. (Kol. 2, 12.) Testvérek, legyetek készek, az igazság pajzsának mindkét 
oldalát nézni. Emelkedjetek felül a gyermeki állapoton, mely két igazságot nem 
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hihet, mígnem az összekötő tagot látja. Nem e két szemed van ó ember? Avagy ki 
kell-é egyiket szúrnod, hogy azt világosan megláthasd? Lehetetlen-é ez néked, hogy 
egy lelki mutatót használj és két igazságot egyesítve megtekints, mígnem azok 
egybeolvadnak, és ezen egy valódivá és igazzá válik, mivel kettőből lett összetéve? 
 
Sokan vonakodnak egy bibliai tannak több oldalát megvizsgálni, és küzdenek erősen 
mind az ellen, a mi az ő felületes képzeletükkel össze nem egyeztethető. Az 
előttünk lévő esetben nem találom én azt nehéznek elfogadni, hogy a hit ugyancsak 
kötelessége is az embernek, amely az Istennek ajándéka: és hogy ha mások ezen 
egyesíthető két igazságot el nem fogadják, én nem leszek felelős azért, hogy ők; ezt 
elvetették; én megtettem kötelességemet, hogyha erről világosan tanúskodtam. 
 
Eddig még csak az utat magyarázgattuk. De most menjünk tovább. A szövegünkben 

felmutatott hit látszólag egy személyen nyugszik ‒ az Úr Jézuson. „Valaki hiszi a 
Jézust lenni ama Krisztusnak Istentől született az”. Ez nem valamely tanban való hit, 
vagy valamely véleményben, vagy valamely formában, hanem egy személyben való 
hit. Halld csak ezen igéket: „Valaki hiszi hogy a Jézus ama Krisztus,” vagyis: „A ki 
hiszi hogy a Megváltó ama Felkenettetett, Istentől született az.” Mellyel 
határozottan nem az van mondva, hogy valaki azt látszik állítani, hogy Ő az legyen, 
mert sokan cselekszik azt, kiknek életök bebizonyítja, hogy nincsenek ujjá születve; 
hanem akik ezt úgy hiszik, hogy az Úr Jézus tényleg és valóban elfogadja, amint 
Isten őt felmutatta és felkente, az egy újjászületett lélek. Mit érthetünk az alatt, 
„hogy Jézus ama Krisztus”, vagy Felkenettetett? Legelőször is, hogy Ő a Próféta; 
másodszor hogy Ő a Pap; harmadszor hogy Ő királya az Ő gyülekezetének, mert 
ezen háromféle értelemben Ő a Felkenettetett. Mostan foglalkozhatok világosan 
ezen kérdéssel. Hiszem e én, hogy Jézus a nagy, Istentől felkenettetett Próféta, aki 
nékem az üdv útját felmutatja? Elfogadom-é őt, mint tanítómat, és elhiszem-é, 
hogy örök életnek szavai vannak Ő nála? Hogyha azt hiszem, úgy engedelmes leszek 
az Ő evangyéliomának, és örök életet nyerek az által. Elfogadom-é őt úgy mint akik 
az én lelkemnek Istent megnyilatkoztatja, akik a szövetségnek Angyala, a 
Legmagasabbnak felkent Prófétája? De Ő egy pap is. Egy pap pedig arra 
rendeltetett, hogy áldozatokat hozzon Isten elé; Hiszem-e én teljesen, hogy az Úr 
Jézus arra rendeltetett, hogy egy nagy áldozatot hozzon az emberiség bűneiért, 
amely által Ő egyszer s mindenkorra a megváltatást bevégezte, és egy teljesen 
elegendő váltságot talált? 
Elfogadom-e az ő engesztelő áldozatát, mint részemre eszközölt engesztelést, és az 
Ő halálát, mint megváltatásomat, a melyre építem minden bűneim 
megbocsátásának reménységét? Hiszem-é valóban, hogy Jézus az egyetlen és 
valódi megengesztelő Pap, és elfogadom-é Őt mint olyat, ki érettem, mint Pap 
cselekszik? Hogyha igen, úgy már részben hiszem, hogy Jézus a Felkenettetett. De Ő 
Király is, és hogyha akarom tudni, hogy vajon igaz hitem van-é Ő benne, kérdeznem 
kell tovább: „Az a Jézus, ki most a menny magas trónjára felmagasztaltatott, aki 
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egykor a keresztfán elvérezett, Királyom-e nékem?” Az Ő törvénye az én 
törvényem? Óhajtom-é magamat az ő uralkodásának alája vetni? Gyűlölöm-é, amit 
ő gyűlöl, és szeretem-é, a mit Ő szeret? Azért élek-é, hogy őt dicsőítsem? Óhajtom-
é, mint hű alattvalója látni, hogy az Ő országa eljöjjön, és akarata teljesüljön itt e 
földön, mint oda fent a mennyben? „Kedves barátom, hogy ha te komolyan, és 
szívedből mondhatod: Én a Názáretbeli Jézus Krisztust elfogadom mint Prófétát”, 
Papot és Királyt, kit, mint olyat magaménak tekintek, mivel Isten őt felkente, hogy 
ezen háromféle hivatást végezze, és ezen három, mindegyikében őszintén bízom, 
„akkor kedves barátom, van neked olyan hited, mely arról tanúskodik hogy te az 
Istennek választott gyermeke vagy, mert meg vagyon írva? „Valaki hiszi, hogy a 
Jézus ama Krisztus legyen, Istentől született az”. 
 
Most egy kevéssel tovább megyünk. Valódi hit egy magát reá bízás. Nyissatok fel 
tetszés szerint bármely görög szótárt és úgy fogjátok találni, hogy ezen szó 
pistencin, nemcsak hitet jelent,” hanem bizalmat, bizodalommal lenni, magát 
átajánlani, reá bízni stb. és annak magva, ami hitet jelent, bizalom valakiben, reá 
bízni magát valakire. Engedjétek meg hát, hogy minden itt jelenlévőt 
megkérdezhessek, aki azt állítja, hogy néki hite van: a te hited a magát reá bízásnak 
hite-é? Te azt nyilvánítod, hogy hiszel, helyezted-é bizalmadat amaz egy dicső 
Személyben, aki egyedül megtarthat? Teljesen igaznak tartod-é őt és bízol-e úgy ő 
benne? Egy hitvallomás téged soha meg nem menthet, de teljes bizalommal a 
felkenettetett Megváltóra bízni magadat, az az üdvnek útja. Gondoljatok erre, 
kérlek titeket, hogyha valami tévedésbe nem akartok jutni és hogyha egy olyan 
hitvallomást nem akartok megtanulni, mely az örök Istentől magától íratott, úgy 
egy csupán fogalmi hit, mint az, hogyha a holdban lakozó emberek létezését, vagy 
más egyéb ily dolgokat hiszitek, ez a ti lelketeket meg nem mentheti. Ezt 
határozottan tudjuk, mivel sokakat látunk magunk körül, kiknek olyan hitük van és 
mégsem Istennek gyermekei. 
 
Mindazáltal az igaz hit nem egy hízelgő elbizakodás, melynél fogva az ember 
mondhatja.  „Én hiszem, hogy meg vagyok mentve, mert olyan szép érzelmeim 
vannak, olyan gyönyörű szép álmokat láttam, csudálatos szép érzelmeim vannak”; 
mivel az ilyen bizodalom nem más, mint csupa képzelgés. Elbizakodottság nem hit, 
hanem a hitnek ellentéte; annak bizonyos bizodalma helyett, hogy reménylene, egy 
puszta képzelgés. A hit épen olyan alapos és bizonyos, mint az értelem és hogyha 
annak bizonyító okait fontolgatjuk, éppen olyan bizonyos az ő következtetéseiben, 
mintha csak valamely mennyiségtani szabályból vontuk volna ki. Kérlek titeket, 
óvakodjatok egy olyan hittől, melynek nincs alapja más, mint a ti saját 
képzelgésetek. 
 
Továbbá a hit nem azon meggyőződés, hogy Krisztus értem meghalt. Én olykor-
olykor egy kissé ellentétben érezem magamat azon verssel: 
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„Ép úgy, mint vagyok, nincs más alapom,  
Minthogy véred értem folyt tudom”. 
  
Ez nagyon alkalmas Isten gyermekeinek, de abban nem adhatom beleegyezésemet, 
hogy ez a helyes mód volna a dolgot így állítani a bűnösök elé. Én nem azért hiszek 
az Úr Jézusban, mivel megvagyok győződve, hogy az Ő vére érettem ontatott; 
sokkal inkább abból következtetem és tudom, hogy én az ő benne való hithez 
jutottam, hogy Ő vérét épen érettem is ontotta. Félek rajta, hogy vannak ezerek, 
akik hiszik, hogy az Úr Jézus érettök meghalt, és akik még sincsenek Istentől 
születtetve, hanem inkább megkeményedve vannak bűneikben, az ő alaptalan 
reményök által az Isten irgalmasságában. Nincs abban semmi kiváltképpen való erő, 
ha egy ember képzeli, vagy föltételezi, hogy Krisztus ő érette meghalt, mert az csak 
egy magától érthető igazság, hogyha az, amit némelyek tanítanak, hogy az Úr Jézus 
mindenekért meghalt. Az olyan elmélet szerint mindenki, aki egy általános 
megengeszteltetésben hisz,  kell, hogy Istentől született légyen, ami határozottan 
nem létezik. Hogyha a Szentlélek minket oda hoz, hogy az Úr Jézusba helyezzük 
bizodalmunkat, akkor azon igazság, miszerint Isten az ő egyszülött fiát adta, hogy 
minden valaki hiszen ő benne üdvöt talál, lelkünk előtt megvilágosodik és látjuk, 
hogy az Úr Jézus érettünk, kik hívők vagyunk, azon határozott szándékkal halt meg, 
hogy mi azáltal megmentve lehessünk. Az egészen más, hogyha a Szentlélek minket 
bizonyosokká tesz afelől, hogy az Úr Jézus érettünk kiváltképpen kiontotta az ő 
vérét, mintha mi csak képzeljük azt, hogy az Úr Jézus meghalt érettünk, és azon  
gondolat, hogy ő minden emberért meghalt, annyira távol van az Úr Jézus 
Krisztusba való igaz hittől, mint az este a reggeltől. 
 
Épp oly kevéssé hit, hogyha azon bizodalommal bírok, hogy én meg vagyok mentve, 
mert az megtörténhetne, hogy nem lennék megmentve és az sohasem lehet hit, 
egy hazugságot elhinni. Sokan nagyon elhamarkodva azon határozathoz jutottak, 
hogy ők meg vannak mentve, mialatt ők még keserűséges méregben és vad 
természetben voltak. Az nem a Krisztusban való bizalom volt, amit ők 
nyilvánítottak, hanem egy rossz, a legmagasabb fokon veszedelmes 
elbizakodottság. Hogy oda jöjjünk vissza, ahonnan kiindultunk, amikor 
kinyilvánítottuk, hogy a hit egy szóval kimondva egy magát reábízás a Jézus 
Krisztusra. Hogy az Úr Jézus én érettem különösen meghalt, vagy nem, az nem azon 
kérdés, melyet előtérbe kellene helyezni, én úgy találom, hogy ő e világra jött, a 
bűnösöket megtartani, ezen általános tudatás alapján jövök ő hozzá és úgy találom, 
hogy mindazok, kik ő benne hisznek, kell, hogy megmentve legyenek, azért hiszek 
én ő benne és minekutána azt tettem, megtanulom az ő igéjéből, hogy én az ő 
szeretetének kiváltképpen való tárgya vagyok és hogy Istentől születtettem. 
 
Az én előszöri Jézushoz jövetelem alkalmával nem vehetek személy és részvételről 
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való ismeretet az Úr Jézus vére érdeméről; de mivel meg vagyon írva: „Ő a mi 
bűneinkért engesztelő áldozat; nemcsak a mi bűneinkért pedig, hanem az egész 
világnak bűneiért is, úgy jövök és bizalmamat helyezem ezen megváltatásban; ha 
süllyedezek, vagy úszni tudok, és a megváltóba helyezem bizodalmamat. Nagy Isten 
Fia, Te éltél és meghaltál, vérzettél és szenvedtél és az összes bűnökért eleget 
tettél, amelyek reád vettetnek bizalommal, én benned helyezem bizodalmamat, 
reád támaszkodom, egész benned vetem reményemet. Nos, hogyha ilyen hitetek 
van, akkor Istentől születtettetek, az valódi hit, mely az újjászületésnek egy 
határozott bizonyítéka. ítéljétek meg tehát, hogy van-é ilyen hitetek, vagy nincs. 
 
Engedjétek, hogy még egy percig időzzek ezen pont mellett. A valódi hit az írásban 
jelképesen van előállítva, vagy felmutatva, és ezek közül egy párat óhajtok 
felmutatni. Egy igen kitűnő előképe volt a hitnek, midőn az izráelita atya 
Egyiptomban a bárányt megölte, és a meleg vért egy medencéébe vette, azután 
egy kötet izsóltot vett, azt a vérbe mártotta, azzal az ajtónak két mellékét és felső 
szemöldökét bekente. Ezen vérrel való bekenés mutatta a hitet. A megszabadítás 
vér által eszközöltetett; és a vér azáltal segített, hogy a házi atya azt személyesen 
háza ajtajára kente. A hit cselekedte azt; az vészen abból, ami a Krisztusé, sajátjává 
teszi azt, meghinti a lelket úgyszólván a drága vérrel, az irgalmasság utasítását 
elfogadja, mely szerint az Úr közöttünk által megyen és népét a veszedelemtől 
megkíméli. A hit a zsidóknak még másképpen is fel volt mutatva. Hogyha egy barom 
bűnért való áldozatul hozatott, annak a papok és bizonyos alkalommal a 
nemzetségük helyettesei, vagy az áldozó maga kezeit az áldozatra vetette annak 
jeléül, hogy ők óhajtják az ő bűneiket arra reá rakni, hogy az ő érettök, mint a nagy 
Helyettesnek előképe szenvedjen. A hit kezeit az Úr Jézusra veti azon óhajjal, hogy 
az ő helyettesítő halála néki javára szolgáljon. 
 
Egy még csudálatra méltóbb felmutatása volt a hitnek a kígyók által megmaratott 
izráelitáknak gyógyító tekintetük. A tábor közepén egy hosszú rúdra erősített 
Mózes egy ércből öntött kígyót; minden sátrakon felül, és keresztül ragyogott ezen 
felemeltetett kígyó a nap fényénél, és aki a haldokló tömegből fel akart rá 
tekinteni, azt megtehette és meggyógyult. Reá tekinteni nagyon egyszerű dolog 
volt, de azt mutatta, hogy az illető, aki ezt tette, Isten parancsának 
engedelmeskedett. Reá tekintett, amint néki parancsolva volt, és az ércből öntött 
kígyótól származó gyógyító erő egy tekintet által jött. Így van a hit. Ez a 
legegyszerűbb dolog a világon, de sokkal többet mutat az fel, mint ahogy külsőleg 
láthatni lehet. „Egy tekintet arra, ki a keresztfán meghalt, élet”. Jézusba hinni annyi, 
mint a hit szemeivel egy tekintetet tenni ő reá és a lelket reá bízni teljesen. 
 
Azon szegény asszony, ki a nagy tolongásban hátul a mi Megváltónkhoz járult, 
nagyon szép képét mutatja fel nekünk a hitnek. Ő mondá: „Hogy ha csak ruhájának 
prémjét illethetem is, meggyógyulok”. Nem vett gyógyszert, nem tett vallomást, 
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semmi szertartást nem végezett, hanem csak az Úr Jézus ruhájának prémjét illette, 
és azonnal meggyógyult. Ó lélek, hogy ha te érintkezésbe tudsz jönni Krisztussal, 
egy Ő benne való egyszerű bizodalommal, hogy ha az még olyan gyenge is, úgy az 
Isten választottainak hitével bírsz; azon hittel, mely mindenesetre az újonnan 
születésnek bizonyítéka. 
 
Tovább kell mennünk, és felmutatni, hogy az bárhol is létezik, az újjászületés 
bizonyítéka. Soha egy morzsalékja sem volt az ilyen hitnek e világon, ha csak egy 
újjászületett léleknél nem, és nem is lesz soha másutt, míg a világ létezik. 
Szövegünk szerint is úgy áll az, és hogyha más bizonyságunk nem volna, úgy ezen 
egy hely elegendő volna ezt bebizonyítani. „Valaki hiszi a Jézust lenni ama 
Krisztusnak, Istentől született az”, „Óh” ? mondod talán, szegény lélek, „az 
újjászületés egy nagy titok; én nem értem azt, és félek, hogy nékem nincsen abban 
részem.” Te újjá vagy születve, hogy ha hiszed, hogy a Jézus a Krisztus, hogy ,ha 
bizalmadat teljesen egy megfeszíttetett Megváltóban helyezed, úgy te biztosan 
„újjá vagy születve egy élő reménységre”. Legyen az titok, vagy nem, az újjászületés 
a tiéd, hogy ha te hívő vagy. Figyelembe vettétek már azt, hogy a legnagyobb titkok 
a legegyszerűbb jelek által nyilváníttatnak? A hitnek egyszerűsége és látszólagos 
könnyűsége, nem alap ahhoz, hogy annak létesítését az újjászületés csalhatatlan 
bizonyítékának ne nézzem. Hogy tudhatjuk, hogy az újjászületett gyermek él, 
hanem az ő kiáltása által? De egy gyermek sírása, vagy kiáltása, milyen 

jelentéktelen és egyszerű hang az! ‒ milyen könnyen utánozható volna az! Egy 
ügyes napszámos milyen könnyen megcsalhatna bennünket egy cső, vagy más 
eszköz használatával; mindazáltal soha nem volt még gyermek kiáltás e világon, 
mely a lélegzet titkát, a szívverést, a vérfolyást, vagy más ilyen csudákat, melyek az 
élettel együtt járnak, ne jelölte volna. Tekintsétek meg azon személyt, kit éppen a 
folyamból húztak ki. Él-é? Igen él. Miért? Mivel a tüdők még mozognak. De nem-é 
könnyű dolog az, hogy a tüdőt mozgassuk? Egy belé fúvás nem tudná-é azt 
megmozdítani? Ó igen, a dolog könnyen utánozható volna bizonyos mértékben; de 
egy tüdő sem mozog, kivéve azt, a mely él, azaz ahol élet van. Vegyünk egy másik 
példát. Menjetek be egy sürgönyi hivatalba, ottan bizonyos tűket fogtok látni, 
melyek folytonos tik-takkolással jobbra és balra mozognak. Villanyosság egy nagy 
csuda, és ti nem láthatjátok sem érezhetitek, de a sürgönyöző mondja néktek, hogy 
a villamos áram, a drótok által hozatik mozgásba, „Honnan tudja Ön azt?” „A tűk 
által tudom azt.” „Hogyan? Én azokat a tűket könnyen meg tudom mozgatni”. 
„Igen, de nem látjátok, hogy a tű két mozgást jobbra egyet balra tett, azután pedig 

ismét kettőt jobbra. Ekkor olvasok egy hírt.” „De” mondjátok ‒ én abban semmit 
nem látok; én ezen tik-takkot és ezen mozgásokat könnyen utánozhatnám”. 
Mindazáltal az, ki a művészetet tanulta, ezen tűkben, nem csak villamos működést 
lát, hanem még egy mélyebb titkot is; ő megjegyzi, hogy valaki vezeti ezen 
láthatatlan erőt, és annak segítsége folytán beszél. Nem mindeneknek, hanem csak 
az abban gyakorlottaknak adatott, hogy az egyszerű dolgokban elrejtett titkokat 
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lássanak. A hívő, a hitben mely egyszerű, mint azon tűknek mozgása, egy jelt lát 
arra nézve, hogy Isten az emberek lelkére hatást gyakorol, és a lelki ember észre 
veszi azt, hogy az által egy titok jelöltetik, mely a testi szemeknek láthatatlan. Az Úr 
Jézusba hinni egy jobb ismertető jele az újjászületésnek, mint bármi más, és soha 
meg nem csalhat, vagy tévedésbe nem vihet. Az élő Istenben és az Ő Fiában az Úr 
Jézusban való hit mindenkor az újjászületés eredménye, és sehol másutt nem 
létezhetik, mint az újjászületetteknél. Akinek hite van, az egy megmentetett lélek. 
 
Kérlek titeket, hogy kövessetek engemet egy kevéssé ezen bizonyítgatásnál. Egy 
bizonyos teológus most nem régen azon nyilatkozatot tette: „A hit cselekménye 
nem az, ami az emberek megmentetése; az csak egy iránya a megmentetésnek.” Ez 
annyit jelent, mint tagadni azt, hogy mindenki, aki az Úr Jézusban hiszen, azonnal 
megmentetik; és ennek következménye az, hogy egy embernek nem szabad azt 
gondolni, hogy ő megmentetett, mert az Úr Jézus Krisztusban hiszen. Mostan 
tekintsétek meg mennyire ellene van ez a szentírásnak. 
 
Isten igéje szerint az bizonyos, hogy akik az Úr Jézusban hiszen, el nem kárhozik. 
Olvassátok János ev. 3. r. 18. verset, és sok más helyeket. „A ki hiszen Ő benne el 
nem kárhozik.” E szerint nem kárhozik el egy újjászületett sem. De vajon nem 
elkárhozik-é, minden újjá nem született? Nem-e megmentetett azon lélek, mely el 
nem kárhozik? Hogy ha Isten kijelentése folytán bizonyosak vagytok, hogy a hívő el 
nem kárhozik, hogyan tudjátok hát azt mint értelemmel bírok tagadni, hogy a hívő 
idvezül? Aki el nem kárhozik, mitől félhet az? Nem-e joggal mondhatja az, hogy 
békességet talált Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, mivel a hit által 
megigazult? 
 
Figyeljétek meg másodszor, hogy a felolvasott rész negyedik versében a hitről az 
mondatik, hogy a világot meggyőzi. „Az a diadalom tudniillik, a mi hitünk”, mely a 
világot meggyőzte. Hogyan? hát meggyőzte a hit azon emberekben a világot, kik 
nincsenek megmentve? Hogyan volna az lehetséges? mikor az apostol azt mondja, 
hogy az, aki e világot meggyőzte, Istentől született. Olvassátok a negyedik verset: 
„Mert valami Istentől született, meggyőzi e világot”: a hit meggyőzi e világot; e 
szerint azon ember, kinek hite van, újjászületett. Nem azt jelenté-e mindez, hogy ő 
megmentetett, és hogy az ő hite azon eszköz, mely által győzelemhez jutott? 
 
Továbbá a hit elfogadja Istennek bizonyságtételét, és még több, aki hiszen, annak 
vagyon bizonysága Isten igazságára nézve, önmagában. Olvassátok ugyanezen rész 
tizedik versét: „A ki hiszen az Isten Fiában, vagyon bizonysága ő magában”, az ő 
szíve tanúskodik Isten igazságáról. Van-é egy meg nem mentettnek egy 
tapasztalatbeli bizonysága ő magában? Akarjátok nékem mondani, hogy az 
embernek benső tapasztalata Isten evangyéliomáról bizonyságot tészen, és az 
ember mégis elveszett állapotban van, vagy csak épen reménysége van ahhoz, hogy 
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végre még ő is megmentethetik? Nem, ez lehetetlen. Aki hiszen, abban azon 
változás eszközöltetik, mely aztán olyan állapotba helyez, hogy saját öntudata által 
Isten bizonyságtételét megerősíti, és egy ilyen ember nem lehet más, mint egy 
megmentetett. Lehetetlen azt állítani arról, hogy ő nincs megmentve. 
 
Továbbá ügyeljétek meg ugyanezen résznek tizenharmadik versét, hogy a hit 
egyszersmind az örök élet is; az igék így hangzanak: „ Ezeket írtam néktek, kik 
hisztek az Isten Fiának nevében; hogy tudjátok, hogy néktek örök életetek vagyon.” 
Urunk és az ő apostolai különböző helyeken kinyilvánították: „Hogy aki ő benne 
hiszen, örök élete vagyon annak.” Ne mondjátok nékem, hogy egy bűnösnek, aki 
Jézusban hisz, egy előhaladásra van szüksége, mielőtt mondhatná, hogy ő meg van 
mentve; hogy egy embernek, ki Krisztusban bízik, csak a megmentés útján lehet 
hinni, és várnia kell mígnem a rendszabály szerinti eljárásnak megfelelt és a 

kegyelemben növekedett, mielőtt tudná, hogy meg van mentve. Nem ‒ ugyanazon 
pillanatban meg van mentve a bűnös, amely pillanatban az ő bizodalmát az Úr Jézus 
elvégezett munkájába helyezi teljesen. Az ég és föld elmúlhatnak, de ezen ember 
nem veszhet el. Hogyha csak egy másodperccel előbb hívővé lettem is az Úr 
Jézusban, biztos vagyok, annyira biztos, mint azon ember, aki ötven évvel az előtt 
már hívővé lett ő benne, és mindig hűen s fedhetetlenül élt azon idő óta. Nem 
mondom, hogy az új megtértek olyan boldogok, vagy pedig hogy olyan hasznosak, 
vagy olyan szentek, vagy olyan érettek a mennyország számára, de azt mondom, 
hogy azon ige: „Aki ő benne hiszen, örök élete vagyon annak,” egy igazság, mely 
mindeneknek érvényes, épp úgy a hitben gyermekeknek, mint azon férfiúnak, aki a 
Krisztusban való teljes férfiúságot elérte.” 
 
Úgy látszik, mintha ezen rész azon szándékból íratott volna, hogy azon goromba 
tévedésnek ellent mondjon, hogy a hit nem hozhat abban a pillanatban való 
megmentetést. Azért veszi elő újból és újból a hitet, igen, és még hozzá vehetem, 
Urunk maga is megkoronázza a hitet, mivel a hit sohasem hordja a koronát, hanem 
minden dicsőséget a hű Megváltónak ad. 
 
Mostan engedjétek meg, hadd tegyek némely kérdésekre bizonyos nyilatkozatokat. 
De vajon nem kell-é az embernek éppen oly múlhatatlanul megtérni, mint hinni? 
Felelet: „Soha senki nem hitt anélkül, hogy ugyanazon időben meg ne tért volna. 
Hit és megtérés együtt járnak. Nekik így kell együtt lenni. Hogyha én Krisztusban 
bízok, hogy ő engemet meg fog menteni a bűntől, akkor ugyanazon időben meg is 
térek a bűnből, és az én érzelmeim a bűnre vonatkozólag, és mind arra, ami azzal 
összeköttetésben van, megváltozott. A megtérésnek minden gyümölcsei rejtve 
vannak a hitben. Soha sem fogjátok azt találni, hogy egy ember, ki az Úr Jézus 
Krisztusban bízik Istennek ellensége maradjon, vagy pedig a bűnnek kedvelője. 
Azon tény, hogy ő az ajánlott kegyelmet és megengesztelést elfogadta, egy 
határozott bizonyítéka annak, hogy ő a bűnnel szakított, és hogy az ő érzelmei 
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Istenre vonatkozólag egész megváltoztak. Sőt még több ‒ vajon mindazon kegyelmi 
jók, melyek később a keresztyénéletében nyilvánulnak, nem-é megtaláltatnak a 
hitben, mint csírában lévők? Higgy! Csak higgy és megtartatol,” ez azon felszólítás, 
amely felett sokan gúnyosan nevetnek, mások pedig ezt félreértik; de tudjátok-e, 
hogy mit jelent ezen kifejezés, csak higgy! Tudjátok-é, hogy milyen sokatmondó 
értelem rejlik e szavakban? Olvassátok a zsidókhoz írott levélnek ama jeles részét, 
és lássátok, hogy mily csuda dolgokat volt képes tenni a hit, és még mindig képes 
azokat tenni, ebből aztán megláthatjátok, hogy az nem csekélység. Ahol hit van az 
emberekben, ottan csak fejlődni kell annak, akkor aztán nem maradhat el a bűnből 
való megtisztulás, és a világtól való elszakadás, a gonosszal való harc és a Krisztus 
dicsőségére való törekvés, ami semmi más által úgy létre nem jöhetne. A hit 
magában egy, a legnemesebb kegyelem, ez az összes erényeknek fogalma; és 
miképpen gyakran egy gabona főben elég mag van arra nézve, hogy egy egész 
kertet bevessünk azzal; azonképpen ezen egy szóban „hit,” elég erő rejlik arra 
nézve, hogy az egész földet áldottá tegye; elég kegyelem, hogyha Istennek lelke 
növekedővé teszi, hogy az elesetteket tökéletesekké átalakítsa. A hit nem valami 
könnyű dolog, aminek sok ember tartja. Távol legyen tőlünk, hogy az üdvöt 
bizonyos tanok elfogadásának tulajdonítsuk, hisz ennek már a puszta gondolata is 
ellenünk vagyon; épp oly kevéssé tulajdonítjuk az üdvöt azoknak, akik magok avval 
akarják tartani, hogy az az övék; de mi az üdvöt az Úr Jézus Krisztusnak 
tulajdonítjuk, és annak elnyerését azon egyszerű gyermeki bizodalomnak, ki teljes 
szeretettel annak karjaiba veti magát, ki kezeit a szegeknek átengedte, és 

szenvedett haláláig az ő népének bűneiért. Ki úgy hiszen, az megmentetett ‒ abban 
bizonyosak lehettek. „Valaki hiszi, hogy Jézus ama Krisztus legyen, Istentől született 
az.” 
 
Nos, mi következik ebből? Ennek egész természetes következménye a szeretet. 
Hogyha Istentől születtettünk, úgy szeretnünk kell mindazokat, akik Istentől 
születtettek. Sértésül szolgálna néktek, hogyha bebizonyítanám, hogy egyik 
testvérnek szeretnie kell a másik testvért. Nem-e ezt tanítja még a természet is? 
Tehát azok, kik Istentől születtettek, Istennek összes háznépét kell, hogy szeressék. 
És kik azok? Nos, hát mindazok, akik hisznek, akik hiszik, hogy a Jézus Krisztus Isten 
Fia legyen és az ő bizodalmukat benne helyezik, akibe mi is helyezzük 
bizodalmunkat, tudniillik Krisztusba, Istennek Felkentjébe. Ezeket mindet 
szeretnünk kell. Ezt tennünk kell azért, mivelhogy egy családhoz tartozunk. Mi 
hiszünk, azért vagyunk Istentől születettek. Törekedjünk úgy cselekedni, mint az 
isteni családnak tagjai, tartsuk azt egy előjognak, hogy az isteni családba 
felvétettünk, és örüljünk, hogyha a mi magas  állásunkra vonatkozó kedves 
kötelességeinknek megfelelhetünk. Ha körültekintünk, sok olyanokat látunk 
körülöttünk, kik az Úr Jézusban hisznek, szeressük azokat, mivel azok a lelki 
rokonsághoz tartoznak. „De sokan nagyon egészségtelenek az ő tanaikban, ők nagy 
tévedésben vannak Urunk rendeleteire vonatkozólag”. Hibáikat nem kell 
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szeretnünk és nem is kell várnunk, hogy ők a mienket szeressék, de annak dacára 
személyöket szeretnünk kell, mert: Valaki hiszi, hogy a Jézus ama Krisztus legyen, 
Istentől született az, ennélfogva az isteni családhoz tartozik és amiképpen szeretjük 
az Atyát, aki minket szült, azokat is szeretnünk kell, akik ő tőle születtettek. 
Legelőbb Istent kell szeretnem, azért óhajtom Isten igazságát elősegíteni és Isten 
evangyéliomát minden elegyítés nélkül tartani és hirdetni. Azután pedig szeretnem 
kell mindazokat, akik Istentől születtettek, dacára az ő gyarlóságoknak és 
gyengeségüknek, melyet ő bennök látok, mivel én is gyarlósággal vagyok körülvéve. 
Az élet a szeretet, alapja a közös életnek, mely az Úr Jézusban, mint Megváltóban 
való közös hitben nyilvánul, melynek össze kell minket kötni.  
 
Engedjétek, hogy ezen gyülekezet tagjait kérhessem, hogy egymás iránt szeretetet 
nyilvánítsanak. Némelyek talán gyengék közöttetek? Vigasztaljátok azokat. Vannak 
olyanok, kiknek oktatásra van szükségök? Segítsétek ki őket a ti ismeretetekkel. 
Némelyek talán nyomorban vannak? Segítsétek őket. Talán eltévelyedtek? 
Segítsétek útba ismét őket. Fiacskáim, szeressétek egymást, ez a szabály a Krisztus 
családjában, figyeljük meg ezeket. Törekedjünk arra, hogy azon szeretet, mely a mi 
szíveinkbe kiöntetett a Szentlélek által, ami minden szentek iránti szeretetünkben 
nyilvánuljon. És gondoljatok arra, hogy néki még más juhai is vannak, kik nem ezen 
akolból valók, azokat elő is kell hoznia. Szeressük azokat is tehát, akiket elő kell 
vezetnünk, és szeretetben menjünk utánuk, őket keressük fel. Bármely szolgálatra 
is akar Isten minket felhasználni, szeretetteljesen nézzünk az elveszettek után és 
keressük fel őket, ki tudja, hogy még ma is talán nem vezethetünk-é néhány 
családot be az ő aklába, akik felett még a menny?i Angyalok is örülni fognak, hogy 
az elveszettek megtaláltattak. Isten áldjon és vigasztaljon meg benneteket az Úr 
Jézus Krisztusért. Ámen. 
 

Hogyan kell elfogadnunk az elválasztásról való 
tant 
 
„Ő pedig felelvén monda: Nem bocsáttattam én, hanem az Izrael házának 
elveszett juhaihoz. És az asszony eljövén, térdre esek Jézus előtt, és monda: 
Uram, légy segítségül nékem!” 
 
Ti, kik az Úr Jézusnak szeretetteljes szívét ismeritek, egész bizonyosak vagytok 
abban, hogy ő haszontalanul és könnyelműen, soha egy lelket, mely ő hozzá jött, el 
nem kedvetleníti. Mégis, ezen előttünk lévő alkalommal, „semmit nem felele.” 
Talán néma az Úr Jézus, amikor a nyomor egy szót vár Ő tőle? Az emberek barátja 
rendesen széjjel jár, bátorít, mindenkit szívesen fogad, és mégis ezen buzgó asszony 
hasztalan kiált Ő hozzá segítségért az ő nagy gyötrelemben lévő leánya részére! Mi 
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nem nyugtalankodunk efelett. Nagyon jól ismerjük Urunkat, sokkal jobban ismerjük 
Őt annál, minthogy avval gyanúsítanánk, hogy hiányzik nála a szeretet és 
könyörületesség. Ő nem játszik egy megsebzett madárral. Nála nincsen semmi 
elkeseredés. Még csak a látszatát sem tűrné annak, hogy egy olyan szívet, mely az 
emberi kebelben dobog, elkedvetlenítsen, hogy ha arra valami komoly és sürgős 
szükség nincsen, ha az által valami kegyelem-teljes cél elérve nem lesz. 
 
Senki sem akar talán olyan szemérmetlen lenni, hogy a mi isteni Urunknak illetlen 
keménységet tulajdonítana a lelkek iránt, akik az ő segítségét szeretik. A világ 
gyanúsíthatja az ő prédikátorait, hogy azok kemények és hidegek, mint azon 
márvány szószék, mely a népek között felállíttatott. Sokak közülünk inkább 
érzékenyeknek, mint jó érzelmet keltőknek tekintethetnek, mert vajon némelyek a 
prédikátorok között, nem-é nagy, kőhöz hasonló teremtmények, majdnem érzés 
nélküliek és megközelíthetetlenek? A népek számíthatnak azzal, hogy kevés 
szeretettel bírunk, vagy pedig hogy nem vagyunk elég komolyak; azt is mondhatják 
hogy túlbuzgólkodók vagyunk, vagy nagyon bizalmatlanok a mi embertársainkkal 
szemben, hogy nagyon parancsolólag és keményen beszélünk velük, hogy őket 
magunktól legalább is száz lépéssel távol tartsuk. Tudom, hogy rossz atyáknak 
tartanak bennünket, kiknél a vessző mindig készebben tartatik, mint a vigasztaló 
részvét; és ebben nékik nagyon is igazuk van. Óhajtanám, hogy ez ne volna úgy. Ti 
kemény ítéletet tehettek rólunk, kik az Ő szolgái vagyunk; és az lehet igaz is, lehet 
alaptalan vádolás is; de oly valamit az Úr Jézusról nem föltételezhettek. Ő oly 
nyíltan és világosan szeretettel teljes, kegyelmes, szívélyes, hogy nem lehettek 
bátrak őt gyanúsítani. Hogy ha az Úr Jézus titeket valaha elfogadott, az által 
meggyőződhettetek az ő kétség nélküli gyengédségének bebizonyításáról, azóta 
bízhattok az Ő könyörületességében. Meg vagytok győződve, hogy Ő 
megrepedezett nádszálat nem rontja meg, és a füstölgő gyertyabelet nem oltja el; 
mert titeket sem rontott meg, és nem oltott el. Mégis kedvetlenítette ő ezen 
asszonyt. Nem csak a tanítványok tették ezt, hanem maga a Mester is. Azért 
mondom én, hogy az rá nézve valami elrejtett szükségességnek kellett lenni. Az Ő 
javára kellett annak szolgálni, hogy a szelíd és nyájas Úr olyan kemény és 
bátortalanító szavakkal feleli néki. 
 
Azt hiszem, hogy mi kedves testvéreim, kik az Úr Jézus Krisztusnak csekély követői 
vagyunk, kötelesek vagyunk mindeneket felbátorítani, akikben valami reményteljes 
dolgot szemlélünk. Bármikor is, hogy ha egy tévelygő lelket találunk, ki tekintetét 
hazafelé fordította, azonnal kezet kellene annak nyújtanunk, hogy reszkető 
lépéseiben támogathatnánk őt. Mindazáltal, hogy ha Urunkat követni akarjuk, arra 
is lehetünk ösztönöztetve, hogy fájdalmat okozó szavakat mondjunk, melyek a hű 
baráttól származva, a sebeknek ép oly élesek mint gyógyítók. A szeretet ajkai nem 
mindig méztől csepegnek. A hízelgés lelkesít édes szavaival, de egy bölcs szeretet, 
gyakran kemény és vágó hangot használ. Bizonyos jó érzelmű népeknél szokás az, 
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hogy mindig vigasztaljanak és a komoly igazságokat elhallgassák, attól való 
féltökben, hogy majd félre lesznek értve. Dicső tanok, mélyek atyáinkat erősekké 
tették, félelemből el lesznek hallgatva, hogy a gyenge és állhatatlan lelkeknek 
botránkozás kövéül szolgálnak. Majdnem oda jutunk, hogy túlságos sok gyermek 
táplálékot használunk, annyi sok szitán megszitáljuk a lisztet, hogy semmi siker nem 
marad belőle a csontok képzéséhez szükséges anyagból. Hogyha mindig bölcs dolog 
volna, vigasztalni és bátorítani, úgy a Mester mindig azt cselekedte volna, és mivel 

azt nem tette, úgy azt gondolom, ‒ és azt hiszem, senki sem merészkedik ebben 

megcáfolni ‒ hogy az embereknek más egyébre is van szükségök, nem csak 
bátorításra. Nem olvassuk-é, hogy: a „teljes írás Istentől ihlettetett, és hasznos a 

tanításra, feddésre, megjobbításra, a nevelésre ‒ mely igazságban vagyon, hogy 
tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre elkészíttetett”. Vannak 
igazságok, melyeknek nem szabad elhallgatva és visszatartva lenni azért, mivel azok 
nem bátorítanak, mert azoknak céljuk fenyíteni és javítani. Vannak olyan igazságok, 
melyek bizonyos időkben mondattathatnak, még akkor is, hogy ha unalmasak, a 
buzgóságot léhűtők, vagy hogy ha a bűnösnek ki Krisztushoz jön, reményét 
lerontók. Miképpen Urunk cselekedte, azonképpen kell nekünk mindenkor a 
bűnösök megmentetését kívánni, de amiképpen Ő cselekedett, azonképpen kell 
nekünk is bölcsen, a munkát végezni. Nekünk atyai, nagy gyengédséget kell a 
bűnösökkel szemben tanúsítani, és nagyon szelídeknek kell lenni, mint a pásztor az 
ő bárányaival szemben; de éppen ugyanezen szeretetnek, ezen gyengédségnek, kell 
a tapasztalt tanítót arra indítani, sok olyanokat is megmondani, melyet a tanuló 
jobban szeretne nem hallani. A mi pásztori hivatásunknak nem csak zöld legelőkkel 
van dolga, hanem azon helyekkel is, hol a juhok megmosatnak és megnyíratnak. 
Nem csak vigasztalnunk kell, hanem fenyítenünk is; feladatunk az építés, mely 
gyakran megkívánja, hogy a falnak meglazult részeit egész lerontsuk, hogy az egész 
épületet az által biztosíthassuk; azért mi gyakorta rontóknak lenni látszunk, hogy ha 
tényleg Istennel együtt építünk. Urunk tudta, hogy egy bizonyos igazság feletti 
határozott és világos beszéd, sokat ki fog gyomlálni az ő tanítványai közül. 
Megmaradt-é tehát óvatos hallgatásban? Nem. Annak idejében, világosan szólott Ő 
arról, és olvassuk: „Az időtől kezdve sokan az Ő tanítványai közül hátra állának, és 
nem jártak többé Ő vele.” 
 
Fontoljuk meg tehát mostan, hogy miért beszélt ily módon a Megváltó ezen 
asszonnyal. Miért fedezett fel beszédében az előtt oly dolgot, mely azt nem 
építette, és hitében elő nem segítette, sem nem erősítette? Tovább menve 
tanulhatjuk erre a feleletet. 
 
Urunk a kananeabeli asszonyt bátortalanította az elválasztásról való tan által. Én is 
avval tartom, hogy az Izrael népe elválasztása, és egyesek elválasztása között 
különbség van, de azzal ma nem akarunk foglalkozni. Azon pont, melyről itten 
szólnunk kell, ez: ez az elválasztás tana volt, melyet a Megváltó ezen szegény nőnek 
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útjába dobott. Így szólt hozzá: „Nem bocsáttattam én, hanem az Izrael házának 
elveszett juhaihoz.” Ez biztosan elég volt arra, hogy az ő bátorságát elvegye, és 
mégis ezen tant állította a Megváltó ő eleibe. 
 
Miért? Én úgy gondolom, hogy először is azért tette Ő ezt ezen időben, hogy ezen 
tan Ő tőle jöjjön, nem a tanítványoktól. Hogy ha szükségesnek találjátok azt, hogy 
valaki élesen megdorgálva legyen, úgy határozzátok el magatokban, hogy azt 
magatok végezitek el. Mondjátok magatokban: „Hogyha én az üzenetet legjobb 
barátom által küldöm, valamit elfelejthet abból; talán vágósabbá teszi azt, mint én 
szándékozom, és mégis elhibázhatja a fődolgot; nagyobb fájdalmat fog okozni, mint 
én akartam, azért a kellemetlen alkalmat magam fogom elvégezni.” És nem-é 
gyakran úgy találtátok, hogy az a mi mondani valótok volt, éppen magatok által 
közöltethetett a legjobban, mielőtt az illetők azt másoktól meghallották volna. Igen, 
ti, kiknek gondotok van a lélekre és a szívre, tudjátok azt, hogy vannak idők, 
amelyekben legjobban szerettek minden beszédet magatok tenni, és minden más 
telefont bedugni szeretnétek. Ti ismeritek az embert, és a hatást is, melyet a szavak 
hihetőleg ő reá gyakorolnak, azért az ő füleit egy ideig csak magatok részére 
óhajtanátok bírni. A Megváltó tudta, hogy ezen nő később megfogja hallani, hogy 
Krisztus csak az Izrael népéhez bocsáttatott; és néki ezt olyan módon lehetett volna 
tapasztalnia, mely az ő lelkét sokkal inkább megterhelte volna, mintha ezt maga az 
Úr Jézus mondja meg néki. Azért mondja néki személyesen: „Nem bocsáttattam én, 
hanem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz.” Azaz, Krisztus, mint Próféta, 
addig az ideig, míg e testben élt, csak az Izrael népe közötti munkával volt 
megbízva, így egész éltében való munkájával főképpen az Izrael népére 
szorítkozott. Gondolom, hogy Ő azért mondotta ezt meg maga az asszonynak, hogy 
ne más helyt valahol, hallja az azt meg. Nagyon bölcs eljárás fog lenni, hogy ha mi a 
szegény lelkekkel, kik reményteljesen jönnek Krisztushoz értelmesen és bölcsen 
bánunk, és hittanunknak mély igazságaiba azokat bevezetjük; mivel egy vagy más 
úton-módon csak hallani fognak ők arról, és sokkal jobb, hogy azt legelőbb 
szeretetteljes, gyengéden érző keresztyénektől hallják és tapasztalják, mint majd 
kemény, gond nélküli, szeretet nélküli lelkektől, kik a puszta szavakban és 
dicsekvésekben találják örömüket. Ti ezen ifjú embereket nem zárhatjátok valami 
magán házba; de miért is kívánnátok azt? Nagyon szegényes cselekmény volna az 
igazság elrejtésére törekedni. Valami jézsuitai eljárás van abban. Miért kellett volna 
ezen kiváltképpen való igazságnak is elrejtetni? Szégyeneljük-é azt? Ha igen, úgy 
javítsuk ki hitvallomásunkat, de az általános tisztesség nevében ne rejtsünk el 
semmit abból, amit hiszünk. Minél több világosság, annál jobb. Minél teljesebben 
megismertetjük az igazságot, annál biztosabban következik abból jobb. Én 
részemről hálát adok Istennek, hogy a kegyelemről való tanokat gyermekségemtől 
kezdve ismerem, ezek voltak az én férfúi éveim támaszai, ezek lesznek öregségem 
dicsekvéséi. Nagyon távol áll tőlem, hogy a kegyelemből való választást 
szégyelljem, sőt inkább az egész lelkemben lelkesedést kelt. 
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Továbbá én gondolom, hogy Ő az asszonynak ezen igazságot éppen akkor azért 
helyezte szemei elé, mivel az hallhatott volna erről egy olyan időben, a melyben 
rossz kedélyállapotban lett volna annak elfogadására. Most egész kedélye arra volt 
irányítva, hogy Krisztustól áldást nyerhessen. Egész szíve éber volt; lelke tűzzel volt 
tele; egész lénye óhajtozott, még a kívánt jók után. Hogyha valamely időben olyan 
elutasító feleletet kell hallania és elhordoznia, úgy az éppen most volt. „Hogy tudod 
azt?” kérditek talán. Tudom ezt bizonyos ösztönszerű mód által. Ezen elbeszélés 
nékem egy ablakot nyit meg az asszony lelkében. Meg vagyok győződve, hogy az Úr 
nem mondott volna néki semmit, ami úgy néz ki, mint valami elkedvetlenítő 
igazsága, hogy ha észre nem vette volna, hogy ő alkalmas annak elhordozására, és 
talán sokkal alkalmasabb ezen időben, mint máskor bármikor. Gondolom, hogy 
nagy bölcsesség van abban, hogy a népeknek alkalmas időben adjuk tudtukra az 
igazságot. Nem maga nyilvánította-é ki az Úr tanítványai előtt: „Még sok dolgok 
vannak, melyeket meg kellene mondanom, de most el nem hordozhatjátok.” Éppen 
azon időben a tanítványok alkalmatlanok voltak, ezen sok igazságot elhordozni; 
azért lett a szeretet szája egy ideig néma. Egy más időben közölte velők a Megváltó, 
amint azt velünk is cselekszi, sok bölcsességgel és értelemmel, és az Ő akaratának 
titkát teljes mértékben tudtukra adta. Az Úr nem tanít minket egyszerre minden 
igazságra, hanem lassan bocsát be minket az ő elrejtett kincses tárházába. 
Tudjátok, hogy az orvos, amikor egy világtalan szemet operál, a betegnek mondja: 
„Az ön szeme teljesen helyre jött, de a következő egész napon kérem egy egész 
sötét szobában ülni. Továbbá kérem önt, a világosságot lassan felvenni, hogy azt 
biztosan megtarthassa.” 
 
Végtelen a Szentlélek bölcsessége a lelkeknek lassú megvilágosításában. Az Úr nem 
ismerteti meg a bűnössel az ő bűneinek teljes sokaságát azonnal, és nem ád néki 
teljes fogalmat az azt követő büntetésről; épp oly kevéssé, gondolom én, ád Ő néki 
kezdetben teljes ismeretet az ő bűneinek teljes bocsánatáról, és a számtalan sok 
örömökről, melyek a kegyelemben részesült bűnössel az ő Megváltója, Jézus 
Krisztus által közöltetnek, hanem lassan-lassan, miként nekünk is az újszülött kis 
gyermekeket táplálnunk kell, nem hússal, hanem tejjel; lassan lassan, mint az ifjabb 
tanulókkal az iskolában taníttatjuk: „Parancs parancsra, parancs parancsra, szabály 
szabályra, szabály szabályra, egyszer is kevés, máskor is kevés.” (Ézsaiás 28, 13.) Az 
Ő Izrael népéhez való küldetése egy volt azon igazságok közül, melyeket, mint a 
Megváltó látta, ezen szegény kananeabeli asszony meg fog találni, azért közölte ő 
vele az arról való tudatást: midőn már elég hite volt, minden kedvetlenséget 
legyőzni, és az áldást megnyerni, melyet szíve óhajtott. 
 
Ezen két dolog igen tanulságos lehet. Mostan tovább megyek, hogy olyan lelkekkel 
foglalkozzam, kik körülbelül olyan állapotban vannak, mint ezen asszony volt. 
Először tárgyalni fogom az elkedvetlenítő szavakat, azután kérni fogom őket, ezen 
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nőnek dicséretre méltó cselekedetét utánozni. Mert habár elutasítva lenni látszott, 
mégis eljött, előtte térdre esve monda: „Uram légy segítségül nékem!” Mielőtt 
zárnék, még néhány alapot meg fogok nevezni, melyek az olyanokat, kik ezen 
fontos tan által, melyről éppen most beszéltünk, nyugtalaníttatnának, hasznosak 
lehetnek. Jöjj szent Vigasztaló és töltsd bé szíveinket mennyei örömmel ezen 
örvendetes órában. 
  
Legelőször is tehát, az elkedvetlenítő szavak, melyek ezen asszonyhoz intéztettek. 
Ez a mint már említettük is, egy bizonyos formája volt az elválasztás tanának, azon 
kétség nélküli igazság, hogy Isten elhatározta az Izrael magvát megáldani az ő 
Fiának az Úr Jézusnak személyes munkálkodása és bizonyságtétele által, és hogy 
ezen áldások azon időben, nem a Tyrus és Sidon városban lakozó népnek 
küldettek? 
Az elválasztásról való tan egy nagy ijesztő képpé csináltatott, az ellenkező 
értelműek által, és ezen tannak értetlen barátai által. Én néhány egész ijesztő 
prédikációt olvastam ezen tan ellen. Ezekben nagyon feltűnt nékem mindenek 
felett az, hogy a szónok az ő beszédének tárgyával teljesen ismeretlen volt. 
 
Egy kevés ismeret az illetőt ingóvá és gondolkozóvá tette, azért úgy volt vele, mint 
Dávid a Saul fegyverzetével, inkább a maga puszta balgatagságában akart tovább 
menni. A rendes módja a kegyelem tanáról való téves prédikáció szerkesztésének 
ez: először a tant túlzottan előadni és tévesen felmutatni, azután pedig az ellen 
bizonyságokat felhozni. Hogy ha a magasztos igazságot előadjátok, amint az a 
bibliában található, akkor nem sokat mondhattok az ellen; de hogyha néhány 
gonosz nyilatkozatokat vesztek a heves pártoskodók beszédeikből és azok ellen 
szólalok, akkor feladatotok könnyebb fog lenni, öltöztessétek fel a tant, mint valami 
ijesztőt, azután égessétek meg! Mily csudákra méltó sok figurákat megégettek az 
emberek, melyeket ők magok tömtek ki! Senki sem hitte az elválasztás tanát úgy, 
mint én az árminiai ellenkezőktől hallottam felmutatni. Ki merem mondani, hogy 
azokon kívül, kik az elmebajosok házában vannak, senki sem hitte azt, amivel 
minket vádolnak. Csudálatos, hogy mi éppen olyan buzgóan dorgáljuk a nekünk 
tulajdonított dogmákat, amint azt a mi ellenségeink tehetik. Miért foglalkoznak 
önök olyan komolyan annak ellenzésével, amit senki sem pártol? Nagyon jól 
megkímélhetik magoknak ezen fáradságot. A mi barátaink megutálják a tant, úgy, 
amint azt ők felmutatják, és mi ugyanazon nézeten vagyunk; habár a tan, amint azt 
mi felmutatjuk, nekünk oly drága, mint az élet. Ők avval tartják, hogy mi a 
bűnösöknek soha sem prédikálunk egy szabados evangyéliomot, míg mi azt soha el 
nem mulasztjuk, hogy azoknak olyan szabados és könnyen hozzáférhetőt ne 
prédikáljunk, amilyen csak lehetséges. Meg tudnák önök nekünk mondani, hogyan 
javíthatnánk meg az evangyéliom prédikálását? Örülnénk, hogyha azt 
megtanulhatnánk? Önök mondják, hogy ha mi egy szabados evangyéliomot 
prédikálunk, nem vagyunk következetesek, amely vádra mi nagyon könnyen 
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megfelelünk. Míg mi hisszük, hogy a bibliával megegyezünk, eszünkbe sem jön, 
magunkkal megegyezésbe jönni. A mi óhajunk az, hogy minden kinyilvánított 
igazság mellett erősen álljunk, de azokat egy összhangzó hitvallomásba 
összepréselni, a mi tehetségünkön felül áll. Mi olyan szegény, könnyen tévedő 
teremtmények vagyunk, hogyha egyszer valami logikai rendszert gyártanánk, 
biztosak lehetnénk abban, hogy elméleti darabok és csupa vélemények is bele 
hozatnának ezen csudálatos hatalmi műbe. A teológiában hit által élünk mi, nem 
logika által. Hiszünk és biztosak vagyunk; de azon pillanatban, amikor spekulálni 
kezdünk, olyanokká leszünk, mint Péter, ki a habokban süllyedni kezdett. Hogy ha 
egyszerűen ahhoz akarunk ragaszkodni, amit Isten igéje mond, úgy abban olyan 
igazságokat találunk, melyek látszólag ellentmondanak, de mégis egymással 
megegyeznek, minden tárgynál egy igazság, mely egy másik igazsággal ellentétben 
áll: az egyik olyan igaz mint a másik; a másikból nem vesz el az egyik semmit, és 
nem helyezi egyik kérdésbe a másikat, de az egyik épp úgy ki kell hogy jelentve 
legyen, mint a másik, és mindegyiknek meg kell lenni a helyének egymás mellett. A 
két igazság együtt képezi a gyakorlati igazságnak nagy útját, amelyen Urunk megy, 
hogy az embereket megáldja. Némelyek szeretnek egy sínvason járni. Én kettőn 
szeretek járni, és nem örömest tennék reggel egy kirándulást egy olyan vonaton, 
melynek egyik sínje fel volna szedve. 
 
Fájdalommal kell beismernünk, hogy az elválasztásról való tan sokat 
elkedvetlenített, kik a Megváltót keresték, de az igazság az, hogy annak nem kellett 
volna úgy lenni. Helyesen megtekintve, az egy selyembe és aranyba öltöztetett 
királyi küldött, ki a méltatlanoknak szabadon hirdeti, hogy a király az ő akaratának 
tetszéséből a bűnösöket elfogadja. Mennyire felbátorított ez közülünk némelyeket! 
Minő kövér és ízletes eledel ez nekünk mostan is, most amikor az Urat megtaláltuk. 
Úgy táplálkozunk abból, mint valami isteni ételből, mely a lelket megtartja, erősíti 
és kielégíti. Mikor én legelőször Krisztushoz jöttem, teljesen elégedett voltam, mint 
egy olyan, ki az asztal alatt szedegethet; de most nem elégednék meg azzal, mivel 
az Úr engemet egy magasabb helyre hívott. Nos, mivelhogy egykor az Ő 
gyermekévé lettem, olyan vagyok mint Lázár, kiről olvassuk: „Lázár pedig egy volt 
azok közül, kik ő vele az asztalhoz ültek.” Az elválasztásról való áldozattan az én 
lelkemnek olyan, mint „a sepröjétől megtisztíttatott bor.” Az egy jobb, mélyebb és 
dicsőbb cselekménye az isteni szeretetnek, mint amilyet valaha reménylettem 
tapasztalni. „Tejet adott amikor vizet kértem, és vajat nyújtott dicső edényben.” 
bűnbocsánatot kértünk, Ő pedig adott megigazulást, kértünk egy kevés irgalmat, az 
Úr pedig határtalan kegyelmet adott, igen, kegyelmet a kegyelemért, és mondja: 
„Öröktől fogva való szeretettel szerettelek tégedet, azért terjesztettem ki te reád az 
irgalmasságomat.” Hogyha egy bűnös a kegyelemből való választás tanát valóban 
ismerné, úgy nem futna az elől, hanem hajlandó lenne annak karjaiba futni. 
 
Mindazáltal sokaknak olyannak látszik lenni, mint a felhő oszlopának sötét oldala, 
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melyet az Úr az Egyiptombeliek felé fordított, azért mostan óhajtom az 
elkedvetlenedést megvizsgálni, amint azt Krisztus ezen asszonynak szemei elé 
állította. Először így szólt hozzá: „Nem bocsátottam én, hanem csak az Izrael 
házának elveszett juhaihoz.” Mintha mondani akarná: „Én a zsidókhoz bocsátottam. 
Az Izrael házához bocsátottam, de hozzátok nem.” Ezen nagy igazságot előbb vagy 
utóbb csak meghallotta volna, és hogyha később tette volna azt, félő dolog, hogy 
félhetett volna, hogy a leányának meggyógyítása ismét elvétetik tőle, mivel ő a 
messiás küldetésével ellentétben állott. Jézus ezen komoly igazságot azonnal közli 
vele, hogy ez aztán később ne nyugtalanítsa. Midőn ő leányának meggyógyítását 
megnyerte, tudnia kellett, hogy ez néki valódi és egyenes módban kölcsönöztetett 
és nem valami elnézésből a könyörületnek vagy az irgalomnak. Néki egyszer s 
mindenkorra bizonyosnak kellett lennie abban, hogy az Úr Jézus őt el nem 
felejtette, hogy ő az Úr Jézus földre jövetelének és annak korlátozásának bizonyos 
ismeretére jutott, és hogy ő tudta, mit cselekedett, mikor őt túl kiáltotta, és magát 
nem engedte távol űzni. 
 
Nos, van Istennek egy választása. Van az urnák egy népe, melyet az emberek közül 
megváltott. Van az Úr Jézusnak egy népe, melyről ő így szólott: „Tied valának és 
nékem adtad azokat.” Némelyek az örök életre rendeltettek, azért hisznek az Úr 
Jézus Krisztusban. Elkedvetlenít és bátortalanít-é ez tégedet? Nem láthatom át, 
hogy miért! Miért ne lehetnél te azok között? De tegyük fel, hogy én nem volnék 

azok között,” ‒ mondja talán valaki? Miért nem teszed azt fel, hogy te is azok közt 
vagy? Te nem tudsz arról semmit, tehát miért bármit is feltenni? A föltevést nem-e 
sokkal okosabb volna föladnod, mintsem magadnak a kétségbeesés halálos italát 
főznöd a puszta föltevés értéktelen seprőjéből. Nékem elég teendőm van, hogy a 
tényekkel foglalkozom is, anélkül, hogy képzeletekkel magamat megterheljem. Mit 
Isten ki nem jelentett azt nem vagyunk kötelesek tudni. Tényleg úgy látszik, hogy 
jobb tudatlannak maradnunk ott, hol az Úr semmi oktatást nem ad. Az Úr választott 
egy népet, melynek meg kell menteni, és én örvendek, hogyha arra gondolok, hogy 
ő ezt tette, mert senki sem tudja azt bebizonyítani, hogy én nem tartozok azon 
néphez. Hogyha vannak olyanok, kiket az Úr menteni akar, akkor tudom azt is, hogy 
kik azok, mert ő mondja nékem, hogy azok azok, kik a bűnt megbánják, azt 
megvallják, elhagyják és hisznek az Úr Jézusban az örök életre. Ezt óhajtja tenni az 
én lelkem, és hogyha ezt teszem, úgy tudom, hogy az elválasztottak közül egy 
vagyok és meg kell mentetnem. Mi van ebben, ami egy lelket elkedvetleníthetne? 
Mégis elkedvetlenít ez némelyeket. Hogyha az emberek sötétségben vannak, úgy 
mindentől félnek, holott semmi sincs! Hogyha valaki leveretve van és ideges 
állapotban, úgy egy falevélnek a leesése egy lavinához hasonlónak tetszik körülötte, 
egy fellegnek legkisebb árnyéka a napnak kialuvását jelenti neki, és egy csepp eső 

az özönvíz kezdetét! „Csudálatos bizonygatások” ‒ mondjátok talán? Mindazáltal 
nem olyan csudálatosak és értelmetlenek, mint azon sok következtetések, melyek 
teljes csüggetegséghez vezetnek. Ah, ezen nyugtalankodók, ők erezik, hogy nem 
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mentethetnek meg, mivel van egy Izrael, melyet Isten arra választott, hogy 
megmentve legyen! 
 
Urunk ezen asszonynak valami rosszabbat állított eléje, mint a tényleges 
elválasztását az Izráelnek, tudniillik a szent választásnak tagadó oldalát. Ő mondá: 
„Nem bocsátottam én, hanem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz.” Nekünk, 
evangyéliom prédikátorainak nem sokat kell arról beszélni, hogy Krisztus kikhez 
nem bocsáttatott. Ebben félek én, hogy meg nem újíttatott és könyörtelen logikával 
felfegyverkezett szellemek nagyon súlyosan vetkeztek az Isten szeretete ellen. Írás 
szerint kezelt igazság egy szent orvosság, de iskolailag kezelve, halálos méreggé 
lehet az. Szegény töredelmes szívük, nincs semmi az isteni végzésben, a mely 
közületek csak egyet is kizárhatna a reménységből. „Nem titokban szóltam, nem a 
föld alsó részeinek rejtekében. Nem mondottam hiába a Jákob magvának: 
„Keressetek engemet.” Dacára ennek, a Megváltó ezen tannak legsötétebb oldalát 
fordította az asszony elé és monda: „Nem bocsáttattam én, hanem csak az Izrael 
házának eltévelyedett juhaihoz. 
 
A legrosszabb ezen esetben az volt ő nála: ő tudta, hogy ezen elválasztás, 
amennyiben azt Krisztus kimondotta, őt egészen kizárja: mert az Úr mondotta neki, 
hogy ő csak az Izrael házához bocsáttatott és ő jól tudta, hogy nem tartozik ezen 
házhoz, ő egy kananeabeli asszony volt, Tyrus és Sidon tájékáról való, azért 
határozottan kizáratott; és azt maga az Úr Jézus mondotta néki. Ezen szavak halál 
harangként hangzottak az ő füleibe. Hogyha a szolgák mondanak valamit, úgy 
elfelejtjük azt, de hogyha az Úr mondja: „Nem bocsáttattam én, hanem csak az 
Izrael házának elveszett juhaihoz;” akkor határozott kétségbeeséssel végeztethetik 
a dolog. A szegény kananeabeli asszonynak egész határozottan érthetően fel kellett 
hagyni a kérelemmel és azt mondani: „Mit lehet egyebet tenni? Krisztusnak saját 
nyilatkozata ellen semmit nem tehetek.” De ő ezt nem mondotta, hanem mint egy 
igazi hős, tovább nyomult az ő kérelmeivel, egész az örvendetes végig. Látjátok, 
néki sokkal több oka lett volna elcsüggedni, mint néktek lehet valaha, mert ti nem 
tudjátok, hogy ki vagytok zárva, nincs semmi a ti származástokban, vagy 
lakóhelyetekben, ami benneteket kizárna. Nem gondolom, hogy valamely 
prédikátor azt mondotta volna valamikor néktek; és hogyha valamikor valamely 
prédikátor nyilatkozataiból azon meggyőződéshez jutottatok volna, hogy 
számotokra nem volna remény, ahhoz nem volt jogotok. Én sohasem óhajtottam 
közületek csak egyetlen egy léleknek sem az elkedvetlenítését. Sokkal inkább 
szeretnék én meghalni, hogy ti élhetnétek. De hogyha keserű szavakat 
megőriztetek szíveitekben és nyomorúságos következtetéseket vontatok le 
azokból, úgy arra óhajtanálak benneteket ösztönözni, hogy legyetek oly okosak és 
hősök, mint ezen asszony volt, aki mikor nem a szolgáktól, hanem az Úrtól magától 
hallotta, hogy ő az olyanhoz, mint ő, nem küldetett, mégis kitartóan előre tört, 
hozzá egész közel jött, előtte térdre esett és mondotta: „Uram légy segítségül 
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nékem!” 
 
Mondhatják ma nékem némelyek: „De minek ezen nehézségekről beszélni?” Én 
azért beszélek azokról, mivel azok léteznek. Azok igen sok kedélyt gyötörnek és 
megzavarnak. Sokan nyugtalanok és Isten szolgáinak beszélniük kell ő velők ezen 
nyugtalanságról. Nagyon szívesen nyugodni hagynám ezen félelmet, hogyha az 
hallgatóimat nyugodni hagyná. Az előre való meghatározás, vagy elválasztás 
komoly ténye a legtöbb embernek itt vagy amott útjában áll, még a bölcsészet 
útján sem lehet attól könnyen megszabadulni, és hogy ha valódi kegyes lelkekhez 
jön az ő sötétségével, úgy nagy mértékben hatalmában van, hogy károkat tegyen a 
megtámadottaknak tudatlanságokban. Hogy ha jobban volnánk oktatva, úgy 
hihetőleg nem találnánk olyan titkokat, amelyek ma előttünk titkok. Az emberek 
elfelejtik, hogy az elrendelése Istennek, mindenre kihat, nem csak a lelki, hanem 
éppen úgy a testi, vagy természeti világra is. Mindazáltal ez által nem 
akadályoztatják magukat a kenyér keresésben, a gazdagság utáni törekvésben, vagy 
a tisztesség elnyerésében. Miért akarják a megmentetés ügyét elválasztani azon 
tízezer más ügyektől, melyek ezen keretben együtt befoglaltattak? Miért akarnak 
más egyéb dolgokban a józan értelem szerint cselekedni, ezen dolgokban pedig a 
vakondok dulásából nagy hegyeket csinálni? Azt képzelik, hogy Istennek akarata 
egy vagy két dolgot meghatároz, a többit pedig mind rendezetlen hagyja; 
gondolják, hogy Ő a szabad akaratot és felelősséget elveszi, és az embereket 
gépekké teszi. Ők nem érthetik az isteni tervet, mely az embereknek szabad 
akaratát semmiben nem befolyásolja, mégis az isteni akaratot biztosítja, és nem 
láthatják, hogy minden hogyan megyen a teremtmények szabad akarata szerint, 
mintha Isten nem is volna, holott mindeneket Isten kormányoz. Óhajtanám, hogy 
ezen tárgy ne gyötörné annyira az embereket, de hiába óhajtok olyat. Ez eleitől 
fogva gyötörte őket és gyötörni fogja mindvégig. Mivel a tényeket meg nem 
változtathatjuk, meg kell tehát azokat magyarázni. Kedves nyugtalankodó lelkek, 
Jézus akarja, hogy ti minden félelem nélkül Ő hozzá jöjjetek. Ő felszólít titeket, hogy 
benne bízzatok, igen, sőt még a mi több, ő parancsolja néktek, hogy higgyetek az ő 
nevében. Semmi azokban a melyeket ő gondolt, vagy elrendelt, célul kitűzött, vagy 
előre meghatározott, nem céloz arra, hogy titeket Jézustól elűzzön. Legyen, vagy ne 
legyen bármi az előre való meghatározás, ez az egy bizonyos: „Jézus Krisztus jött e 
világra, hogy a bűnösöket megtartaná.” Minden az ő keresztfája felé és ő hozzá 
integet. Jöjjetek és ne hagyjátok magatokat semmi által akadályozni, és pedig csak 
egy óráig sem. 
 
Mostan figyeljétek meg ezen asszonynak dicséretre méltó cselekedetét. Mialatt 
megvizsgáljuk hogy mit cselekedett, a tárgynak gyakorlati részéhez jövünk. 
Megjegyzem itten, hogy ő csak egy pillanatig sem törekedett azt tagadni, amit az Úr 
Jézus mondott; Ő monda: Nem bocsáttattam én hanem csak az Izrael házának 
elveszett juhaihoz,” és ő nem válaszolta erre: „Uram az nem igaz.” Ő nem tette 
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kérdésessé, amit az Úr Jézus mondott: hiszen az nagy merészség, sőt vakmerőség 
lett volna az ő részéről. Nem gáncsoskodott, ellenvetéseket nem tett, semmit 
kétségbe nem vont. Ő elfogadta azt, amit az Úr Jézus mondott, minden további 
kutatások nélkül. Nem kísérlette meg azt mondani, hogy az igazságtalanság, hogy 
az Istennek Krisztusa csak az Izrael népéhez jött. Ő nem állított semmit, mint azt 
némelyek minden szégyenérzet nélkül tettek, hogy Istennek éppen úgy kellene 
bánni az egyik emberrel, mint a másikkal máskülönben személy válogató lenne. 
Minden olyas, amit gyakorta hallhatunk, ő tőle távol volt. Ő csendes és alárendelt 
volt a Megváltó szavaira vonatkozólag. Még csak azt sem hozta elő, hogy néki ez 
egyetlen esetben legyen megengedve a szabályt megrontani. Ő semmiféle 
ellenvetéseket nem tett. Ő az igazságot, mely ő reá nézve olyan sötét volt, 
meghagyta, és annak oltalmába húzódott, kinek neve világosság. Látja a fekete 
felleget, de átmegyen, és érezi hogy az nem lehet egyéb csak egy felleg, így a 
megváltó lábaihoz esik és mondja: „Uram, légy segítségül nékem. Én nem értem 
ezt. Egész setétségben vagyok és zavarban. Uram, segíts nékem. Nem értelemért 
esedezem Uram, de segítségedért kiáltok. Helyezz engemet abba az állapotba, hogy 
hihessek, és az áldásokat elfogadhassam, mondja a sötét igazság a mit akar.” 
 
Sokan olyan gyenge ítélőképességgel bírnak, hogy ők, valamely nehézséggel kellene 
küzdeniök, mielőtt megmentethetnének, a próbák alatt tönkre mennének. Ó, 
szegény lélek, ne küzdj te semmiféle nehézségekkel! Hagyjad azokat nyugodni. 
Hogy ha az egy nagy igazság a férfiak részére is, és te csak egy gyermek vagy, úgy ne 
nyúlj az emberek étkéhez. Hogyha valamely nagy titok nyugtalanít tégedet, úgy fuss 
az Úr Jézushoz ezen imával ajkadon: „Uram légy segítségül nékem” Egy nehézség 
van előttem, segíts az én értelmemnek; csüggeteg vagyok, segíts az én szívemnek; 
de mindenek felett, én bűnnel teljes vagyok, segíts nékem szegénynek és szomorú 
szívűnek, és cselekedd meg érettem, amit én magam nem tehetek. Mentsd meg 
lelkemet, és szabadíts meg engemet.” 
 
Láttuk hogy mit tett az asszony, és ebben ő csudálatra méltó; mostan lássuk meg, 
hogy tényleg mit cselekedett. Jézushoz jött. Olvassátok a szavakat: „Az asszony 
eljővén, térdre esek Jézus előtt.” 
 
Legelőször ő Jézushoz jött, nem csinált semmi kerülő utat. Ő nem ment előbb 
Péterhez, Jakabhoz vagy Jánoshoz, hanem Jézushoz jött. Ő nem állt meg távol, hogy 
onnan kiáltott volna, mint annak előtte cselekedett, hanem Jézushoz jött, közel jött 
Ő hozzá, és én nem kétkedek abban, hogy őt megragadta, amidőn lábaihoz esett, 
mintha erősen akarta volna őt tartani, ő az Úr Jézushoz jött. Tehát el mindentől, 
szegény lélek, ami csak az ég alatt vagyon, fuss az élő, személyes Krisztushoz. Ő él, 
Jézus Krisztus, a bűnösöknek barátja, akiknek öröme az emberek betegségét, 
gyengeségét és erőtlenségét meggyógyítani. Ne maradjatok állva kérlek titeket, a 
tanoknál és előírásoknál, vagy a prédikációknál és isteni tiszteleteknél, hanem 
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jöjjetek egyenest Krisztushoz, az élő, személyes Megváltóhoz, ki az Úrtól 
felkenettetett. Ő benne legyen reményetek. „Mely úton kell mennem? Kérdezed 
te. Hogy ha ez a testi jövetel dolga volna, úgy tudom, hogyha az út hosszú és kietlen 
volna, mégis útra kelnél azonnal. De ez egy lelki jövetel. Neked Krisztushoz kell 
jönnöd nem lábaiddal, hanem lelkeddel és szíveddel. Gondolj arra, hogy létezik egy 
olyan személy. Figyeld meg őt. Gondolj reá. Higgy ő benne. Tiszteljed őt, mert ő a 

Magasságosnak Fia. Bízz Ő benne, mert ő „hatalmas megmenteni.” ‒ Ez annyit 
jelent, mint ő hozzá jönni. Mivel Ő egy Megváltó, engedd hivatását rajtad teljesülni. 
Neked nagy szükséged van a megmentetésre, adj alkalmat néki arra, hadd mutassa 
meg, hogy mit tehet. Mondjad a te lelkednek: „Én a legnagyobb bűnös vagyok, 
elveszve és megromolva. íme én ő hozzá jövök. Hogy ha tönkre kell mennem, hadd 
menjek tönkre, mialatt benne bízom.” Nem lehet, hogy egy lélek meghaljon, aki a 
Jézusban bízik; előbb elmúlik az ég és a föld, mint Jézus elmulasztja azon lelkeket 
üdvözíteni, kik ő benne bíznak. 
 
Az asszony azonnal Jézushoz jött, minekutána az elkedvetlenítő szavak hozzá 
intéztettek. Így olvassuk a szövegben: „És az asszony eljővén.” „Az asszony eljővén 
térdre esik ő előtte.” Mi áll ottan? Midőn elűzettetni látszott? Eljőve? Hiszen éppen 
most mondotta néki Jézus, hogy nem ő hozzá bocsáttatott, „Ekkor eljőve ő.” Ő 
éppen egy titokteljes és elkedvetlenítő igazságot nyilvánított ki, de „az asszony 
eljőve.” Az olyan természetű hitnek, mely csak nyárban jöhet Jézushoz, a mezőnek 
liliomai között, nem sok értéke van. Virágok és lepkék, és minden más dolgok, 
melyek a nyugalomtól és fénytől származnak, csakhamar elmúlnak, nékünk pedig 
szükségünk van egy olyan reménységre, melynek a fagy nem árthat. Ez azon hit, 
mely Jézushoz jön télnek közepette, amikor metsző a hideg, és a vihar ide s tova 

hordja a hópelyheket. Ez azon hit, mely a lelket megmenti ‒ azon hit, mely az Úr 
Jézushoz jönni merészkedik minden akadály dacára. A megmentő hit megtanulja az 
ellenmondásokat is hinni, a lehetetlenségeken nevetni és mondani: „Ez nem lehet, 
de mégis meg lesz.” 
 
A mi szegény barátnőnk, ki Urunk szavai által elutasíttatott, titokban az ő tekintete 

által megerősíttetett. Mi lehet egy szó egy személlyel összehasonlítva ‒ 
összehasonlítva az Úr Jézusnak, a bűnösök barátjának személyével? Ő sokkal inkább 
hiszen néki, mint az ő beszéd módjának. Ő azt nyilvánította, hogy nem bocsáttatott, 
hanem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz, de ő ott van. Íme ide jött, hol az 
Izraeliták közül egy sincsen. Mintha mondaná magában: „Ha bocsáttatott, avagy 
nem, de itt van Ő.” Ide jött a Tyrus és Sidonbeliek közé. És én Ő hozzá jöttem, azért 
Ő feladata által nem tartotta magát vissza tőlem. Én nem értem az Ő beszédét, de 
értem az ő orcájának tekintetét, értem az Ő viselkedését. Értem az ő állandó 
megjelenésének megnyerő voltát. Láthatom azon könyörületességet, mely a Dávid 
Fiában lakozik. Bizonyos vagyok benne, hogy néki hatalom adatott arra, hogy az én 
leányomat meggyógyítsa; és itt van Ő. Ő nem tudja hogy mi tartozik az Ő 
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feladatához, de íme személyesen látja őt, és még esedezni óhajt hozzá. Így tehát az 
Úr Jézushoz jött, és miért ne tehetnétek meg ti is ugyanazt? 
 
Nos, lélek talán a legsötétebb éj borult te reád? Csak jöjj most Jézushoz. Egész 
bizonyos vagy abban, hogy a te esésed egész remény nélküli? Egész bizonyos 
abban, hogy a te sorsod megpecsételtetett? Talán magad írtad meg, saját 
halálítéletedet? Talán frigyet kötöttél a halállal, és egyezségre léptél a pokollal? 
Bizonyos vagy-é abban, hogy elfogsz kárhozni, mielőtt a reggeli fény reád 
sugározna? Úgy jöjj Jézushoz most! „Az asszony eljőve.” Ez a fő, Jézushoz jönni, 

még hogyha egy kivont fegyver van is kezében, mint azt Bunyan kifejezi ‒ 

Krisztushoz jönni, hogyha haragosan tekintene is ‒ Krisztushoz jönni, hogyha 
mindenek azt mondanák is: „Maradj vissza.” „Az asszony eljőve.” Hős asszony! Én is 
hasonlóan akarok cselekedni. 
 
De most figyeljétek meg, hogyan jött ő. „Eljővén térdre esék Jézus előtt.” Szívem 
nagyon örvend. Óhajtanám, hogy ezen jelenetet rajzolhatnám. Ő nem tartotta 
vissza magát, hogy a nehéz kérdést megfejtse, amellyel az Úr őt próbálta, hanem 
reá tekintett bizalommal, és hozzá jött, és mikor közel jutott hozzá, megtette a 
legjobbat, amit csak tehetett: térdre esek ő előtte. Az Ő orcájára leborult előtte, és 
midőn feltekintett, a mély tisztelet és gyermeki bizalom tekintetével tette azt. 
Áldott legyen az Ő neve, hogy ha mi őt nem is érthetjük, mindazáltal imádhatjuk. 
 
Nos, meggondoltátok-é helyzeteteket? Minél inkább tettétek azt, annál 
csüggetegebbé lettetek. Ezen az úton lehetetlen vigaszt találnotok. Hogyha a ti 
helyzetetekben volnék, úgy felhagynék az olyan kísérlettel, és megkezdenék 
Jézusra, az Isten Fiára, az emberek Megváltójára gondolni. „Óh, de én olyan bűnös 
vagyok!” „Igen, és Ő egy olyan üdvözítő!” „Én olyan fekete vagyok!” De olyan fehér 
lehetek mint a hó, mert Ő megtisztíthat. „Ah, én az ő átkára vagyok érdemes!” 
Igen, de ő érettünk átokká lett, mert meg vagyon írva: „Átkozott valaki fán függ.” Az 
ő halála által az Úr ezen átkot elvette. Nézzétek őt, hogyan veszi el a kereszten az 
emberek vétkeit, és nézd, vajon nem utánozhatod-é ezen asszony példáját? 
„Eljővén térdre esék Jézus előtt.” Nos, kisértsd meg ezt, szegény, félelmes lélek, 
kisértsd meg ezt, és imádd őt. Ez egy hódolat, melyet csak egy alázatos szív hozhat 
elfogadható módon. Egy sötétséggel telt szív, mindent hajlandóbb volna inkább 
megtenni, mint imádkozni. Kevélység és önzés és fellázadás nem tud imádkozni, de 
az alázatos szívek, boldogoknak érezik magokat, ha azt cselekedhetik. Óh, vajba 
mostan velem együtt Isten előtt meghajthatnád! Imádd őt mostan! Istennek áldott 
Fia! Istennek áldott Fia! Ki emberré lettél az emberekért, és meghaltál a 
bűnösökért! Ó, a te szereteted! A te csudálatra méltó szereteted! És Te mostan 
bementél a dicsőségbe. Mostan az Istennek jobbján ülsz, imádlak Tégedet mint 
Uramat Istenemet. Hogyha Megváltómnak nem szabad tégedet nevezni, úgy mégis 
Istenem vagy nékem. Hogyha nem szabad benned örülnöm, úgy legalább is imádlak 
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tégedet. Ez szent beszéd. Jó illat áradozik e körül, melyet az Úr szeret. Ezen módon 
lesz a hit osztály részesekké, élet, béke és nyugalom száll szívetekbe? Ezen reszkető 
kananeabeli asszony, „eljővén, térdre esék Jézus előtt.” Kövessétek őt és vegyetek 
részt az ő boldogságában. 
 
Azután figyeljétek meg az ő imáját. Valaki azon találó megjegyzést tette, hogy ha 
valaki egy darab bizonytalan jégen volna, és nem tudna a partra jutni, vagy félne 
attól, hogy nem tud odajutni, úgy a legjobb eszközök egyike az volna, hogy 
négykézláb, olyan óvatosan, ahogy csak tudna, tova mászni, hogy a jégről 
kijuthasson, és valahogy a partot elérhesse. Ezen asszony úgy cselekedett, ő azon 
rettenetes igazság előtt, melyet meg nem érthetett azonnal, arcra esett. Imádja azt 
és tiszteli, aki ő hozzá így beszélt, így az ő összes gyengeségeivel a 
legkigondolhatóbb nyugalom helyre leveti magát, és a partra ér biztosan. „Uram,” 
monda ő, „légy segítségül nékem.” Óh ne utasíts engemet vissza, hanem légy 
segítségül nékem. Bármit is akarsz nékem mondani, mondjad azt, és én tisztelni 
óhajtlak Tégedet, mialatt azt nékem mondod. 
 
„És hogy ha Uram megölnél is,  
Benned bíznék én még akkor is;  
Nyomoromból Te kisegítel,  
Azért szemem reád függesztem.” 
 
De, „Uram, légy segítségül nékem.” Kedves hallgatóm, tégy úgy te is, és tégy úgy 
most. Semmi tan nem fog téged soká nyugtalanítani; határozottan nem. 
Ellenkezőleg, azt fogod kérdezni, hogy miért is nyugtalankodtál afelett. „Vajon 
nyugtalanítod-é magadat a te földi ügyeidnek előre való meghatározásával? Holnap 
reménylesz egy pár koronát keresni a te földi foglalatosságodban, de 
megtörténhetik, hogy azt nem teheted meg, azt elveszítheted. Miért nem mondod 
akkor magadban: Lehetséges, hogy az isteni gondviselés úgy rendelte azt, hogy én 
holnap semmit ne keressek, azért idehaza maradok és nem teszek semmit.” Ugye 
bár, nem vagy olyan balgatag. Te üzletedet kinyitod, áruidat kirakod, és mindent 
megteszel; vagy pedig hivatásod szerint dolgodra mégy és várod a napi keresetet. 
Hagyjad az isteni gondviselést tenni, amit akar, a te dolgod az, hogy tedd meg, amit 
megtehetsz. Így van ez egy szegény, kereső lélekkel is; ezen léleknek hagyni kell az 
Urat cselekedni, amit akar, de aközben kiáltani: „Uram, légy segítségül nékem!” 
Egész alárendelten, de szívből imádva, borulj Jézus lábaihoz, és higgyed, hogy ezen 
isteni Megváltó, minden lelket meg akar és meg tud menteni, a mely Ő hozzá 
ragaszkodik. Ez a bölcsesség útja, kövesd ezt. Isten segítsen tégedet hogy ezt 
cselekedhesd, és pedig azonnal. 
 
Nem gondolom, hogy többet kelljen mondanom, a ti vigasztalásotokra, mivel ezek 
tökéletesen elegendők, hogyha az Úr szíveiteket hajlandóvá teszi, hogy azonnal 
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keressétek az ő orcáját. Mindazáltal gondoljátok meg, hogy soha nem létezett egy 
lélek sem, akik Krisztushoz jött, hogy eltaszítva lett volna. Gondoljátok meg ismét 
azt is, hogy soha olyan lélek nem találtatik, mivel ő mondotta: „Aki én hozzám jön, 
semmiképpen nem vetem ki.” Továbbá gondoljatok arra, hogy minden lélek, amely 
valaha Jézushoz jött, azért jött, mert az Atya vonta őt, és hogy minden lélek, amely 
jött, azután úgy találta, hogy van egy kegyelemből való választás, amelyen ő is 
befoglalva van. Sőt ezen szegény nő olyannak bizonyult, akihez Krisztus 
bocsáttatott, hogy megáldja őt. Habár ő általában mondva, földi életében az Izrael 
magvához bocsáttatott, mint szinte a Próféták is az Izráelitákhoz bocsáttattak, 
mindazáltal nem volt csuda, hogy kivétel találtatott ő nála, holott a Prófétáknál is 
találhatók egyes kivételek. Sok özvegyek voltak Izrael országában az Illyés próféta 
idejében, de azok közül egyhez is nem küldetett a Próféta, hanem csak egyhez 
Sareptában, ugyanazon városban, amelyből éppen ezen asszony is jött. Sok 
bélpoklosok voltak Izrael országában Elizeus próféta idejében, mindazáltal egy sem 
gyógyult meg, hanem csak a Syriai. Naámán nem tartozott az előnyben részesült 
néphez, hanem egy messze lévő idegen volt, és mégis megnyerte a gyógyulást az 
Izrael Istene által. Istennek választása az Izrael népén kívül mindeneket kizárni 
látszott; de ez csak látszat volt, mert mindig voltak egyes idegenek a választottak 
sorában, azért ezen kiváltképpeni formája az elválasztásnak mindig nyilvánult, mely 
abban állott, hogy Urunk személyes prédikátori hivatala csak a zsidókért volt, 
mindazáltal nem lett kizárva ezen szegény, hívő nő sem. Ő hozzá határozottan jött 
az Úr Jézus az elválasztottak sorában, mert ő ott volt! Kívül volt az Izrael határán! Ő 
hozzá jött! Most pedig ezen pillanatban, akármilyen gondolatokat van is ez vagy 
amaz tan iránt, az Úr Jézus Krisztus hozzátok jött. Én az ő igazságát prédikáltam 
néktek, és ti hallottátok. Igen és valamit tapasztalhattatok az ő erejéből. Engedjetek 
néki, kérlek titeket. Hogyha néki engedtek, hozzá jöttök és benne bíztok, akkor 
örüljetek, hogy az elválasztó szeretet kötele titeket is bekerít. Övéi vagytok. Mert 
nem tudtatok volna ő hozzá jönni imában és hitben, hogy ha az úgy nem volna. 
Jöveteletek bizonyítja, hogy örök szeretetét már a múltban reátok irányította. Menj 
haza, ó asszony, ki szomorú szívvel jöttél, ne légy tovább szomorú. Az Úr áldjon 
meg titeket az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 
 

Krisztus a törvénynek vége 
 
„Mert a törvénynek vége a Krisztus, minden hívő embernek igazságára.” 
 
Emlékeztek még, hogy legutóbb „az Ember fiának napjáról” szólottunk? Ó vajha 
minden vasárnap az lehetne lelki értelemben. Reménylem, hogy mi törekszünk az 
Úrnak napjává tenni, amennyiben azon a napon az Úr Jézussal foglalkozunk. Ő 
benne örvendezünk,  Ő érette munkálkodunk és mindig sürgősebben kérjük, hogy a 



  
159 

 
  

népek ő hozzá jöhessenek. Talán nem sok vasárnapot tölthetünk együtt már, mivel 
a halál egymástól elválaszt bennünket nemsokára; de míg tehetjük, hogy mint egy 
keresztyén gyülekezet összejöjjünk, ne felejtsük el, hogy a Krisztus jelenléte az, 
melyre legnagyobb szükségünk van, imádkozzunk tehát azért, és kérjük az Urat, 
hogy jelenlétét bizonyítsa be az által, hogy világosság, élet és szeretet nyilvánuljon 
közöttünk. Én folyton arra törekszem, hogy a prédikálásnak minden ideje, lelkeket 
megnyerő idő lehessen. Igen mélyen együtt tudok érezni az apostollal, Pállal, mikor 
így szól: „Szívem szerint javát kívánom és Istennek könyörgök az Izráelért, nékik 
idvességökre.” Oly sokat prédikálunk, de azzal szemben oly kevés hit nyilvánul az Úr 
Jézusban, és hogyha az ő benne való hit nincsen, akkor sem a törvény, sem az 
evangyéliom célját el nem érte, és munkánk egész hiábavaló volt. Némelyek 
közületek hallottak, hallottak és ismét hallottak, de mégsem hittek az Úr Jézusban. 
Hogyha nem hallottátok volna az evangyéliomot, úgy az elvetésnek vétke nem 
terhelné telketeket. „Nem hallották-é?” mondja az apostol. „De igen.” De nem 
mindenek engedtek az evangyéliomnak.” Vannak sok hallgatók, akiket mi 
szeretünk, akik még ez ideig bensőleg meg nem figyelték az evangyéliomot, nem 
volt nekik fülük a hallásra, a hitnek semmi munkája nincs az ő szívökben. Kedves 
barátok, így kell ennek mindig maradni? Meddig fog ez így lenni? Nem-e 
elvétethetik hamar ezen külső kegyelmi eszköz és a benső kegyelem elutasításának 
hamar vége szakadhat? Nem adjátok-é át lelketeket mielőbb Jézusnak, hogy azon 
pillanatban megmentsen titeket? Törj elő, törj elő, ó mennyei nap, a sötétségben 
lévőknek, mert szívünk megszakad ő érettök! 
 
Annak alapja, hogy sokan Krisztushoz nem jönnek, nem az, hogy azt komolyan ne 
vennék, bizonyos értelemben komolyan nem gondolkoznának, és üdvözülni nem 
óhajtanának, hanem az, hogy nem találhatnak Isten üdv útjára. „Istenhez való 
buzgóság vagyon ő bennek, de nem értelemből. Intelmeinkkel annyira visszük őket 
az úton, miszerint óhajtják, hogy az örök életet elnyerhessék, de az Istennek 
igazságát nem tudván és az ő tulajdon igazságokat igyekezvén állítani, az Isten 
igazságának nem adták magokat alája.” Figyeljétek meg ezt „alája”, mert aláadás 
szükséges. A kevély ember akarja maga magát üdvözíteni; gondolja, hogy ő ezt 
teheti, és azon törekvéssel nem akar felhagyni, mígnem saját tehetetlenségét 
hiábavaló kísérletezései által meg nem ismeri. Kegyelemből való üdv egy koldus 
formájában keresve, kérve, mint meg nem érdemiéit jó szabad kegyelemből ez az, 
amelyet a testi értelem nem akar felfogni, addig, míg valami kilátása van másfele. 
Kérem az Urat úgy munkálkodni szíveitekben, hogy sokak közületek más kilátást ne 
találhassanak. És kértem az Urat, hogy mialatt én most megkísérlem Krisztust, mint 
a törvénynek végét felmutatni. Isten azt sok szívekben megáldja, hogy láthassák, 
mit tett Krisztus, és beláthassák, miszerint az sokkal jobb, mint bármi, amit 
tehetnénk, beláthassák mily sokat tett érettök Krisztus, hogy ő mindent elvégezett 
és abba belefáradjanak, amin sokáig munkálkodtak, hogy azt soha többé meg ne 
kisértsék. Talán az Úr könyörülni fog rajtok, és magához vonja őket az üdvnek 
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tökéletessége által, mely Krisztusban található. Mint Bunyan mondotta: „talán majd 
a nyálok folyni fog érte,” és hogyha egy nagy lelki éhség kezdődik, úgy nemsokára 
élvezni is fogják a táplálékot. Lehetséges, hogyha ők a tiszta aranyból készült 
öltözetet látják, melyet Jézus a mezítelen léleknek ingyen ad, akkor az ő saját 
piszkos rongyaikat eldobják, amelyet most annyira szorítanak magukhoz. 
 
Ma reggel Isten lelke által két dologról akarok szólani: az első Krisztusról a 
törvénnyel összeköttetésben. Ő „a törvénynek vége, minden hívő embernek 
igazságára,” és másodszor, magunkról a Krisztussal való összeköttetésben, minden 
hívő embernek, Krisztus a törvénynek vége igazságra.” 
 
Először hát. Krisztusról a törvénnyel összeköttetésben. A törvény az, amitől mi 
bűnösök, mindenek felett félhetünk; mert a halálnak fullánkja a bűn, a bűnnek 
pedig ereje a törvény. A törvény megemésztő lángokat lövell ellenünk, mert az 
minket kárhoztat, és ünnepélyes kifejezésekkel mutat fel részünkre egy helyet az 
átkozottak között, mint meg vagyon írva: „Átkozott mind az, aki meg nem marad 
mindazokban, a melyek megirattattak a törvénynek könyvében, hogy azokat 
cselekedje.” Mégis mily csudálatos ostobaság! A vaksággal azonos, mely a 
szúnyogot a világossághoz vonja, hogy szárnyait leégesse, úgy futnak az emberek a 
törvényhez természet szerint, hogy az által üdvöt találjanak, és nem lehet őket 
onnan elűzni. A törvény nem tehet mást. mint bűnt kinyilvánítani, és kárhoztatást a 
bűnös felett kimondani, és még sem tudjuk az embereket attól elvonni, még akkor 
sem, hogyha felmutatjuk nekik, hogy milyen barátságosan áll az Úr Jézus közöttük 
és a törvény között. Annyira beleszerettek a törvényes reménységbe, hogy azon 
függenek, jóllehet semmi nincs abban, a min függhetnének: ők a Sinait többre 
becsülik a Golgothainál, habár a Sinainak nincs egyebe részökre, mint 
mennydörgés, trombitazengés, a jövendő haragtól való figyelmeztetés. Óh vajha 
egy kevéssé buzgóan hallgathatnátok, amikor én Jézust, az én Uramat elibetek 
állítom, hogy a törvényt Ő benne láthatnátok! 
 
Nos, hát mi köze van Urunknak a törvénnyel? Ő néki azzal nagyon sok teendője van, 
mert Ő annak a vége, a legnemesebb célhoz, tudniillik az igazsághoz. „Ő a 
törvénynek vége.” Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy ez háromfélét jelent: először, 
hogy Krisztus a törvénynek célja: másodszor, hogy Ő annak beteljesedése: és 
harmadszor, hogy Ő annak bevégezése.  
 
Tehát először, ami Urunk Jézus Krisztus a törvénynek célja. Az azért adatott, hogy 
minket Ő hozzá vezessen. A törvény a mi tanítómesterünk, ki minket Krisztushoz 
vezet, vagy sokkal inkább a kísérő, ki minket az Úr Jézus iskolájába viszen. A törvény 
azon nagy háló, melyben a halak megfogatnak, hogy a bűn eleméből 
kivonattassanak. A törvény azon forgószél, mely a hajót a biztonság kikötőjébe 
hajtja. A törvény azon bírói szolga, ki az embereket a fogságba hurcolja az ő 
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bűneikért, azok mindegyikét a kárhozat alá rekeszti, hogy egyedül csak Istennek 
szabados kegyelme által várja szabadulását. Ez a törvénynek célja, az megüresít, 
hogy kegyelem betölthessen, és megsebesít, hogy az irgalmasság 
meggyógyíthasson. Soha nem volt Istennek szándéka, hogy a törvény nekünk 
elesett embereknek az üdvös útja legyen, mert az soha nem lehet az üdv útja. 
Hogyha az ember soha el nem esett volna, hogyha olyan maradt volna természete, 
mint a milyennek Isten teremtette, úgy nagy segítségére lett volna a törvény, hogy 
megmutassa néki az utat, melyen járjon, és annak megtartása által életben maradt 
volna, mert „hogyha valaki azt betölti, él az által. De mióta az ember elesett, soha 
az Úr néki cselekedetek által való üdv utat nem ajánlott néki, mert Ő tudja, hogy ez 
egy bűnös teremtmény részére lehetetlen A törvény már megrontatott; és bármit is 
tegyen az ember, a kárt jóvá nem teheti, amit már tett, azért az érdemre nézve 
minden reményét elvesztette. A törvény tökéletességet követel, de a 
tökéletességre az ember nem juthat: azért ha mindent megcselekeszik is, nem 
juthat oda, ahova törekedne. A törvénynek az embert a Krisztusban való hitre kell 
vezetni, amennyiben megmutatja néki valamely más útnak a lehetetlenségét. Ez 
ama fekete kutya, mely a juhokat a pásztorhoz zavarja, azon nagy forróság, mely a 
vándort a nagy kőszikla árnyába kergeti a sivatag pusztában. 
 
Lássátok, mennyire alkalmas erre a törvény; mert ez meg mutatja az embernek az ő 
bűnét. Olvasd a tíz parancsolatot, és reszkess mialatt azt olvasod. Ki tudja életét 
ezen két táblával összehasonlítani anélkül, hogy azonnal meggyőződjék, hogy igen 
messze van attól, hogy a mértéket betöltötte volna? Hogyha a törvény a lélekbe 
behatol, olyan az ottan, mint a világosság valamely sötét pincében, mely minden 
port és piszkot felmutat, amely máskülönben észrevétlenül maradt volna. Ez azon 
eszköz, mely által a bűn mérgének létele a lélekben felfedeztetik. „Én pedig élek 
vala a törvény nélkül”, mondja az apostol, de a parancsolatnak eljövetele által a 
bűn megelevenedék én bennem, én pedig meghalék.” A mi szépségünk elhervad, 
ha a törvény reá fuvall. Tekintsetek a parancsolatokra, mondom és gondoljátok 
meg, mily mélyen vágósok azok, mily szellemiek, mily messze terjedők. Azok 
nemcsak a külső cselekedeteket érintik, hanem belemerülnek a benső indító 
okokba is, és a szívvel, elmével és lélekkel foglalkoznak. Sokkal mélyebben hat a 
törvény, mint ahogy látszik. Sokkal mélyebb gondolatok vannak a 
parancsolatokban, mint kívülről látszanak. Tekints be azokba mélyen és lássad, 
hogy milyen tökéletes szentséget kíván az. Amennyiben te megérted, amit a 
törvény kíván, azonképpen észreveszed, hogy mennyire távol vagy attól, „hogy azt 
betölthessed és hogy milyen hatalmas a bűn, ott is, ahol gondoltad, hogy igen 
kevés van”, vagy éppen semmi. Magadat gazdagnak tartottad és megelégedettnek, 
és azt hitted, hogy semmi nélkül nem szűkölködöl, de hogyha a megrontott törvény 
eléd lép, úgy felmutatva látod lelkileg tönkremenésedet és teljes szegénységedet. 
Egy jó mérleg a nagyon könnyű súlyt is megmutatja, és ez a törvénynek az első 
hatása az emberek lelkiismeretére. 
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A törvény a bűnnek következményét és romlásait is felmutatja. Tekints a mózesi 
törvény előképeire és lásd. Mennyire törekedtek azok az embereket Krisztushoz 
vezetni, amidőn azoknak tisztátalan állapotukat, és egy megtisztulásnak 
szükségességét, amit teljesen az Úr Jézus eszközölhet, felmutatták. Minden előkép 
az Úr Jézusra utalt. Hogy ha az emberek másoktól elkülönítettek, betegség vagy 
tisztátalanság által, úgy ez azt mutatta nékik. hogy miként különít el a bűn Istentől 
és az ő népétől: és hogyha azok visszahozattak, és titokteljes használatok által 
megtisztíttattak, amelyekben véres gyapjú, izsóp, és más ilyenfélék voltak, ezek 
nékik azt mutatták, hogy ők csak az Úr Jézus Krisztus által, a nagy főpap által 
tisztíttathatnak meg. Ha a madár megöletett, hogy a bélpoklos megtisztíttassék, 
ezáltal a megtisztulásnak szükségessége egy életnek feláldozása által mutattatott 
fel. Minden reggel és este meg kellett öletni egy báránynak, hogy a mindennapi 
megbocsátás szükségességéről tanúskodjék, hogy ha Isten nálunk akar lakni. 
Gyakran megrónak bennünket azzal, hogy nagyon sokat beszélünk a vérről: de íme 
az ó testamentumban úgy látszik, hogy a vér volt minden, és arról nem csak sok 
beszéd esett, hanem az valóban az ember szemei elé is állíttatott. Mit mond az 
apostol a zsidókhoz írott levelében? „Az első testamentom is nem szenteltetett 
meg vér nélkül. Mert mikor Mózes a törvény szerint való minden parancsolatokat 
elolvasta volna a község előtt, borjuknak és bakoknak véreket vévén, vízzel és véres 
gyapjúval, és izsóppal egybe, mind a könyvet, mind az egész községet egyszersmind 
meghinté, mondván: Ez a testamentumnak vére, melyet Isten néktek parancsolt. 
Annak felette pedig a sátort is, és mind a szent edényeket is hasonlatosképpen 
vérrel meghinté. És mindenek közel vérrel tisztíttatnak meg a törvény szerint: és a 
vérontás nélkül nem lészen a bocsánat.” A vér volt a szövetség sátorának a 
kárpitján, az oltáron, a szent edényeken, és a szentsátor padlóján: senki sem 
kerülhette el, hogy azt ne lássa. Én el vagyok határozva prédikátori hivatásomat 
hasonlóan rendezni, és mindinkább inkább meghinteni a megengesztelés vérével. 
Nos, azon sok vérnek az ó szövetségben világosan mutatnia kellett, hogy a bűn 
minket annyira bekevert, hogy megengesztelés nélkül Istenhez nem közeledhetünk; 
az áldozatok útján kell jönnünk, vagy éppen nem jöhetünk. Mi annyira méltatlanok 
vagyunk önmagunkban az elfogadtatásra, hogy ha Isten az Úr Jézus vérét rajtunk 
nem látja, úgy minket magától el kell utasítania. Az ó szövetségi törvény az ő 
jelképeivel és előképeivel sok igazságot tárt szem elé az embernek állapotára 
vonatkozólag és az eljövendő Üdvözítőre nézve, és ezek mindegyike által Krisztust 
akarta prédikálni. Hogy ha egyesek nem juthattak el Ő hozzá, úgy azok elhibázták a 
törvénynek szándekát és célját. Mózes Józsuéhoz vezet, és a törvény az Úr Jézussal 
végződik. 
 
Hogy ha gondolatunkat inkább az erkölcsi, mint a ceremóniai törvényre tereljük, 
úgy annak az emberek teljes tehetetlenségöket kell tanítani. Mutatja az nekik, hogy 
mennyire távol vannak attól az állapottól, amelyben kellene nékik lenniök, és azt is 
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mutatja nékik, hogy ha szorgalmasan vizsgálják azt, hogy mennyire teljesen 
lehetetlen az ő reájok nézve, hogy ezen magasságra feljuthassanak. Olyan 
mentséget, mint a törvény kíván, senki az emberek közül, saját erejével el nem 
érhet. „A te parancsolatod igen széles” (Zsolt. 119, 96.) Hogy ha valaki azt mondja, 
hogy ő megtarthatja a parancsolatokat, úgy ez onnan van, mivel nem tudja, hogy 
mi a parancsolat. Hogy ha azt gondolja, hogy ő mennybe feljuthat az inogó Sinai 
hegy tetejéről, úgy bizonyos, hogy ő még ezen égő hegyet soha nem látta. A 
törvényt megtartani! Ah testvéreim, mialatt arról beszélünk, azalatt is megrontjuk 
azt: mialatt azt állítjuk, hogy annak betűit be tudjuk tölteni, annak szellemén 
erőszakot teszünk, mert a kevélység éppen annyira megrontja a törvényt, mint a 
gonosz kívánság, vagy a gyilkosság. „Kicsoda tehet tisztát a tisztátalanból?” 
„Hogyan lehetne tiszta az asszonytól született?” Nem lélek, te itten magadon nem 
segíthetsz, mert mivelhogy te csak a tökéletesség útján élhetsz a törvény által, és 
ezen tökéletesség lehetetlenség. Így a cselekedetekkel való szövetségben segélyt 
nem találhatsz. A kegyelemben van remény, de nem úgy talán, mintha nekünk 
jogunk volna, mert mi semmi mást nem érdemlünk, mint haragot. A törvény 
mondja ezt nekünk, és minél hamarabb tudjuk ezt, annál jobb, mert annál 
hamarabb Krisztushoz fogunk jutni. 
 
A törvény mutatja nekünk azt is, ami szükséges. Megtisztulás, megtisztulás vízzel és 
vérrel. Az mutatja fel szennyeinket, és ez hoz minket természetesen oda, hogy 
megérezzük, miszerint nekünk azoktól tisztára kell mosattatnunk, hogy ha valaha 
Istenhez akarunk jönni. Így a törvény minket arra kényszerít, hogy Krisztust 
elfogadjuk, mint azon egyetlent, aki minket megtisztíthat és alkalmassá tehet arra, 
hogy a legszentebb helyben állhassunk a Magasságosnak színe előtt. A törvény 
azon kés, mely a vad húst kivágja, hogy a sebet meggyógyítsa. A törvény megöl, az 
evangyéliom megelevenít; a törvény a héjat lefejti rólunk, azután jön az Úr Jézus 
Krisztus, és a lelket szépség és dicsőségbe öltözteti. Minden parancsolatok és 
előképek Krisztushoz utalnak bennünket, hogy ha azoknak világos szándékukat 
figyelembe akarjuk venni. Azok elszoktatnak minket saját énünktől, eltérítenek az 
önigazság téves alapjáról, és azon ismerethez vezetnek, hogy egyedül Krisztusban 
találhatunk segítséget. Így Krisztus a törvénynek vége, mert Ő annak nagy célja. 
 
És másodszor Ő a törvénynek betöltése. Lehetetlen közülünk valakinek 
megmentetni igazság nélkül. A menny és földnek Istene változhatatlan 

szükségesség folytán, igazságot követel minden teremtésétől. ‒ A Krisztus jött. 
hogy nekünk igazságot adjon, melyet a törvény kíván, de amelyet a törvény nem 

adhat. ‒ Ezen előttünk lévő bibliai részben olvasunk ,,az igazságról, mely a hitből 
vagyon,” mely „Isten igazságának” is neveztetik, és olvasunk azokról, akik ,,meg 
nem szégyenülnek”, mert hisznek. „Mert valaki segítségül hívja az Úrnak nevét, 
megtartatik.” Amit a törvény nem tehetett, azt az Úr Jézus megtette, Ő meghozta 
az igazságot, mit a törvény követel, de létre nem hozhat. Mily csudálatra méltó 
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igazságnak kell annak lenni, mely éppen olyan széles, hosszú, mély és magas, mint a 
törvény maga. A törvény rendkívül széles, de a Krisztus igazsága éppen olyan széles 
mint a parancsolatok, és egész végéig terjed azoknak. Krisztus azért jött, hogy a 
törvényt enyhébbé tegye, vagy hogy azt kieszközölje, hogy hiányos és összetört 
engedelmességünk elfogadva legyen. A törvény nem lesz arra kényszerítve, hogy 
követeléseit enyhébbé tegye, mintha eredetileg túl sokat követelt volna: az szent 
igaz és jó, és nem kell abban egy jóttának vagy pontocskának sem 
megváltoztattatni, és ez nem is lehet. Urunk megadja a törvénynek mindazt, amit 
követel, nemcsak egy részt. A törvény teljes engedelmességet követel, makula 
szeplő, hiba és fogyatkozás nélkül, és Krisztus egy olyan igazságot hozott, és ezt ő 
népének adja. A törvény kívánja, hogy az igazság, kötelesség elmulasztása és 
bűncselekmény nélküli legyen, és azon igazság, melyet Krisztus hozott, éppen 
olyan, hogy azért a nagy Isten az övéit elfogadja, és azokat úgy tekinti, mintha azok 
makula és szeplő nélküliek volnának. A törvény nem elégedett lelki engedelmesség 
nélkül, a puszta külső beteljesítés nem elegendő. De Urunk engedelmessége éppen 
olyan mély volt, mint széles, mert az ő buzgalma annak akaratát tenni, aki őt 
elbocsátotta, megemésztette őt. Ő maga mondja: „Imhol vagyok én, hogy 
cselekedjem a te akaratodat, én Istenem azt akarom, és a te törvényed az én belső 
tagjaimnak közepette vagyon!” Ilyen igazságban öltözteti Ő a benne hívőket 
„egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” Teljesen igazakká, 
tökéletesekké a Krisztusban. Örvendünk a szép fehér gyolcsból készített drága 
ruhát hordozhatni, melyet az Úr Jézus nekünk készített, és érezzük, hogy abba 
öltözve minden félelem nélkül megállhatunk a mennynek trónja előtt. Ez oly valami, 
amely mellett időzhetünk kedves barátaim! Csak mint igazak üdvözülhetünk. A 
Jézus Krisztus pedig megigazít bennünket, azért üdvözülünk. Aki ő benne hiszen az 
igaz, és meg nem szégyenül. Éppen mint Ábrahám, hitt Istennek és azt 
„tulajdoníttaték néki igazság gyanánt.” „Semmi kárhoztatások nincsen azért immár 
azoknak, kik a Jézus Krisztusban vágynak” mert azok Krisztusban igazakká lettek. 
Igen, a Szentlélek a Pál apostol szája által felhívja az összes embereket, angyalokat 
és ördögöket, hogy kárhoztatják-é az Istennek választottait. Mivel Krisztus azokért 
meghalt. Ő törvény. Hogyha te én tőlem tökéletes igazságot követelsz, én, mint 
hívő felmutatom azt néked; mert az Úr Jézus Krisztus által nékem a hit igazságul 
tulajdoníttatik. Krisztus igazsága az enyém, mert én vagyok ő vele a hit által, és 
azon név, mellyel Ő neveztetik: „Az Úr a mi igazságunk.” 
 
Ki szerint Jézus a törvénynek eredeti követeléseit betöltötte, de tudjátok testvérek, 
hogy más követelések vannak, mivel mi a törvényt megrontottuk. Az előbbi bűnök 
megbocsátásához több szükséges, mint jelenlegi és erős engedelmesség. 
Bűneinkért felettünk az átok kimondatott, és egy büntetés alá estünk. Meg vagyon 
írva, hogy ő meglátogatja az álnokságot és vétket, minden bűnnek és véteknek meg 
lesz a maga büntetése. Istent is álmélkodva szemlélhetjük, hogy Jézus Krisztus a 
törvénynek vége a büntetésre vonatkozólag. Azon átok és büntetés rettenetes 
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dolgok, de Krisztus minden bajnak és veszélynek véget vetett, és így bennünket a 
bűnnek minden következményétől megszabadított. A hívők felett nem mondhat a 
törvény átkot és nem kívánhatja azoknak megbüntetésöket. A hívő reá mutathat a 
Golgotán elvérezett nagy kezesre és mondhatja: „Lássad ó törvény ott van az isteni 
igazság részére való elégtétel, melyet én neked felmutatok. Jézus, ki szívének vérét 
ontotta, és érettem meghalt, feleletem a te követelésedre és én tudom, hogy ő 
általa Isten haragjától megmentettem.” A törvénynek követelései, épp úgy a 
megsértett, mint a meg nem sértetteket Krisztus beteljesítette; minden követelést 
úgy a testre, mint a büntetésre nézve, önmagában kielégítette. Ezen munka 
Istenhez méltó volt. És íme az emberré lett Isten azt beteljesítette. A vétket 
eltörlötte, a bűnt megpecsételte, a gonoszságot megengesztelte, és az örök 
igazságot meghozta. Dicsőség térjen az Ő nevére! 
 
Továbbá nemcsak a büntetést hordozta el, hanem Krisztus a törvénynek nagy és 
kiváltképpen való tiszteletet kölcsönzött. Merem mondani: hogyha az egész emberi 
nemzet Istennek törvényét tartotta volna, és soha azt legkevésbé is meg nem 
sértette volna, úgy a törvény nem állana olyan fényben megtisztelve, mint ahogy 
mostan van, mivel az ember Krisztus Jézus, ki az Istennek Fia eleget tett neki. Isten 
maga, ki emberré lett az ő életében és még sokkal inkább az ő halálában, a 
törvénynek magasztosságát nyilvánította, megmutatta, hogy sem a szeretet, sem az 
uralkodói hatalom az igazságot félre nem tehette. Ki fog mondani egy szót egy 
olyan törvény ellen, melynek maga a törvényadó is alája rendeli magát. Ki 
mondhatja tehát, hogy az túl szigorú, hogyha az, aki azt csinálta, magát alája veti 
annak büntetésének? Mivel ő emberi ábrázatban találtatott mint ember, és a mi 
helyettesünkké lett. Isten követelte az ő tulajdon Fiától a tökéletes 
engedelmességet a törvénnyel szemben, és a Fiú meghajolt minden szó nélkül, 
szabad akaratból, semmi ellenvetése nem volt feladatával szemben. Igen, a te 
törvényed az én örömöm”, monda Ő ,és ezt be is bizonyította, amikor annak 
teljesen eleget tett. Ó, csudateljes törvény, mely alatt Immánuel szolgál! Ó, 
hasonlíthatatlan törvény, melynek igáját hordozni maga az Istennek Fia is hajlandó: 
elhatározva van választottait megmenteni, a törvény alá adta magát, az alatt élt és 
halt „engedelmes lett mindhalálig, még pedig a keresztfának haláláig. 
 
A törvénynek tartóssága is biztosíttatott Krisztus által. Csak az maradhat, a”mi 
igaznak bizonyult, és az Úr Jézus a törvényt, mint olyat mutatta fel, tisztelte és 
becsben tartotta azt. Ő mondja: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és a 
próféták eltörlésökre. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy azokat 
betöltsem. Mert bizony mondom néktek, hogy míg az ég és a föld elmúlik, egy kis 
jotta vagy pontocska el nem múlik a törvényben mígnem abban mindenek 
beteljesíttetnek.” Meg fogom néktek mutatni, hogyan vetett ő véget a törvénynek 
más értelemben, de ami az örök alapelveknek jogát és jogtalanságát illeti, ezeket az 
Úr Jézus élete és halála mindenkorra megállapította. „A törvényt erősítjük.” mondja 
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Pál apostol, mi nem törüljük azt el a hit által. A törvény éppen a hit evangyélioma 
által bizonyult szentnek és igaznak: mert az evangyéliom, amelyben mi hiszünk, 
nem változtatja a törvényt, és nem szállítja azt alább, hanem tanítja velünk, hogy 
milyen pontosan be lett az teljesítve. Tehát a törvény örökké szilárdan fog állani, 
mivel azt Isten nem akarja változtatni, hogy az elválasztottakat megmentse. Ő egy 
népet választott ki, amelyet szeretett és az életre elrendelte, mindazáltal Ő ezeket 
nem az Ő törvényének megválasztatása által akarja üdvre vezetni. Azok bűnösök 
voltak, és hogyan igazíttathattak volna meg, anélkül hogy a törvény eltöröltetnék 
vagy megváltoztatnék? Megváltoztattatott-é a törvény? Úgy látszott, mintha annak 
meg kellene történni, hogy ha az embernek üdvözülnie kell, de az Úr Jézus Krisztus 
jött és megmutatta nekünk, hogy miként maradhat a törvény szilárdan, mint a 
szikla, és mégis a megváltattak igaz úton a végtelen irgalom által 
megmentethetnek. Krisztusban látjuk mindegyiket, a kegyelmet és az igazságot 
teljes fényben ragyogni, és egyik sem homályosítja meg valami módon a másikat. A 
törvénynek megvan mindaz, amit valaha követelt, amint annak lennie kell, 
mindazáltal a minden kegyelemnek atyja összes választottait megmentve látja, 
amiképpen elhatározta, hogy azoknak lenniök kell, az Ő Fiának halála által. Ezzel 
megkísértettem néktek megmutatni, hogyan lett Krisztus a törvénynek betöltése, a 
legmesszebb terjedő értelemben. A Szentlélek áldja meg ezen előadott tanokat! 
 
És most, harmadszor, ő a törvénynek vége azon értelemben, hogy Ő annak 

bevégezése. Ő azt kétképpen ‒ végezte be. Először is mindenek előtt, az Ő népe 
nincs az alatt. „Mi nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt.” A régi 
szövetség, amiképpen azt Isten Ádámmal megkötötte, így hangzott: „Cselekedd ezt 
és élsz:” nem tartotta meg a parancsolatot, ennek következtében nem maradhatott 
életben, és mi sem élünk Ő benne, mivel Ádámban mindnyájan meghaltunk. A régi 
szövetség megrontatott, azért kárhoztatva lettünk; de mivel Krisztusban a halált 
elszenvedtük, így nem vagyunk többé alatta, hanem meghaltunk néki. Testvérek, 
ezen jelen pillanatokban, habár örülünk is annak, ha jót cselekedhetünk, 
mindazáltal ne azokban keressük az életet, mi az isteni kegyet nem saját jó 
cselekedeteink által reméljük elnyerni, nem valami érdem által akarjuk magunkat 
Isten szeretetében megtartani. Választattunk, nem saját jó cselekedeteink által, 
hanem Istennek öröktől fogva való jó akarata által; elhívattunk nem a cselekedetek 

által, hanem Istennek lelke által, hogy ha ezen ‒ kegyelemben megmaradni 
akarunk, és többé nem akarunk visszatérni az ó szövetség szolgaságához. Mivel 
bizodalmunkat egy megengeszteltetésben helyezzük, mely kegyelemből az Úr Jézus 
Krisztus által eszközöltetett és adatik, így már nem vagyunk rabszolgák, hanem 
gyermekek, nem cselekszünk bizonyos dolgokat, hogy megmentessünk, hanem már 
megmentettünk, és mivel meg vagyunk mentve, azért cselekedhetjük azokat. Sem 

az, amit teszünk, ‒ sem pedig az, amit Istennek Lelke mi bennünk létre hoz, nem 
alapja Isten hozzánk való szeretetének, mivel Ő kezdettől fogva szeretett minket, 
mivel szeretni akart, oly méltatlanokat mint mi voltunk, és még most is szeret 
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Krisztusban és néz reánk, nem úgy, mint a milyenek magunkban vagyunk, hanem, 
mint a milyenek Ő benne vagyunk, megmosattatva az Ő vérében és befedeztetve az 
ő igazságával. Nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt, Krisztus a 
szolgai megkötözöttséget rólatok elvette, és titeket a fiúsággal megajándékozott, 
úgy hogy most kiállhatjátok: „Abba, azaz szerelmes Atya!”  
 
Továbbá Krisztus bevégezője a törvénynek, mert tovább nem vagyunk annak átka 
alatt. A törvény egy hívőt el nem átkozhat, azt nem teheti; inkább áldja azt. Igen és 
áldania kell: mert mivelhogy a törvény igazságot követel és a hívőt úgy tekinti, mint 
akiknek Jézus a kívánt igazságot megadta, ennélfogva a törvény kötelezve van őt 
áldottnak kinyilvánítani. Boldog ember az, akiknek hamisságai megbocsáttattak és 
bűnei elfedeztettek. Boldog ember az, kinek Isten nem tulajdonítja hamisságát és 
kinek lelkében nincsen csalárdság. „Oh mily öröm a törvény átkától Krisztus által 
megváltatva lenni, akik mi érettünk átokká lett”, mert meg vagyon írva: „Átkozott 
valaki fán függ.” Értitek-é édes testvéreim az üdvnek édes titkát? Láttátok-é valaha 
az Úr Jézust saját helyeteken állani, hogy ti is az Ő helyén állhassatok? Krisztust 
bevádolva és Krisztust elítélve, őt a kivégzőhelyre kivezetve és Krisztust az Atyától 
vezetve, egész a halálig. azután magatokat megtisztítva, megigazítva, megmentve 
az átoktól, mivel az átok Megváltótokra öntetett ki? Örvendhettek az áldásoknak, 
mivel az igazság, mely az Övé volt, mostan néktek átruháztatott, hogy örökké az 
Urnák áldottai lehessetek. Örvendjünk ezen mindenkor. Miért ne örvendhetnénk? 
És mégis az Urnák népe közül némelyek ismét visszamennek a törvénynek alája az ő 
érzelmeikkel és elkezdenek félni, hogy mivel bűneiket ismerik, e szerint nincsenek 
megmentve, holott meg vagyon írva: „Ő megigazítja a gonosz embert.” Én 
személyemre nézve szeretek a Megváltó körében élni. Hogyha az én állapotom az 
Úr előtt attól függene, a mi én önmagamban vagyok és a mennyi jó cselekedeteket 
és igazságot hozhatok, határozottan ezerszer elkárhozhatnék egy napon. De attól 
eltekintve és boldogan mondhatom: „Én az Úr Jézus Krisztusba hittem, így az 
igazság az enyém,” ez béke, nyugalom, öröm és a mennyországnak kezdete! 
Hogyha valaki ezen tapasztalatokhoz jön, megkezdődik az Úr Jézus iránti szeretete 
fellángolni és erezi, hogy ha a Megváltó őt a törvénynek átkától megszabadította, ő 
sem akar a bűnben megmaradni, hanem megkísérli egy új életben járni. Mi nem a 
magunkéi vagyunk, mert drágán váltattunk meg, dicsőítsük azért Istent a mi 
testünkben és lelkünkben, melyek az Istenéi. Ennyit Krisztusról a törvénnyel 
összeköttetésben. 
 

Másodszor magunkról szóljunk a Krisztussal való összeköttetésben ‒ „mert a 
törvénynek vége a Krisztus, minden hívő embernek igazságára.” Nos, tekintsétek 
meg ezen szót: „minden hívő embernek”, itt van a nyomaték. Jöjj férfiú asszony, 
hiszel-é te?” Ennél fontosabb kérdés nem létezhetik az ég alatt. „Hiszel-é az Isten 
Fiában?”: És mit jelent az, hinni? Ez nem azt jelenti, hogy a tanok sorozatát 
fogadjuk el és mondjuk ez és ez a mi hitvallomásunk, amellyel aztán jól 
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betanuljunk, de szerinte ne éljünk. Hinni annyit jelent, mint: bízni, magát reá hagyni 
valakire, teljes bizodalommal lenni és nyugodni. Hiszed-é azt, hogy a Jézus Krisztus 
a halálból feltámadott? Hiszed-é, hogy ő a bűnösök helyett állott és hogy az igaz a 
hamisakért szenvedett? Hiszed-e, hogy ő mindenestül fogva, mindenkorra 
megtarthatja azokat, kik ő általa járulnak Istenhez. És lelked üdvének egész súlyát 
és lényegét Ő reá helyezéd-e, igen egedül Ő reá? Akkor Krisztus a törvénynek vége 
részedre is igazságul, és te igaz vagy Istennek igazságába vagy öltözve, hogy ha 
hiszel. 
 
Nem használ semmi más egyebet előhozni, hogy ha hívő nem vagy, mert semmi 
nem segíthet. Hogyha a hit hiányzik, úgy a leglényegesebb hiányzik; 
sákramentumok, imák, biblia olvasások, az evangyélium hallgatása, mindezekét 
egymásra halmozhatod, olyan magasan, akár a csillagokat, elérheted, egy óriási 
heggyé. mindazáltal ez mind csak polyva, hogy ha a hit hiányzik. A te hited vagy 
hitetlenséged az. mely a dolgot eldönti. Hogy ha magadtól az Úr Jézusra tekintesz, 
hogy igazságodat ott keressed, akkor Ő a törvénynek vége te éretted. 
 
Figyeljétek meg azt is. hogy itten az nem kérdés, hogy előbb mi volt az ember, mert 
meg vagyon írva: „A törvénynek vége a Krisztus minden hívő embernek igazságára.” 
De Uram, ezen ember annak előtte egy üldöző volt, és nagyon sok kárt tett, 
dühösködött és ellenségeskedett a szentek ellen, fogságra hurcolta őket és kereste 
az ő véreket. Igen. kedves barátom, és az ugyanazon ember, ki a Szentlélek által 
ezen igéket bírta. „A törvénynek vége a Krisztus, minden hívő embernek 
idvességére.” Így, ha én ma valakivel beszélek, kinek élete valamely bűnnel be van 
szennyezve és minden hamissággal be van keverve, amit csak elgondolhatunk, 
mindazáltal azt „mondom neki: gondold meg, hogy: „Minden bűn és káromlás 
megbocsáttatik az embernek. Hogyha te az úr Jézus Krisztusban hiszel, úgy 
gonoszságaid eltöröltetnek, mert „a Jézus Krisztusnak az Isten Fiának vére, tisztit 
meg minket minden bűneinkből!” Ez az evangyéliomnak a dicsősége, hogy az egy 
bűnösnek az evangyélioma, az áldásnak jó híve, nem azok részére, kik nem 
bűnösök, hanem azoknak, kik azt bevallják és elhagyják. Jézus e világra jött, nem 
azért hogy a bűn nélkülieket megjutalmazza, hanem, hogy megkeresse és 
megtartsa ami elveszett”, és az elveszettekért és Istentől elidegenedettekért, kik 
Istenhez közelednek a Krisztus által, s ő benne hisznek, úgy találjuk, hogy ő a 
vétkesnek igazságot kölcsönözhet. Ő a törvénynek vége, mindazoknak, kik Ő benne 
hisznek igazságokra, a szegény paráznának, akik hiszen, a sok esztendőtől fogva 
való részegesnek, aki hiszen, azoknak, kik annak előtte a bűn és vétekben fürödtek, 
de most megtérnek azokból, és ő benne bíznak. De nem tudom, hogy szükséges 
volt-é ilyen eseteket megemlítenem. Részemre a legcsudálatraméltóbb tény az, 
hogy Krisztus részemre is a törvénynek vége, mert én hiszek ő benne. „Mert tudom, 
kiben hiszek, és bizonyos hogy az én őnála letett kincsemet megtarthatja ama 
napra.”  
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Egy másik gondolat keletkezik a szövegből és pedig az, hogy arról itten semmi 
említés nincs téve, hogy a hitnek egy bizonyos mértéke kívántatik. Ő a törvénynek 
vége mindannak igazságára, akik hiszen, legyen az kis hit, vagy nagy Jézus 
oltalmazza, épp úgy az utó-, mint az elővédet. Nincsen semmi különbség a hívők 
között a megigazulásra vonatkozólag. Míg összeköttetés van közötted és Krisztus 
között, addig az Isten igazsága a tiéd. Az összekötő lánc egy vékony bőrhöz hasonló 
lehet, egy reszkető hitnek pókhálóhoz hasonló szálacskája, de hogyha az a te 
szívedből Krisztushoz emelkedik, úgy az Istennek kegyelme a legvékonyabb és 
leggyengébb szálacskán is tud és fog tehozzád folyni. Csudálatos, hogy milyen 
finom lehet a drót, mely a villamos áramot tovább vezeti. Egy kötélre van csak 
szükségünk, hogy valami hírt a tenger fenekén továbbítsunk, de az a drótnak 
oltalmazására való, ez magában egy igen vékony valami. Ha hited a mustármaghoz 
hasonló természetű is, hogyha csak olyan is, mely reszketve illeti meg a Megváltó 
ruhájának prémjét, hogyha mondhatod: „Hiszek Uram, légy segítségül az én 
hitetlenségemnek,” hogy ha az csak a süllyedő Péter hite, vagy a síró Máriáé, 
mindazáltal ha az Krisztusban való hit, úgy ő a törvénynek vége fog lenni éretted 
éppen úgy, mint az első apostolért. 
 
Hogy ha ez így van kedves barátaim, akkor mi mindnyájan, akik hiszünk, igazak 
vagyunk. Az Úr Jézus Krisztusba való hit által az igazságot elnyertük, amelyről azok, 
kik a törvény cselekedeteit követik, semmit sem tudnak. Mi nem vagyunk teljesen 
megszenteltettek, adná Isten, hogy volnánk; nem vagyunk mentek a mi tagjainkban 
való bűnöktől, habár gyűlöljük is azokat; de ennek dacára mi igazak vagyunk 
teljesen Istennek szemei előtt, és az Úr Jézusba való hit által békességünk vagyon 
Istennel. Jöjjetek, tekintsetek fel ti hívők, kik a bűnnek érzetével megterheltetve 
vagytok. Habár magatokat kárhoztatjátok, és bűneitek felett gyászoltok, ne 
kételkedjetek Megváltótokban, ne helyezzétek kérdésbe az ő igazságát. Feketék 
vagytok, de ne nyugodjatok meg abban, hanem mondjátok mint az Énekek 
énekében való menyasszony: „Fekete vagyok, de szép vagyok.” 
 
„Rajtam és életemben.  
Nincs semmi e földön.  
A mit Krisztustól nyertem.  
Az díszes öltönyöm.” 
 
Mostan figyeljétek meg, hogy szövegünknek összefüggése biztosít minket, hogy mi. 
mivel igazak vagyunk, megmentettek is vagyunk. Mert mit olvasunk mi itten: 
„Hogyha vallást tészesz a te száddal az Úr Jézusról és hiszed a te szívedben, hogy az 
Isten őt feltámasztotta a halálból, megtartatol.” Aki megigazult, az idvezül. Mi 
haszna volna különben a megigazulásnak? Feletted, ó hívő lélek Isten az ítéletet 
kimondotta: „Megmentetett, és soha nem fogja ezt megváltoztatni. Megvagy 
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mentve a bűntől és haláltól, és a pokoltól, te most megvagy mentve egy jelenlegi 
üdvvel: aki minket elválasztott és elhívott szent hivatallal. Érezed-é az a felett való 
örömöt ezen órában? „Szerelmeseim, mostan Isten fiai vagyunk.” 
 
Mindjárt kész leszek, csak még valamit mondok. Hogyha itten valaki gondolja, hogy 
magát üdvözítheti és saját igazságával Isten előtt megállhat, úgy nagyon kérem azt, 
hogy az ő Megváltóját ne szomorítsa. Hogyha önigazságod elég lett volna, hát miért 
jött Krisztus, hogy egy másikat hozzon? Akarod-é, csak egy pillanatig igazságodat a 
Jézus Krisztus igazságával összehasonlítani? Milyen hasonlat van közötted és ő 
közötte? Olyan, mint egy kérész és egy arkangyal között. Nem, nem annyi, hanem 
annyi, mint az éjszaka és nap között, pokol és mennyország között. Ó, hogyha 
nékem saját igazságom volna, amelyet senki nem kifogásolhatna, úgy azt önként 
eldobnám, hogy a Krisztus igazságát bírhassam, de mivel nincsen saját igazságom, 
annál inkább örülök, hogy az én uramét bírhatom. Midőn Whitfield legelőször 
prédikált Kingswoodban, a szénbányák előtt látta a fehér könnyek lepergéséből, 
melyek a fekete arcokon aláperegtek, hogy a szívek át vannak hatva. Látta, hogy 
azok az evangyéliomot elfogadták, és naplójába ezt írta: „Mivel ezen szegény 
szénbányai munkásoknak nem volt saját igazságok, így örvendeztek ő benne, aki 
azért jött, hogy a publikánusokat és bűnösöket megmentse.” Jól van Whitfield, az 
igaz a szénbányai munkásokra vonatkozólag, de épen olyan ?gaz sokakra nézve 
közöttünk itten kik nem akarnak fekete ábrázatot csinálni, de fekete a szívök. 
Igazán elmondhatjuk, hogy mi is eldobtuk saját igazságunkat, azt kárnak és gúnynak 
állítottuk csakhogy Krisztust megnyerhessük, és találtassunk ő benne. Ő benne van 
egyetlen reményünk és egyetlen bizodalmunk. 
 
Legvégül: hogy ha némelyek közületek a Krisztus igazságát elutasítják maguktól, úgy 
örökre elvesznek, mert az nem lehet, hogy Isten titeket, vagy a ti képzelt 
igazságotokat elfogadja, hogy ha ti a valódit és istenit eldobjátok, mely néktek az ő 
Fiában nyújtatik. Hogyha a meny magas trónjához mehetnél, és az Angyalok téged 

kérdeznének: „Milyen jogod van néked az ide belépésre?” ‒ és te felelnél: „az én 
önigazságom,” és te bebocsáttatnál, akkor az annyit jelentene hogy a te igazságod 
az Immánuelével azonos volna. Lehetséges az? Gondolod-é, hogy Isten 
megengedné, hogy egy olyan hazugság érvényesíttetnék? Akarod-é egy szegény 
bűnösnek utánzott igazságát te nyomorult bűnös. Krisztus finom aranyhoz hasonló 
tökéletességével szemben, elégségesnek állítani? Miért lett a forrás vérrel töltve, 
hogy ha neked nincsen szükséged arra, hogy megmosakodj abban? Talán felesleges 
Krisztus? Ó, az nem lehet! Neked Krisztus igazságát kell bírnod, vagy igazságtalan 
maradsz, és hogy ha igazságtalan maradsz, úgy nem tartatol meg, és hogy ha meg 
nem tartatol, úgy örökre elveszve maradsz. 
 
Mi?! Hát minden attól függene, hogy én az Úr Jézus Krisztusban higgyek, az 
igazságra, és a hit által megigazuljak? Igen, az az egész! Micsoda? Csak Krisztusban 
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bízni, és azután úgy élni, a mint nékem tetszik? Nem élhetsz a bűnben, minek utána 
Jézusban bízol, mert a hit egy megváltoztatást eszközöl a te természetedben, és a 
te lelkedben megújulást hoz létre. Istennek Szent Lelke, ki téged a hithez vezet, 
mégis változtatja szívedet. Te olyan életről beszélsz, „mely néked tetszik,” akkor 
neked az fog tetszeni, ami egészen különbözik attól, amit most cselekeszel. Azon 
dolgok, melyeket megtérésed előtt szerettél, gyűlölni fogod, hogyha hívő vagy, és 
azon dolgokat, melyeket gyűlöltél szeretni fogod. Csak kísértsd meg jónak lenni, 
milyen kevésre haladsz ezen törekvésedben, mert szíved távol van Istentől, de hogy 
ha a Krisztus vére által való üdvöt megtaláltad, úgy szíved szeretni fogja Istent, és 
parancsolatait tartani fogod, és nem fognak azok nehezek lenni néked. Egy 
megváltozása a szívnek az, amelyre szükséged van, és soha sem fogod azt más úton 
elnyerni, mint a kegyelmi szövetség által. Az ó szövetségben egy szó sincs a 
megtérésről, olyan értelemben mint az új szövetségben. De vannak ottan is dicső 
nyilatkozatok, mint például: „És hintek ti reátok tiszta vizet, és megtisztultok, 
minden ti undokságitokból, és minden ti bálványitoktól megtisztítlak titeket. És 
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek: és elveszem a kőszívet a ti 
testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és ezt 
cselekeszem, hogy az én parancsolatimban járjatok, és az én ítéletimet 
megőrizzétek, és megcselekedjetek azokat.” Ez az ó szövetség legnagyobb 
ígéreteinek egyike, és a Szentlélek beteljesíti ezt a választottakon. Óh, vajha az Úr 
nyájas szava áthatná szíveiteket, hogy az Úr Jézus Krisztusba hinnétek, úgy ezen 
ígéretek, és minden más szövetségi fogadalmak beteljesednének lelketekben. Az Úr 
áldjon meg benneteket, és az én gyenge szavaimat az Úr Jézusért. Ámen. 
 

Még ez esztendőben 
 
„ ...még ez esztendőben ...” Lukács ev. 13, 8. 
 
Egy új év kezdetén és egy új kötet prédikáció első lapjánál* (minden évben kiadott 
egy kötet prédikációt? ez az új pedig a 25. kötet volt.) egy pár őszinte intő szót 
akarunk mondani; csakhogy sajnos, a jelen alkalommal a prédikátorból fogoly lett 
és párnájáról kénytelen intést mondani, ahelyett, hogy szószékéről beszélne.* (Ezt 
a prédikációt a betegszobában írta, mivel akkor ágyban feküdt) Ne tekintsétek e pár 
szavakat, amelyeket most összehoztam, úgy, mintha egy beteg ember foszladozó 
erejéből kerülnének elő, mert egy megsebesült katona fegyveréből kilőtt golyó 
éppen olyan gyorsasággal süvít tova, mintha az a katona egészséges volna. A mi 
kívánságunk, vágyunk az, hogy élő szavakkal beszéljünk vagy sehogy sem. Az, aki 
képessé tesz engem, miszerint felüljek és e reszkető szavakat összehozzam, Ahhoz 
fordulok fohászommal, hogy adja e szavakba az Ő lelkét, hogy így akaratának 
megfeleljenek. 
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A vincellérnek szavai, melyeket a gyümölcstelen fügefáért mondott, mikor kérte, 
hogy: „hagyj békét neki még ez esztendőben”, akkorától kelteztek, amikor mondta 
őket, vagyis attól az időponttól még egy esztendőig. A virágoknak és 
gyümölcstermő fáknak, növényeknek természetes időszakuk van; világos, hogy az 
év végét jelentette a fügefánál az az idő, mikor elérkeztek azok a napok, hogy neki 
meg kellett volna mutatnia gyümölcsét és az év elejét jelentette az, mikor a 
vincellér újra megkezdte munkáját a növények körül. Az emberek azonban olyan 
gyümölcstelen lények, hogy az ő gyümölcseiket nem bizonyos időszakok jelzik és 
ezért volna szükséges mesterséges időbeosztásokat készíteni számukra; mert sehol 
sem látni a lelki aratásnak vagy a szőlőszedésnek erős munkáját, vagy ha volna is 
ilyen, akkor meg a kalászok és a szőlőfürtök nem teremnek meg rendes időre, úgy 
hogy kénytelenek vagyunk külön megállapodást létesíteni és egymáshoz így szólani: 
„Ez legyen a kezdete egy új évnek.” Legyen tehát ez így. Kívánjunk tehát 
boldogságot és szerencsét egymásnak ahhoz, hogy ez új esztendő felpirkadását 
megláttuk és imádkozzunk őszintén és buzgón azért, hogy ez évben járhassunk, 
élhessünk és majdan befejezhessük az Úrnak soha meg nem szűnő áldása mellett, 
ki egyedüli tulajdonosa minden esztendőnek. 
 
Egy új évnek a kezdete rendesen megköveteli a visszapillantást. Tegyük ezt meg 

őszintén és a felelősség tudatában. „Még ez esztendőben”, ‒ tehát voltak ezelőtt 
számos évek, melyekben élveztük az Úr kegyelmét. A vincellér nem ez évben 
tapasztalta először, hogy a fügefa nem hozott gyümölcsöt és a szőlőtulajdonos sem 
először látta, hogy hiábavaló e fán gyümölcsöt keresni. Isten, aki nekünk „még ez 
esztendőt” adja, már sokkal többet adott nekünk ezelőtt; az ő el nem múló 
kegyelme nem új előttünk és az ő türelme a mi sok vétkeink miatt már erős 
próbákat állt ki. Először jönnek az ifjúi évek, amikor csak egy pár gyümölcs is igen 
kedves az Úr előtt. Miként használtuk mi fel azokat? Elpocsékoltuk-e erőnket vad 
gallyak és buja levelekre? Ha igen, akkor méltán fájlalhatjuk az eltékozolt erőt, a 
haszontalanul felhasznált életet és a sokszorosan felszaporodott bűnöket. Ő, aki 
ifjúságunk aranyos napjait nyomtalanul eltűnni látta, mégis megadta nekünk „még 
ez esztendőt” és ezért lépjünk szent buzgalommal be ez évbe, nehogy a még 
meglevő erőt és melegséget is azon módon pazaroljuk el, mint ezelőtt. Az ifjúi évek 
nyomában jöttek az első férfiúi évek, amikor családot alapítottunk és amikor oly 
fává alakultunk, amely erősen áll helyén; ekkor is felséges lett volna a 
gyümölcstermés. De mit hoztunk ekkor? Hoztunk-e az Úr számára egy kosár ízletes 
nyári gyümölcsöt? Felajánlottuk-e neki erőnk első zsengéjét? Ha ezt megtettük, 
akkor magasztaljuk a nagy kegyelmet, amely ily korán megmentett bennünket; ha 
azonban nem tettük meg, akkor megbüntet minket az elmúlt idő és mialatt ujjait 
intőleg felemeli, egyben figyelmeztet, nehogy „még ez esztendőben” is előbbi 
életünk útjait tapossuk. Aki ifjúságát és férfiúságának első esztendeit eltékozolta, az 
eddig éppen elegendő balgaságot követett el, elég, hogy az elmúlt időben 
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teljesítette a test és vér akaratát; a gonoszság poharának csordultig való töltését 
jelentené, ha „még ez esztendőben” is a bűnnek szolgálna. Sokan közülünk most 
vannak életük derekán, és a fejük felett elrepült évek már nem csekély számúak. 
Szükséges-e még mindig beismernünk, hogy életünket a „sáskák és a rovarok” 
emésztik fel? Megváltoztattuk-e már utunkat és tudjuk-e, hogy hova megyünk? 
Esztelenek vagyunk-e még mindig, dacára annak a negyven esztendőnek, mely a 
vállainkat nyomja? Megüti-e már a naptár szerinti esztendeink száma a félszázat, és 
még mindig messze vagyunk az ezt megillető értelemtől? Édes Istenem, még 
mindig vannak emberek, akik már meghaladták ezt a tiszteletreméltó kort, és még 
mindig tudatlanságban tévelyegnek! Hatvan esztendő és nem megmentve, hetven 
és nem újjászületve, nyolcvan és még fel nem ébredve, kilencven és nem 
megújulva! Megdöbbentő szavak! Lehet azonban, hogyha ezt meghallják, 
megcsendül belé a fülük, és megrettenve felugranak. Állhatatosan megmaradni a 
bűnben, ez elárulja a szív megkeményedését, és ha a lélek sokáig feküdt a 
közönyösségben, igen nehéz ebből a halálos álomból felébreszteni. 
 

E szavak alapja: „Még ez esztendőben”, ‒ eszükbe juttatja néhányunknak azokat az 
éveket, mikor nagy kegyelmi ajándékokat nyertünk, mikor fürödtünk az örömben. 

Leraktuk-e ez éveket az Úr lábai elé? Hasonlítottak a lovak ezüst csengettyűihez, ‒ 
Vajon „az Úrnak szenteltettek-e?” (Zakariás 14, 20.) Ha nem, miként fogunk felelni, 
hogy ha „még ez esztendő” is örömteljes javakkal lesz tele és mi  mégis gondtalanul 

és haszontalanul töltjük el napjainkat? ‒ E szavak azután olyan éveket is 
emlékezetébe idéznek némelyikünknek, amikor nehéz megpróbáltatások és nagy 
szomorúságok érték. Mi történt abban az esztendőben? Isten nagy dolgokat tett 
értünk, állandóan gondoskodott rólunk támogatott minket, számtalan 
jótéteményben részesített, viseltettünk mi vele szemben úgy, ahogy illenék ez a 
Tőle elfogadott javakért? Lefeküdtünk-e nyugodtan és zúgolódás nélkül 
fekhelyünkre, elkülönödtünk-e a világtól és megtartottuk-e a szövetséget 
állhatatosán, amelyet Krisztussal kötöttünk? Hoztunk-e létre fürtöket, hogy a 
szőlőtulajdonosnak örömet szerezzünk? Ne vessük el az önvizsgálódásnak e 
kérdéseit, mert lehet, hogy ez az esztendő ismét a rabságnak esztendeje lesz és 
hogy lesz olyan idő, melyet a tűzkatlanban és az olvasztó kohóban fogunk eltölteni. 
Adná az Úr, hogy az esetleg bekövetkezendő próbák minél több polyvát ragadjanak 
ki belőlünk, hogy a visszamaradó búza annál tisztább legyen. 
 
Az új esztendő eszünkbe juttatja az alkalmakat a cselekvésre, amelyek elérkeztek és 
elmúltak, és emlékezetünkbe hozza a véghez nem vitt határozatokat, amelyek 
kivirultak csak azért, hogy azonnal elszáradjanak; legyen „még ez az esztendő” is 
olyan, milyenek az elmúltak voltak? Nem szabad-e reménylenünk, hogy az élvezett 
kegyelmi ajándékokat még nagyobb ajándékok is fogják követni, és ne törekedjünk-
e erőre, hogy szegény, beteges ígérgetéseinket erőteljes cselekedetekké 
változtassuk? 
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Miközben az elmúlt időre visszatekintünk és panaszkodunk ama balgaságok fölött, 
amelyekbe nem akarunk „még ez esztendőben” is beleesni, egyben fohászkodunk a 
mindent megbocsátó kegyelemhez, hogy oltalmazó gondviselését, határtalan 
jóságát, isteni szeretetét „még ez esztendőben” is számtalanszor éreztesse velünk. 
 
Ha a prédikátor szabadon követhetné gondolatait, akkor beszédét tetszés szerint, 
különböző irányba vezetné, csakhogy mivel gyenge ehhez, ezért kénytelen magát 
az árra bízni és attól hajtatni magát, amely azután egy második pontra irányítja 
figyelmét. A felolvasott részben irgalmasságról van szó. Meglehetős jóindulatról 
tesz tanúságot, hogyha annak a fának, mely a földet eddig hiába foglalta el, még 
egy esztendőt adnak, és ezért a meghosszabbított életet mindig mint bizonyos 
kegyelmi tényt kell megtekintenünk. Mintha kölcsönt kaptunk volna, úgy kell „még 
ezt az esztendőt” elfogadnunk. Nem helyes, ha arról beszélünk, mintha mi semmit 
sem adnánk az életért és mintha ittlétünkre csak mint valamilyen büntetésre 
tekintenénk; nem, mert itt vagyunk „még ez esztendőben” az Úr ígéreteinek 
következményeként, és itt vagyunk szándékainak betöltésére. 
 
Az istentelen embernek tartania kell attól, hogy az Isten félreveti hosszú tűrését, 
amellyel eddig viselkedett vele szemben, és ezért engedje magát a szeretet 
kötelékével megkötözni. Vajha az Istennek Szentlelke a tagadót, az Úr napjának 
megrontóját és a nyilvános gonosztevőket odavinné, miszerint éreznék, mekkora 
csoda az, hogy életük „még ez esztendővel” is meghosszabbíttatott. Talán 
elhatározták, hogy nem káromkodnak, nem tobzódnak, nem dőzsölnek és nem 
dacoskodnak többé Alkotójukkal? Ez legyen a gyümölcse egyedül e türelmes 
irgalmasságnak? Az a tétovázó lélek, aki a menny örömüzenetét habozásaival és 
béna ígéreteivel mindeddig távol tartotta magától, ne csodálkozzék-e, ha megtudja, 
hogy „még ez esztendőben” látni fog? Nem elég, hogy az Úr eddig hordozta és 
gyengeségeit, sok fogyatkozásait eltűrte? Legyen a kegyelemnek ez esztendeje is 
még a régi módon eltöltve? Gyorsan elmúló benyomások, heves fogadalmak, majd 

gyakori visszaesések ‒ ez az unalmas régi történet ismétlődjék-e meg újra és újra? A 

megrettent lelkiismeret, a zsarnok szenvedélyek, az elnyomott mozdulatok ‒ még 
mindig ezek legyenek az ismertető jelei egy-egy esztendőnek? Isten oltalmazzon 
bárkit is közülünk attól, hogy „még ez esztendőben” is csak habozzon és csak 
halasztgasson. Határtalan szánalom tartja csak vissza az igazság fegyverét, 
ingereljük-e tehát avval, hogy ismét elkövetjük a régi bűnöket, hogy aztán a harag 
annál nagyobb mérvben sújtson reánk? Mi bánthatná meg a tökéletes Jóságot 
jobban, mint a határozatlanság? Éppen nem csodálkozhatunk, ha az Úr prófétája 
így kiáltott fel: „Meddig sántikáltok kétfelé?” Méltán várhatja az Úr, hogy 
határozatra jussunk és biztos, szilárd választ adjunk neki. Óh, te határozatlan lélek, 
meddig akarsz még a menny és pokol között lebegni, és töprengeni, mintha nehéz 
volna a sátán rabszolgasága és a mennyei Atya végtelen szeretete között 
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választani? „Még ezt az esztendőt” is el akarod tékozolni, és kényszeríteni akarod 
az Igazságot, hogy ellened fellépjen? Próbára akarod még mindig állítani az 
irgalmasságot, és továbbra is lázadozni akarsz? „Még ez esztendőben” alkalmat kell 
adnod az isteni szeretetnek, hogy vétkeid sorozatától megszabadítson. Ah, ne 
viselkedj olyan alacsonyan a benned feltámadó nemesebb ösztönök ellen, nehogy 
helyrehozhatatlan kárt okozz saját magadnak. 
  
A hívő ember „még ez esztendőben” távol tartatik a mennytől, de nem harag miatt. 
Vannak itt még némelyek, akik miatt szükséges, hogy még e testben maradjon, 
vannak még olyanok, akiknek meg kell mutatnia a menny felé vezető utat, és 
vannak még, akiket a Megváltó lábai elé kell vezetnie, mint irgalomra szomjas 
bűnösöket. Még sok szent van e földön, kiknek számára még nincs elkészítve a 
mennyek országa, mert legközelebbi felebarátjaik még nem szabadultak meg a 
veszélytől, mert még nem gyűlt össze megfelelő számú lelki gyermekük a 
mennyben, hogy nekik egy igazi, hatalmas, mennyei „Üdvözlégy!”-et mondjanak; 
várniok kell „még ez esztendőben”, hogy nyugodalmuk annál dicsőségesebb legyen 
és hogy a kévék, melyet magukkal hoznak, annál nagyobb örömet gerjesszenek. Így 
tehát természetes, hogy a lelkekért, azokért a tündöklő sugarakért, melyek az Urat 
dicsfénnyel veszik körül és azokért a drágakövekért, melyekkel koronájukat 

díszítik,‒ természetes, hogy mindezekért örülhetünk, ha „még ez esztendőt” 
megvárjuk. Ez az ország még messze van, de nem késlekedhetünk, mert a 
rendelkezésünkre bocsátott idő csekély és erőnk még csekélyebb. 
 
Utolsó gyenge szavunk arra emlékeztessen benneteket, hogy a „még ez 
esztendőben” kifejezés egyúttal határt is jelent. A vincellér nem kért nagyobb 
haladékot, mint egy esztendőt. Ha az ő öntözései és kapálásai ezalatt az idő alatt 
eredményt nem hoznak, akkor többet már nem akar kérni, hanem belenyugszik 
abba, hogy a fát kivágják. Ha mindjárt Jézus maga az, aki kér, még akkor is meg van 
a kérésnek, úgyszintén a kegyelemnek a maga korlátja és ideje. Nem maradhatunk 
mindig gyümölcstelenül és nem lehet mindenkorra engedélyünk arra, hogy a földet 
haszontalanul elfoglaljuk; ha nem akarunk megtérni, el kell vesznünk; ha az ásó 
nem használ semmit, el kell következnie a fejszének. 
 
Mindenki számára el fog következni egyszer az utolsó esztendő, kérdezze meg 
tehát ki-ki önnönmagától: „Ez az én utolsó esztendőm?” Ha ez volna a prédikátor 
utolsó esztendeje, akkor felövezné derekát, hogy az Úr üdvüzenetét elhozhassa 
minden lélek számára és kérné embertársait, hogy fogadják el az Isten Fiát. Kedves 
barátom, nem tudod, hogy nem lesz-e „még ez az esztendő” a te utolsó esztendőd? 
Kész vagy-e arra, hogy az örökkévalóság függönyét félrehúzzák előtted? Kész vagy-e 

arra, hogy mikor meghallod az éjféli kiáltást: „Imhol jő a vőlegény!” ‒ kész vagy-e 
felkelni és elmenni a menyegzői házba? Az ítélet és ami ebből következik, minden 
valószínűség szerint öröksége lesz minden élő embernek; boldogok azok, kik a Jézus 
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Krisztusban való hit által képesek az Isten ítélőszéke elé állani a félelem legkisebb 
jele nélkül. 
 
Ha élni fogunk mindaddig, míg a legöregebb lakosokká nem válunk, egyszer mégis 
csak meg kell vonni a válaszfalat; egyszer el fog jönni a vég, és akkor hangzani fog a 
szó: „így szólt az Úr: Még ez esztendőben meg kell halnod”. Annyian mentek már el 
előttünk és mennél most is minden órában, hogy senkinek sincs szüksége egy 
különösebb MEMENTO MORI-ra (gondolj a halálra), és ennek dacára az embernek 
mégis nagy hajlama van elfeledni, hogy ő nem halhatatlan testben él, és ezért 

reménységét az üdvösségre irányítsa, ‒ hogy nem tudjuk eleget figyelmeztetni és 
kérni erre. Óh ember, térj magadhoz! Gondolj arra, hogy halandó vagy! Készülj 
arra, hogy Isten elé járulj, mert egyszer meg kell jelenned Előtte! Keresd a 
Megváltót, óh keresd, mert elkövetkezhet az az idő, mikor már keresnéd, de nem 
találod meg. Még egyet. Lehet, hogy már csak ez az esztendő az, amelyben „még ez 
esztendőben” magasan tündöklik a kereszt, mint ez egyetlen világosság, amelyhez 
senkinek a szeme nem tekint fel hiába. Ah, bárcsak millió és millió lélek nézne fel 
ide, és nyerne életet! Nemsokára el fog jönni az Úr Jézus másodszor is, csakhogy 
akkor a trónja körül égő lángok el fogják homályosítani keresztjének enyhe fényét; 
akkor a Bíró lép majd előtérbe és nem a Szabadító. Most még szabadít, most még 
ment, de akkor majd ítél. Hallgassuk meg az ő szavát most, ebben a pillanatban. Az 
Úr megengedte, hogy a múlt év is eltűnjék, vigyázzunk és legyünk buzgók, hogy a 
kegyelem idejét kihasználjuk. Higgyünk Jézusban még ma, mert lehet, hogy ez lesz 

az utolsó napunk. ‒ Ezek a kérései egy olyan embernek, aki most betegen, gyengén 
fekszik párnáin. Hallgassátok meg saját lelketekért, hogy így élve maradjatok. 
  

Immánuel! 
 
Jelszónk ez: „Immánuel!”  
Nyissuk ezzel meg ez évet!  
Üdv forrása, oh jövel, ím epedve várunk Téged;  
Hisz Te vagy a legfőbb jó,  
Boldogító, üdv-adó! 
 
Áldj meg testi-, lelkileg,  
Oh Te áldásoknak Atyja!  
A hatalom a Tied,  
Mely a bút eltávoztatja.  
Vezess minket útadón,  
Oltalmazz mindenkoron! 
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Áldd ki- s bemenetelünk,  
Dolgaink hadd sikerüljön!  
Ha ránk nézesz felülről,  
Kell, hogy reánk áldás jöjjön. 
Nézz hát ránk kegyelmesen, 
Akkor minden jól megyén. 
 
Nyissad meg szép egeid;  
Legyen béke körülöttünk,  
Hogy történjék bármi itt,  
Az hasznunkra váljék nekünk  
Áldd e hont, e nemzetet,  
Hogy imádjon Tégedet! 
 
Írd kezedbe frigyednek  
Szent vérével ezt az évet;  
Áldd meg kezdetét ennek,  
Áldásodban érjen véget;  
Ez az év legyen Tied,  
Jézus, s mondd rá Ámened! 
 

Az elhagyott beteg 
 
„Trofimust pedig Miletumban hagytam betegen.” Timóth. II. lev. 4, 20. 
 
E szavak Pál apostol búcsúszavai közül valók, mert egyik legutolsó levelének 
befejező szavai között találjuk. Ez a rész igen szépen és érdekesen mutatja meg, 
hogy mint vesz egy, a földről távozófélben levő ember búcsút legjobb barátainak 
egyikétől, miközben az életében előfordult eseményeket még egyszer felidézi 
emlékezetében. Hogy így felidézi emlékeit, megtudjuk, hogy Pál azért említi fel 
Trofimust, mert gyakran mellette állt, mikor veszélyben volt a tengeren, a rablók 
között és más veszélyes alkalmakkor, amelyek oly gyakran előfordultak az apostol 
pályafutása közben. A legértékesebb embereinek egyikét hagyta hátra betegen 
Miletumban, és mivel Efézus, ahol Timotheus lakott, nem volt messze, tehát 
szükségtelen lett volna Pál apostol részéről, ha külön figyelmeztetést hagy hátra, 
hogy látogassa meg a beteget, mert Timotheus ezt minden valószínűség szerint úgy 
is megtette. Ahol Jézus szeretete megvan a tanítványok szívében, ott valóban 
megtalálható az igazi szeretet és az egység. Az Úr Jézus lelkéből kiáramló nagy 
szeretet igazi testvéries vonzalommal köti össze minden hű követőjét; mivel Jézus 
szerette Pált, ennélfogva Pál szerette Timotheust, Timotheusnak pedig szeretnie 
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kellett Trofimust. Ebből a szeretetből fakadt azután a közösség érzete, úgy hogy 
egyiknek része volt a másik örömében és bánatában. Ha a test egy tagja örvend, 
akkor örvend az egész test és ha a test egyik tagját fájdalom éri, akkor az egész test 
vele szenved. Pál nem tudja elfelejteni a beteg Trofimust, bárha ő maga sejti, hogy 
nemsokára vértanúhalált fog szenvedni; éppen oly kevéssé akarja Timotheust 
bizonytalanságban hagyni a tények felől, amennyiben kétszer is felszólítja, bár rövid 
versekben, hogy igyekezzék Romába menni, mondván neki: „Igyekezzél hozzám 
jönni hamar.” Ha Timotheus személyesen nem is tudta beteg barátjukat 
meglátogatni, mégis jó volt, hogy tudomása volt annak betegségéről, mert legalább 
imáiban megemlékezhetett róla. Kedveseim, szeressük egymást, mert a szeretet 
Istentől való. A szeretet isteni adomány. Gondoljunk mindazokra, akik egyek velünk 
a Krisztusban és különösen hordozzuk szívünkön azokat, akik lélekben vagy testben, 
avagy egyéb külső körülmények folytán szenvednek. Ha halljuk, hogy Trofimus 
Miletumban vagy valamely más városban elmaradt betegen, akkor hagyjuk hátra 
szívünk szeretetét is nála; és ugyanígy ha halljuk, hogy egy másik Trofimus betegen 
fekszik, nem messzire a saját lakásunktól, akkor tekintsük ezt a hírt úgy, mint amely 
elegendő felszólítás is már arra nézve, hogy elmenvén, szolgáljunk neki. Bárcsak 
őszinte és szent részvét hatná át mindnyájunk lelkét, mert bármily szorgalmasok, 
tevékenyek és buzgók legyünk is máskülönben, még nagyon messze vagyunk a 
tökéletességtől, ha nincsen bennünk részvét, szeretet és rokonérzés a 

szomorkodók iránt, ‒ mert csak ez az indulat teheti az embert hasonlóvá a 
Krisztushoz. 
 
Bármilyen egyszerű is legyen ez a megjegyzése szövegünknek, mégis csak a 
Szentlélek által ihletett könyvben találjuk és ezért nagyobb a jelentősége, mint egy 
közönséges megjegyzés valamely mindennapi levélben. Mint egy másik megjegyzés 
ugyanabban a levélben: „A felső ruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, 

jöttödben hozd el, és a könyveket is, kiváltképpen a hártyákat,” ‒ amelyről szintén 
azt mondom, hogy az ihletett szavak közé tartozik, bárha sokan talán nem is osztják 
e véleményemet. Mert Isten, aki bölcs gondoskodásában megszámlálja a fejünkön 
levő hajszálakat, minden valószínűség szerint megengedi, hogy egy beteg szolgája 
az általa ihletett könyv lapjaira kerüljön. Ahelyett azonban, hogy eme kicsinyes 

dolgokon rágódnánk, inkább csodálkozzunk a Lélek szeretetén, mely, ‒ míg Ezékiel 
és Dániel könyveiben a felhőkig felvisz, és Dávid meg Ézsaiás írásaiban a költészet 

és az ékesszólás legmagasabb fokára emel, ‒ e helyen mégis leereszkedik, hogy egy 
minden szépség nélküli mondatot állítson egybe, amely így hangzik: „Trofimust 
pedig Miletumban hagytam betegen.” Tudunk-e tanulni valamit az apostol írásának 
eme egyszerű soraiból? Majd meglátjuk. Ha ugyanaz az isteni Lélek, amely adta 
őket, meg is világosítja előttünk, akkor nem hiába olvastuk el, és nem hiába 
fordítottuk figyelmünket megvizsgálására. 
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Ama tényből kifolyólag, hogy Pál apostol Trofimust Miletumban hagyta betegen, 
megtanuljuk, hogy Isten akaratával megegyezik, miszerint némely jámbor emberek 
testileg szenvedjenek. Bármily betegségben szenvedett is Trofimus, Pál apostol 
feltétlenül meg tudta volna gyógyítani őt, ha az isteni Lélek a maga csodálatos 
gyógyító erejét rendelkezésére adja. A halálból ébresztette fel Eutichust, és azt a 
nyomorékot Listrában, aki nem tudta használni egy tagját sem, teljesen 
meggyógyította; éppen ezért feltétlenül bizonyosak vagyunk abban, hogy ha Isten 
megengedte volna az apostolnak, miszerint a gyógyító erőt használja, akkor 
Trofimus felkelt volna fekhelyéről, hogy tovább utazzék Rómába. De nem ez volt az 
Úr célja; a jó, gyümölcstermő vessző megtisztíttatik, tehát Trofimusnak szenvednie 
kellett. Az Úr némely eszközöket sokszor gyengévé tesz, mert erősségükben, 
egészségükben nem tudja úgy felhasználni a maga céljaira. Hiszen meg 
gyógyíttathatta volna az Úr rögtön Trofimust, de ez talán nem felelt volna meg az 
isteni előrelátásnak. 
 
Ez a tan azután teljesen bebizonyítja a hiábavaló feltevéseket a véletlenségekről. Mi 
nem sebeztetünk meg olyan nyilaktól, amelyek minden cél nélkül lövöldöztetnek 
szét a levegőben, hanem ha szenvedünk is, az a menny előre megállapított 
határozata szerint történik. Az a mindenható, bölcs kéz mindenütt jelen van, amely 
feltartja és elhárítja a bűnt, és a betegségnek egyetlen nyilát sem engedi, hogy a 
Halál illetéktelen helyre bocsássa. Ha valakit betegség ér, akkor ez bölcs előrelátás 
folytán történik, és ha Trofimust érte a betegség, az mindenesetre jobb volt, 
mintha Titus, Tikhikus vagy Timotheus lett volna beteg. Az is jó volt, hogy 
Miletumban érte a betegség, amely hely közel volt szülővárosához, Efézushoz. Az 
Isten kezét nem látjuk meg minden esetben nyilvánvalóan sorsunkban, de afelől 
egész nyugodtak lehetünk, hogy sorsunkat Ő intézi. Ha egyetlenegy veréb sem esik 
le a mi Atyánk tudta nélkül, akkor meg lehetünk győződve afelől, hogy Istennek egy 
gyermeke sem vettetik a betegágyra az Ő akarata nélkül. A véletlenség pogány 
felfogás, amely nem állhat meg egy mindenhol jelenlevő, mindenható és élő Isten 
szeme előtt. Minden keresztyén ember vesse félre ezt a felfogást! Ez éppen úgy 
mutat tiszteletlenséget Istennel szemben, mint ahogy felesleges gondot okoz saját 
magunknak. 
 
Ez a tény azután megszabadít bennünket ama felfogástól, hogy úgy tekintsünk a 
fájdalmakra, mint amelyek az embereket saját, személyes bűneikből kifolyólag érik. 
Némely betegség egyenes következménye a mértéktelenségnek vagy van, amely 
gonosz cselekedetnek; itt azonban egy általánosan tisztelt, közbecsülésben álló 
testvér akasztatott meg útjában, mert egy oly betegség érte, amelynek 
felidézésében legkevésbé sem lehet vádolni. Megszokott dolog manapság, hogy az 
emberek keményszívűek és mérges kedélyűek, és hogy még azok betegségeit is, 
akik Istennek őszinte gyermekei, valamely hibájuk vagy bűnük rovására írják. 
Szeretném tudni, hogy mint tetszene az nekik, ha ebből a szempontból kifolyólag 
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ítélnék meg őket, mikor fájdalmakat szenvedve, betegen feküdnének, akkor, mikor 
visszapillantva napi életükre, teljesen ártatlanoknak tartanák magukat. Mikor az Úr 

Jézus e földön járt, így szóltak hozzá: „Uram, akit szeretsz, beteg”, ‒ holott bölcs 
Salamon régen Krisztus földön járta előtt így írt: „Akit szeret az Úr, megdorgálja azt 
és jót tesz vele, miként az Atya jót tesz a fiával.” Ez mindenesetre sokkal jobb, 
sokkal emberiesebb és sokkal igazabb kifejezés volt, mint a mai idők megfagyott 
filozófiáé, akik az emberi betegséget onnan származtatják, hogy az ember a 
természeti törvénynek ellent áll, és így a vigasztalás balzsama helyett a bűntudat 
maró vádját öntik reá. Az a szenvedő lélek hadd vizsgálja meg csak maga-magát, 
hogy a vessző nem azért bocsáttatott-e reá, hogy valamely rejtett bűntől 
megszabadítsa és próbálja meg csak szorgalmasan, hogy mely ponton kell 
megváltoztatnia életét; tőlünk azonban távol legyen az a gondolat, hogy ott álljunk 
betegágyánál mint bírók vagy mint vádlók, és így a szenvedőt nemcsak mint 
beteget, hanem mint gonosztevőt is végigmérjük. Az ilyen goromba viselkedést 
átengedhetjük a felvilágosodott filozófusoknak, mert az Isten gyermekeinek nagyon 
rosszul állna az ilyen viselkedés. A legcsekélyebb mértékben sem szabad kárhoztató 
véleménnyel lennünk Trofimusról, mivel Miletumban betegen feküdt; valószínűleg 
sokkal jobb ember volt, mint sokan mi köztünk és alkalmasint éppen ezen ok miatt 
próbáltatott meg jobban, mint mi. Volt benne annyi arany, amennyi megérdemelte, 
hogy érte az olvasztótégelybe tegyék; oly gazdag gyümölcsöket hozott, hogy 
megérdemelte a gondozást; gyémánt volt, abból a fajból, amely meghozta a 
gyémántcsiszoló fáradságának jutalmát. Mirólunk talán nem állítható fel mindez 
így, és éppen azért nem is vettetünk ily próbák alá. Fogadjuk el, amit Jakab mond, 
hogy tartsuk boldogoknak azokat, akik kísértéseket el tudnak szenvedni és mondjuk 
Dáviddal: „Boldog az a férfi, akit te, Uram, tanítsz a te törvényedre.” Mit mond az 
írás: „Akit az Úr szeret, megdorgálja azt; megfenyíti minden fiát, akit elfogad.” Ha 
tehát elfogadjátok a dorgálást, akkor Isten is elfogad fiainak titeket; mert hol van az 
a fiú, akit az apja meg nem büntet? A bethániai Lázár, Tabea, Epaphroditus és 
Trofimus, ezek mind az Úr betegei közül valók, akiket az Úr betegségükben 
szeretett, és akik számára szól az ígéret: Az Úr meglátogatja és felüdíti őket 
betegágyukban és meggyógyítja minden ő betegségükből. 
 
Van még erőnk és egy kis helyünk egy pár megjegyzésre, és ezért megállapítjuk 
másodszor, hogy némelyek a betegség által akkor sújtatnak le, mikor legnagyobb 
szükség volna reájuk, mint Trofimus, aki akkor lett beteg, mikor az ősz apostolnak 
amúgy is alig volt kísérője, és amikor rá volt szorulva az ő segítségére. Pálnak elég 
nagy szüksége volt reá, mert minekutána kényszerítve volt arra, hogy őt 
Miletumban hagyja, szomorúan így írt: „Mert Démás elhagyott engem, e jelen való 
világhoz ragaszkodván és elment Thessalonikába, Krescens Galáciába, Titus 
Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.” 
Mennyire örvendett volna, ha Trofimus vele lehetett volna; mert láthatjuk a 
levélből, mint kérte Timotheust, hogy jöjjön mielőbb és hozza magával Márkust is, 
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kinek szolgálatára nagy szüksége volt az agg apostolnak. És mégis ez alkalommal 
még Pál kedvéért sem gyógyult meg mindjárt Trofimus; az Úr látta, hogy jó lesz, ha 
még érzi a tüzes katlan forróságát és ha még benne marad egy kevés ideig az 
olvasztó tégelyben. Mi gyakran azt gondoljuk, hogy a gyülekezet talán semmiképp 
sem tudná nélkülözni az őszinte prédikátort, a fáradhatatlan misszionáriust, a hű 

diakónust vagy a kedves tanítót, ‒ de az Úr nem így gondolkodik. Nincs senki sem, 
aki nélkülözhetetlen volna az Úr gyülekezetében. Nemcsak akkor tudja művét 
véghezvinni, ha Trofimus hiányzik, hanem még akkor is, ha mindjárt Pál is hiányzik. 
Igen, mi haladunk tovább; előfordul néha-néha, hogy az Úr munkája megakad 
egyiknek vagy a másiknak halála folytán, anélkül azonban, hogy egyúttal meg is 
állna ez a munka. Ha egy hatalmas, messzire szétágazó fát kivágnak helyéből, akkor 
sok apró fa, melyek eddig fejlődésükben a nagy fa miatt akadályozva voltak, 
hirtelen nagy erővel kapnak növésre; és ugyanígy lehet, hogy egy ember sokat tesz, 
de ha kidől helyéből, mások még többet tesznek. Hogyha azok, akik sokat tesznek, 
megbetegszenek, ezáltal azokat is előtérbe hozhatják, akik máskülönben csupa 
szerénység miatt csak hátrább vannak, és így a végeredmény nagy nyereség lehet. 
 
Ez a szegény Trofimus, mikor még egészséges volt, teljesen ártatlanul okozója volt 
annak, hogy Pál nagy veszélybe került, mert mint az Apostolok csel. 21. rész 27. 
versében olvassuk, a zsidók az egész népet felzendítették, mivel azt hitték, hogy Pál 
Trofimust magával vitte a templomba és ezáltal a templomot megfertőztette. Most 
pedig, mikor az apostolnak javára lehetett volna, mikor szolgálhatott volna neki, 
most beteg lett és valószínűleg nagy fájdalmat okozott neki, hogy a dolgok így 

fejlődtek; csakhogy ‒ miként gyakran nekünk ‒ úgy neki sem volt más választása, 
mint belenyugodni az Isten akaratába és azt érezni, hogy az Úr mindent javunkra 
tesz. Miért nem egyezünk sokszor be ebbe? Miért harapdáljuk mérgünkben a 
póznát, és toporzékolunk ész nélkül, mielőtt nyugalomra térnénk? Ha az Úr csendre 
int, nem tudunk nyugton maradni? A heves természetűek gyakran nyakas fejűek 
lesznek, ha egy erős kéz hatalma alá kerülnek; az akaraterő lázadássá romlik, és 
ellene támadunk Istennek, mert nem engedi meg, hogy a saját akaratunk szerint 
dicsőítsük őt; a hadakozásnak egy balga formája ez, melynek alapja az, hogy Istent 
csak oly feltétellel szolgáljuk, ha az a mi akaratunknak megfelel. Testvéreim, az az 
ember, aki e sorokat írja, tudja, hogy mit ír, és tapasztalatának leszűrődése ez: 
Istennek sokkal kevésbé van reánk szüksége, mint azt beképzeljük magunknak, és 
ezért azt akarja, hogy ennek tudatára ébredjünk, mert épp oly kevéssé engedi meg, 
hogy dicsőségét emberi eszközöknek átadja, mert amiképpen nem engedi, hogy 
szobrok tanúsítsák fenségességét. 
  
Az alapul vett szöveg tisztán megmutatja, hogy jámbor emberek azt akarják, 
miszerint az Úr műve előbbre haladjon, bármi is legyen belőlük. 
 
Pál nem hagyta el saját akarata miatt a beteg Trofimust, hanem elhagyta azért, 
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mert egy magasabb szózat elhívta őt Rómába. Trofimus pedig ‒ ebben körülbelül 

biztosak lehetünk ‒ nem akarta visszatartani az apostolt, hanem meg volt elégedve 
azzal is, hogy visszamaradt Miletumban. Természetesen mindkettőjüknek fájt a 
válás, de mindketten a Krisztus harcosai voltak, akiért el kellett tűrniök a 
fájdalmakat, így tehát belenyugodtak abba, hogy az Úr ügye miatt elválnak egy 
kevés időre. 
 
Meglehetős fájdalmat okozhat egy őszinte munkásnak, ha megtudja hogy Ő miatta 
egy másik munkás elhanyagolta munkáját. Valamely földi királyság hadseregében a 
betegek elég nagy hátrányt okozhatnak, csakhogy nem szabadna ennek ugyanígy 
lennie a Királyok Királyának hadseregében is. A lelki betegség elég nagy akadály, de 
a testi betegségnek nem szabadna a sereget megakasztani útjában. Ha nem tudunk 
beszélni, még mindig tudunk imádkozni; ha nem tudunk dolgozni az egyik oldalon, 
próbáljuk meg a másik oldalon, és ha sehol sem tudunk hasznot hajtani, akkor 
legyen a mi tehetetlenségünk felszólítás az erősekhez, hogy még többet tegyenek. 
Trofimus beteg, tehát Timotheusnak sokkal többet kell tennie. Trofimus nem tudja 
elkísérni az apostolt, tehát igyekezzék Timotheus minél hamarább eljönni, még a tél 
beállta előtt. Ha az egyik ember kidől a munkából, ez sarkallja arra a másikat, hogy 
tízszerte annyit tegyen, hogy a hiány meg ne mutatkozzék, sőt a külön munkából 
még haszon is álljon elő. 
 
Testvéreim, egy beteg pásztor fájdalmainak enyhítése leginkább azzal sikerül, ha 
mindnyájan mindenben különös módon buzgólkodtok; azt a kényszerű pihenést 
sokkal nyugodtabban tudja elviselni, ha érzi, hogy az isten gyülekezete nem 
szenved ezalatt; az a kedély és a lélek pedig sokkal hathatósabban tudja fokozni a 
test egészségének helyreállítását, ha a lélek gyümölcsét mindnyájatokban meglátja, 
kik hűen megálltatok. Trofimus beteg, de ha tudja, hogy betegsége alatt nem akad 
meg a munka az Úr országa építéséért, akkor nem fáj oly nagyon a betegség. De ha 
megtudja, hogy megakadt a munka, akkor még egyszer oly nagy a gyötrődése. 
Jöjjetek elő, ti, kik eddig hátul jártatok, jöjjetek és dolgozzatok a beteg Trofimus 

helyett. Jertek és tegyétek meg ezt a Jézus nevéért! ‒ Ámen. 
  

A bizalom 
 
„Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog és 
mindörökké megáll.” 125. zsoltár 1. 
 
A felolvasott szöveg az egyik „grádicsok éneké”-nek az első versét tartalmazza. 
Ezeket az énekeket valószínűleg a Jeruzsálembe zarándokló zsidók énekelhették, 
amikor útjukban különböző helyeken állomásokat tartottak, vagy pedig olyan 
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helyekhez értek, amely figyelmüket és érdeklődésüket különösképpen felkeltette. 
Nagyon meglehet az is, hogy ez a zsoltár abban a pillanatban hagyta el első ízben 
ajkukat, mikor Jeruzsálemet legelőször megpillantották, mikor először látták meg 
szent ünnepeik színhelyét. Boldog zarándokok! Alkalmasint; számtalanszor haladtak 
végig sivár utakon, mély hegyszakadékokon és hagytak maguk mögött veszélyes 
helyeket, míg végre most „szemük előtt feküdt a cél; tehát az eddig visszatartott 
örömök teljes felszabadulásával kezdték el éneküket. Ha megelőzőleg nem 
bánkódtak volna, és nem éreztek volna szomorúságot, akkor talán nem is tudtak 
volna olyan boldog örömmel énekelni. Ez a feltevés megnyilvánul a „grádicsok 
éneke” kifejezésből is, mert a kifejezés arra figyelmeztet bennünket, hogy „ez a 
zsoltár az előbbi fölé lép, ugyanúgy, miként a lépcső egyik foka a másik után 
következik. Dávid nem énekelte volna el a 125. zsoltárt, ha megelőzőleg nem 
tanulta meg elénekelni, ha nem lett volna ott, ahol az emberek azzal fenyegették, 
hogy elevenen elnyelik és ha nem érezte volna minden ilyen esetben, hogy az Úr 
ott áll az oldala mellett, akkor nem lehetett volna oly biztos benne, hogy „azok, akik 
bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog”. Azok a 
tapasztalatok, melyeket átéltünk, azok a mi legjobb tanítóink, mert az egyik fényt 
vet a másikra, és mi eleget tanulunk az egyik vizsgából, hogy hozzáfogjunk egy 
másik titok megoldására. Először át kell mennünk a 124. zsoltár egyes részein, hogy 
nyugodtan mondhassuk: „A mi segítségünk az Úrban vagyon”, mert máskülönben 
nem bírjuk felfogni a 125. zsoltár nagyszerű biztonságát és nem tudjuk énekelni, 
hogy: „Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye”. 
 
Alkalmasint vannak itt olyanok, akiknek eszébe jutottak e szavak: „Szeretném, ha 
eme férfiak hitével rendelkeznék, és úgy tudnék szólani, mint ők.” Testvérem, ha e 
férfiak hitével akarsz bírni, akkor át kell esned e férfiak próbáin is. Nyugodtan meg 
lehetsz győződve afelől, hogy Isten nem adott és nem is ad egyetlenegy embernek 
sem egy cseppnyi hitet sem arra, hogy azt bezárja szekrényébe; ahol hit van, ott ő 
megadja a szükségét is a hitnek, mert különben is nagy hit csak azoknál található 
meg, akik először odavezettetnek, hogy a hitet megfelelően gyakorolják. A hit egy 
olyan fegyver, amelyet nem köthet fel senki az oldalára addig, míg van benne 
félelem. Mindig nagy örömmel gondolok azon szavakra, melyeket Luther mondott 
akkor, mikor a wormsi birodalmi gyűlésre ment. Egy pár barátja óva figyelmeztette, 
hogy őt is meg fogják égetni, mint ahogy megégették Husz Jánost; Luther azonban 
kinevette az aggodalmaskodókat, és azt mondta nekik, hogy nincs oka a félelemre. 
„Ha olyan tüzet raknának Wittenberg és Worms között, hogy lángja felcsapna szinte 
az égig, akkor is odamennék az Isten nevében egyenest be az oroszlán torkába, 
hogy megvalljam Krisztust, ráhagyván, hogy tegyen velem azt, amit jónak lát.” Az a 
bátorság és az a bizalom mintha túlszárnyalta volna az időket, bárha a veszély, 
amely fenyegette, szintén mindenkinek a szeme előtt világos volt. Ez a bátor 
kijelentés igen jól hangzik, és szinte örömmel cseng mindenki fülébe, csakhogy 
kegyelem nem minden gyermeke tudja ezt utánozni: ez az ember már az előkészítő 
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tanfolyamok által odahozatott, hogy szelleme mintegy diadalmas állapotban volt, 
amennyiben olyan lett, mint a király az emberek között, vagy mint az oroszlán egy 
falka kutya közepette. Azok, „akik tengerre mennek és a nagy vizeken 
kereskednek”, (107. zsoltár 23.) azoknak oly hajókba kell szállniok, amelyek kibírják 
a tenger háborgását, sőt a vihart is. Mi alkalmasint csak nyugodt tenger szélén 
evezgetünk, közel a partokhoz, ahol a mi kis hajócskánk az elénk kitűzött célnak 
elég nagy; ide nem igen látogatnak el a bősz viharok és hajócskánkat nem tartják 
hatalmas horgonyok; a mi feladataink nem tartoznak a legnagyobbak közé, és ezért 
nem láttatunk el olyan nagy készlettel, mint azok a nagy hajók, melyek távoli 
vizekre indulnak. Ennek dacára mégis megvan bennünk az a kívánság, hogy az Úr 
hasznos szolgái közé tartozzunk, és hogy végül is bátorsággal járjuk meg a 
legnagyobb veszélyeket. Nem akarunk gyermekek maradni, hanem felnőtt férfiakká 
akarunk válni, már pedig felnőtt férfi csak az, aki a 124. zsoltárt, mint valami keserű 
poharat már kiitta, és ezután úgy érzi, hogy ebédre leülhet a 125. zsoltárhoz, mely 
után felállva, az Urat magasztalja azért, mert „népét hasonlatossá teszi a Sion 
hegyéhez, amely meg nem mozdul, hanem mindörökké meg marad.” 
 
Érdemes megfigyelni, hogy a szövegben használt hasonlat arról a hegyről szól, 
amely ott volt a zarándokok előtt; azaz, mivel ez a zsoltár nem egy bizonyos 
csoportra, hanem az egész Izraelre, vonatkozik, ezért szól a hasonlat is arról a 
hegyről, amelyet mindnyájan nagyon jól ismertek. Könnyen meglehet, hogy sokan 
az izraeliták közül nem látták a Libanon hegyeit, melyek az ország északi szélein 
feküdtek, és azok is sokan lehettek, akik a Karmel szépségeit vagy a Hermon 
büszke, magas csúcsait soha nem látták, olyanok azonban nem voltak közöttük, akik 
évente legalább egyszer nem látták volna a Sion hegyét, „ahová feljárnak a 
nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul az Izraelnek, az Úr nevének 
tiszteletére.” A hasonlat tehát meglehetős ismerős, világos volt az izraeliták előtt és 
én sokszor gondoltam evvel kapcsolatban, hogy bárcsak nagyobb készség volna 
bennünk arra, hogy a mindennapi dolgokat szent használatra vonatkoztatva, 
kapcsolatba hozzuk egymással az utcákat, a házakat, a mi otthonunkat és egész 
hazánkat. Ha szemeink nyitva vannak, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokszor 
találunk okot a szomorúságra, szinte minden bokorban és minden kis kertben; 
csakhogy haza is kell gondolnunk, ha hasonlatosságot keresünk, amikor is 
köszönettel és hálával kell Istenre tekintenünk, amiért biztonságban tart, és vigaszt 
nyújt. Csak egy kis házzal rendelkezni, már az is valami. A szél fújhat bármily 
hidegen, és vághat bármily erősen, de az a tűzhely otthon, az mégis meleg; 
mondjuk ezért: „Uram, te nekünk hajlékunk voltál minden időben”. Mindazok, akik 
szeretik otthonukat, ebben képmását és hasonlatosságát látják annak, amikor 
békében és örömben fognak az Úrban lakni. Ti különösen hálásak lehettek az 
Úrnak, hívő angol férfiak, mert Anglia fekvése rendkívül találó képét adja az ország 
biztonságának. Egyedül laktok, elválasztva a többi nemzetségektől hatalmas vizek 
által és ez adja meg a biztonságát szeretett szigetországunknak. Azok, akik bíznak az 
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Úrban, hasonlatosak lesznek e boldog szigetekhez, melyek sohasem fogják 
megismerni „a hódító jogarát”, mert az Úr olyan természetes erődítéseket adott 
nekik, melyek többet érnek minden bástyánál és minden várfalnál. A zsidó hívőknek 
zsidó környezetből vett hasonlatok feleltek meg a legjobban, vonatkoztassunk 
tehát hazai viszonyainkra hazai hasonlatokat és ebben az esetben úgy fog feltűnni a 
dolog, hogy kevesebb átültetés van hitünkben, ellenben sokkal több valóság, 
azonkívül pedig a vallásnak is sokkal inkább valódi és hazafias jellege lesz, amelyben 
feltűnően nagyobb erőt fogunk tapasztalni. Ha a hit élő és figyelmes, akkor minden 
országban és minden környezetben fog hasonlatokat és képeket találni. Ezen a 
borús téli napon, mikor a hó oly sűrűn hull, nem mondja-e a hit: „Avagy nem 
mondta-e Isten, hogy hideg és meleg, nyár és tél sohasem fog elmúlni?” Nem 
látjuk-e a szemünk előtt beteljesedni azt a szövetséget, melyet Isten a földdel 
kötött, és ebből kifolyólag kételkedhetünk-e abban, hogy az ő népével kötött 
szövetséget nem tartaná-e érvényben? Vajon ezek a hópelyhek nem jelei-e annak, 
hogy az Úr szavai soha nyomtalanul el nem tűnnek? Nem bizonyítja-e ez a 
dermesztő hideg annak mindenhatóságát, akiről olvassuk: „Darabokban szórja le 
jegét; ki állhatna meg az ő fagya előtt?” (147. zsoltár, 17.) Nyissátok ki szemeiteket, 
testvéreim, nézzetek körül és miként a hívő zsidó, ki mikor meglátta Sion hegyét, 
énekelni kezdett, ugyanúgy járjatok ti is békével, és vezéreljen benneteket a 
békesség, hogy hegyek és halmok örvendezzenek ennek. 
 

Hogy a szövegre visszatérjünk ‒ mert hisz most csupán alig érintettem a széleit eme 

rövid lélegzetű bevezetésben, ‒ meg kell állapítanunk, hogy legelőször is egy 
kicsiny, csekélyke népet találunk e versekben, akik bíztak az Úrban, mert bármily 
sokat beszéljünk is róluk, mégsem volt nagy tekintélyük a körülöttük lakó nemzetek 
előtt; másodszor valami sajátságos szilárdságot találunk bennök, mivelhogy 
olyanoknak kell lenniük, mint a Sion hegyének, amely soha meg nem mozdul; 
harmadszor pedig meg akarjuk szemlélni azt a helyes és biztos alapot, amelyre 
alapították szilárdságukat. 
 
A felolvasott szövegben szó van először is egy csekély kis népről. A rájuk vonatkozó 
ítélet nem valami nagy jelentőségű, különösen emberi felfogás tekintetéből, mert 
csak az van róluk mondva, hogy bíztak az Úrban. Ez igen egyszerű dolog. Isten 
különböző ígéreteket mondott és ők hittek ebben. Isten működése nyilvánvaló lett 
a gondviselésben, amiben ők megnyugodtak; Isten meghívta őket a kegyelem 
székéhez és ők elfogadva a meghívást, közeledtek ehhez; Isten odaadta nekik 
egyetlenegy fiát, hogy az mentse meg őket és ők hittek Benne; Isten nekik adja 
Szentlelkét, hogy az tanítsa őket, és ők elfogadva a tanítást, engedelmeskednek 
neki. Mindezt egybefoglalva, ki lehet fejezni e szavakkal: bíztak az Úrban. Nos, ez 

csakugyan nem nagy dolog, ‒ mondhatná valaki ‒ minden bolond meg tudja ezt 
tenni. Nagyon helyes; valószínűleg több ember megtenné ezt, ha az emberek 
legtöbbje nem volna bolondul bölcs is egyszersmind. Minden gyermek tud bízni és 
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sokkal több ember bízna is az Úrban, ha több gyermekiesség volna bennük. Az elme 
semmi megerőltetésére nincs szükség, hogy bízni tudjunk, és nem kíván fárasztó 
kiképzést az ehhez vivő út megtanulása sem. Az Úrban bízni egyszerűen azt jelenti, 
elhinni azt, ami kétség nélkül igaz és ennek megfelelően élni. Az Úrban bízni azt 
jelenti, hogy elhinni a szavát Annak, aki nem tud hazudni és nem akarja 
megmásítani egyetlenegy szavát sem; már pedig ez tényleg nem nagy dolog, ha a 
természetes ember szempontjából nézzük ezt. Akik az Úrban bíznak, nem 
kérkedhetnek evvel nagyon, mert az Úrban való bizalom természet szerint kellene, 
hogy nagyon egyszerű dolog legyen. Vajon egy teremtmény ne bízzék-e 
Alkotójában? Rendkívül különös volna, ha valamely teremtmény ezt nehéznek 
tartaná! Világos bizonyítéka a mai nemzedék erkölcsi süllyedésének, hogy az Úrban 
való bizalmat nemcsak nehéznek gondolják, hanem tényleg annak is tartják: élénk 
bizonyíték arra vonatkozólag, hogy mennyire megrontotta a Sátán az emberiség 
érzületét, miszerint az egyszerű hit egyenesen képtelenség a meg nem újult szív 
számára, bárha ez a legkönnyebb gyakorlata a léleknek. Az emberek nem értik meg 
addig, hogy mi az Úrban való bizalom, míg a Szentlélek Isten meg nem nyitja 
értelmüket, mikor is a hitet fel kell nevelnie és táplálnia, mert máskülönben soha 
sem bírnának azzal. 
 

Az Úrban bízni, ‒ amint ezt már elismertük ‒ igen egyszerű dolog, bárha a maga 
idejében rendkívül jó és hasznos. Vagy talán nem? Bármily együgyűek legyünk is, e 
dologban mégis a legnagyobb bizalommal fordulhatunk e világ bölcseihez, hogy 
véleményüket és ítéletüket kérjük e dologban. Kell-e egy embernek a saját 
Alkotójában megbíznia? Lehetséges-e, hogy a mi saját Istenünk nem volna méltó a 
bizalmunkra? Megérdemli-e vagy sem? Mikor volt igazságtalan velünk szemben 
vagy mikor ámított el valamivel? Van-e valahol egy, csak egyetlenegy példa arra 
vonatkozólag, hogy az Úr megszegte volna adott szavát? Jöttek-e valaha szomjas, 
száraz ajkak e forráshoz úgy, hogy azt kiszáradva találták volna? Ha valahol valami 
az Isten igazsága ellen szól, ugyan mondjátok meg nekünk. Legalább lesz egy 
bizonyítékunk, amelyre hivatkozhatunk. Az Úr maga hív fel mindenkit, hogy jöjjön 
és adja elő panaszát. Jehova felhívta az embereket, hogy adják elő erős 
bizonyítékaikat, ha tudják, és az esztendők százai, ezrei tűntek el anélkül, hogy okot 
találtak volna, miszerint Benne ne bízzanak, vagy hogy szavát ne vegyék 
figyelembe. Ha talán valamely új bizonyítékot találtatok volna, ti hitetlen szívűek, 
jertek és adjátok elő! Mondjátok meg, és mi meghallgatjuk De nincs, nincs semmi. 
Éppen ti tudjátok, hogy egy sincs? Természetes és kézenfekvő dolog például, hogy 
egy emberben megbízunk mindaddig, míg okot nem adott a gyanúra, vagy míg rá 
nem szedett bennünket. Angol közmondás ez: „Mindaddig megbízom a hídban, 
amíg átmehetek rajta.” És az Úr nem volt-e hű azokhoz, akik bíztak Benne, akik 
hittek Neki? Mint vélekednek ezek a bizakodók a régi időkről és a jelenről? Él-e 
valahol valaki, aki felállhat és azt mondhatná: „Én bíztam az Úrban és mégis 
szégyenben maradtam; ráhagytam magam az Örökkévalóra és hamisnak találtam 
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Őt?” Nem, ilyen nincs. Még a pokolban sem találunk olyan káromkodót, aki ily 
káromlást szólhatna az Isten hűsége ellen. Testvéreim, nagyon jó, ha bizalmunkat 
együgyűnek tartjuk, mert ezzel a bizalommal fogunk üdvözülni. 
 
Mindezeken felül: nincs-e ebben a bizalomban bölcsesség? Ugyan mi lehetne 
bölcsebb ennél? Azok a férfiak, akik az Úrba helyezték bizalmukat, soha megcsalva 
nem érezték magukat, ellentétben azokkal, akik bizalmukat az emberekbe 
helyezték, és nagyon hamar megcsalattak. Azok, akik bizalmukat önmagukba 
helyezték, feltétlenül úgy találták néha, hogy nagy tévedésben vannak; azok pedig, 
akik az Úrban bíztak, soha; egyetlenegy esetet sem ismertek, ahol az Úr kétszínű 
politikát folytatott volna velük. Nem volna-e borzalom teljes, ha egy férfi, ki tönkre 
tette életét, felállna és joggal mondhatná: „Az ok, amiért ilyen állapotban vagyok, 
abból eredt, hogy egyedül az Istenben bíztam, és Ő nem akart és nem tudott 
engem megsegíteni!” Milyen elrettentő tény volna, ha akadna egy élőlény, aki 
életét kétségtelenül Istennek szentelte, és aztán megcsalatkozna, megszégyenülne! 
Ez a gondolat szinte maga is Istentagadás-számba megy és szinte óhajtanám, hogy 
a borzongás végigfutna rajtatok ezt hallva, hogy belássátok, miszerint valójában ez 
soha meg nem történhet. Miként a költő szabadságot vesz magának némely 
tárgyak vagy elvont dolgok megénekléséhez, úgy vettem én is szabadságot arra, 
miszerint ezt elétek tárjam, abban a tudatban, hogy ez úgy is lehetetlenség. 
Láthatjátok tehát, mily biztos a hívő az eredmény felől! Mily képtelenség az, hogy 
reményei hajótörést szenvedjenek! Csak magát a gondolatot adtam elő és már azt 
is elvetettétek, mint ijesztő dolgokat. Jó dolog lesz tehát, ha egyesültök Avval, kinek 
neve: Szeretet. Helyes és bölcs dolog, ha életünk kis hajóját odaláncoljuk, 
odaerősítjük a Végtelenhez, hogy Ő szabja meg utunkat. Feltétlenül az 
életbölcsesség jelenlétére vall, ha Istenhez, a mi Urunkhoz hozzáláncoljuk 
magunkat és az az összekötő-kapocs, mely bennünket, szegény bűnösöket a 
Mindenható Istenhez hozzáláncol, egyedül az őszinte és gyermekies-bizalom. 
Vegyük fel ezt a láncot, és engedjük magunkat hozzáerősíteni mindvégig. Boldogok 
azok, kiket a Szentlélek odavezetett, hogy Istenben és az Úr Jézus Krisztusban bízni 
és hinni tudnak. Foglalkozzunk csak még egy kis ideig eme együgyű emberekkel, 
akikről a világ úgy vélekedik, hogy félbolondok. Rájöttek az Istenben való bizalomra, 
mint valami szükséges dologra, úgy hogy nem is tehetnek róla, hogy annyira 
életszükségletükké vált. Miért foglalkoznak oly sokan és oly örömteljesen a hittel? 
Mert nincs más út nyitva előttük. Mindazok, akik Istennel érintkeznek, csakis hit 
által érintkezhetnek, és Isten vigaszt ad azoknak, akik megbíznak Benne. Nem 
ajánlhatjuk fel az Úrnak szolgálatunkat, ezért tehát adjuk Neki őszinte bizalmunkat. 
  
Mivel mi szegények vagyunk, forduljunk bizalom telten az ő gazdagságához; mivel 
mi nem tudunk segíteni magunkon, ezért van szükségünk az Ő hatalmára. Mit 
tehetnénk mást? Istenben megbízhatunk, bízzunk tehát Benne teljes szívvel. Talán 
más dolgok is igényt tartanak a mi bizalmunkra? Utasítsuk el magunktól, forduljunk 
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el tőlük, mert elég azokra a szívfájdalmakra gondolnunk, melyeket valaha okoztak 
nekünk. Benned bízunk, Uram és hódolattal adjuk át magunkat Néked. Kihez 
mehetnénk vagy hová fordulhatnánk? Örök életnek beszéde van Nálad. Gyakran a 
bizalom az egyedüli ösvénye a hívőnek, mert csak ez az út van nyitva számára, vagy 
hinni kell vagy meghalni. Bekerül a szorosba, oly zavarba jut, hogy alig tud 
imádkozni, szinte egy ujját sem tudja felemelni a könyörgésre, és ebben az 
állapotban egyedül a bizalom mentheti meg a kétségbeeséstől. Ez nem is annyira 
saját elhatározásának, mint inkább a kényszernek a szüleménye. Testvéreim, 
nekem rendkívüli lelki gyönyörűséget okoz, ha szinte telítetlenül bemerülhetek a 
hitbe. Néktek is? Voltatok-e már olyan helyzetben, hogy végül már teljesen 
szétmorzsolódott az a felfuvalkodott „én”, és egész odaadással bemerültetek Isten 
kegyelmébe? Azt hiszem, ez a tehetetlenség, ez a gyenge állapot nyitotta meg sok 
szegény lélek számára a menny kapuját; békét leltek, megnyugvást találtak, nem 
erő által, hanem gyengeségük miatt; nem szaladtak az Isten karjaiba, hanem 
beleestek abba. Kétség nélkül vannak olyanok, akik szaladtak Krisztushoz, mert 
hiszen olvasunk is egy férfiről, aki futva jött hozzá; csakhogy vannak viszont olyanok 
is, akiket hordágyon kellett Hozzá vinni. De ez nem tesz semmit; nem a mód fontos, 
ahogyan Jézushoz jönnek, a lényeg az, hogy Hozzá jöjjenek; bár tényleg 
figyelemreméltó az a megjegyzés, hogy a hit sok esetben a gyengeség gyermeke, 
aki az illetőnek halálfájdalmai között született meg. 
 

És mégis a hitnek, mely a saját gyengeségéből olyannyira felemeli magát, ‒ miként 

a Phönix-madár, mely a saját hamvaiból új életre kelt, ‒ megvan a maga nagy oldala 
is. Némely tekintetben a legtiszteletreméltóbb megnyilatkozása az ember 
szellemének. Ha azok a fényes, tündöklő lelkek, kik a trón előtt állnak, 
képességeikkel igyekeznének behatolni a gondviselés, az előrelátás, a 

meghatározás és az emberi szabad akarat titkaiba, ‒ ha megfejteni igyekeznének, 

hogy hol szűnik meg a teremtettség és hol kezdődik az isteni egyedüliség ‒ ha teljes 
értelmükkel, tudásukkal foglalkoznának ilyesfajta dolgok megfejtésével, a vége 
mindennek mégis az volna, hogy kijelentenék: Nem vagyunk képesek felfogni, 
elménkkel belátni a Mindenható végtelenségét, és ebből kifolyólag nem tehetünk 
mást, minthogy hiszünk Istenben és biztosak vagyunk abban, hogy Ő mindent jól és 
bölcsen rendelt el. Leteszik koronájukat a székben ülő előtt, a minden fenséggel és 
méltósággal telt Király előtt, és legmélyebb tiszteletük, igazi imádatuk abban merül 

ki, hogy ‒ hisznek. Testvéreim, a hitre nemcsak e földön van szükségünk, mert a 
mennyei szentek és az angyalok is hisznek az örök Istenben. Bűn volna, ha róluk az 
ellenkezőjét gyanítanánk. Az a felfoghatatlan bölcsesség, ahogyan Jehova a világot 
kormányozza, még mindig létjogot ad a hitnek; rágondolnak azokra az ígéretekre, 
amelyek még nem teljesedtek be, mert hiszen még nem látták, hogy a vőlegény 
eljött volna a menyasszonyáért, és hogy a földet uralma alá hajtotta volna, még 
nem ért véget a teremtés munkája, hogy az Isten gyermekei mind nyilvánvalók 
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legyenek és hogy a teremtett lények megszűnjenek sóhajtani. A bizalom hozzáillik a 
gyermek együgyűségéhez, de viszont dicsőségére szolgál a legnagyobb szellemnek; 
megnyilvánul a hatalmas szeráfokban, és amennyiben egy gyermekben feltűnik, 
méltóvá teszi azt egy arkangyal fenségére. Szegény félbolondok ezek a hívő lelkek, 
de azért a legnemesebb lényekkel vannak összeköttetésben. 
 
Igen, mindezek után azt kérdezhetnétek tőlem, miért van, hogy egy ember, dacára, 
hogy bízik Istenben, embertársaitól következetesen kigúnyoltatik. Ha valaki azt 
mondja: Nem félek attól, hogy nem fogok előrehaladni pályámon, mert van egy 
ismerősöm a kormánynál, akinek nagy befolyása van, és aki megígérte, hogy 

támogatni fog engem, én tehát megbízom benne; ‒ vagy másvalaki esetleg így szól: 
Atyámnak elég nagy tekintélye és vagyona van, ő majd fog gondoskodni sorsomról, 

‒ akkor senki sem ítélné ezeket félbolondoknak, hanem bizalmukat a jövőre 
vonatkozólag egész helyeseknek tartanák. Ha azonban egy ember azt mondaná: 

Bizalmamat a jövőre vonatkozólag teljesen mennyei Atyámba helyezem, ‒ akkor az 
emberek szamárfüleket csinálnának, egymás közt összenevetnének, és mihelyt egy 
kissé távol volnának az illetőtől, azt mondanák: Ez az ember vagy bolond vagy 
vallási tébolyban szenved. Az emberiség nagy tömege előtt Isten nem számít 
semmit sem, és nevetséges dolognak tartják Benne bízni. A világi ember előtt az 
Istenben való bizalom annyit jelent, mint légvárakat építeni. A hitetlenek nevetnek, 
mert nem tudják a hívőket megérteni; de honnan ered az az ok, amiért haragra 
gerjednek ellenünk? Miért fordulnak ellenünk és óhajtanának széttépni 
bennünket? Más együgyű, félbolond embereknek nyugtot hagynak, ellenben azok, 
akik Istenben bíznak, azok állandó céltáblául szolgálnak minden gúnynak. A hívő 
ember bizalmából tréfát űznek, reménységét pedig kinevetik; bármit mond is, azt 
elferdítik, kicsavarják, és végül is mindenütt bolondnak tartják. Ez mindig így volt és 
így is lesz, míg az Úr el nem jön. Aki testből született, ellensége annak, aki lélekből 
született. Az az ember, aki csak az után megy, amit lát, nem értheti meg azt az 
embert, aki a hit után megy; miként is érthetné meg, hiszen két ellentét ez. És ha 
odajutunk, hogy bizalmunkat mi is Istenbe vetjük, és ez a bizalom lesz életünk 

vezérlő ereje, ‒ amint ezt őszintén óhajtom minden egyes léleknél ‒ akkor nem 
tudja a testies gondolkozású ember, hogy mit tartson a mi viseletünk felől és ezért 
először meglepődik, azután pedig ellenséggé válik. De ti ne aggódjatok az ellenség 
miatt; aki helyesen cselekszik, az előbb vagy utóbb, de feltétlenül győzni fog. 
 
Mielőtt tovább mennénk, jegyezzük meg, hogy a szöveg milyen szépen foglalja 
magába mindazokat, akik az Úrban bíznak, tekintet nélkül arra, hogy nagyok-e vagy 

kicsinyek. Így szól: „Akik bíznak az Úrban”, ‒ nem így: „Akik bíznak az Úrban 
értelmes hittel vagy helyes felfogással.” Nagyon jó, ha valakinek helyes értelme 
van, és növekedő ismerettel helyezi bizalmát az Úrba, de kedves lélek, ha nincs is jó 
felfogásod, azonban az Úrban mégis bízol, „olyan leszel, mint a Sion hegye, amely 
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soha meg nem mozdul”. A szöveg nem korlátozza az áldást csak azok számára, 
akiknek nagy hitük van. Minél erősebb a hited, annál jobb; minél nagyobb a hited, 
annál gazdagabb és szerencsésebb lesz életed; a szöveg azonban nem köti az áldást 
ily feltételhez, hanem csak hithez, ennélfogva mindenki részesül az áldásban, ha 
mindjárt csak oly kicsiny hite van is, mint egy mustármag; akik bíznak az Úrban, 
olyanok lesznek, mint a Sion hegye. És figyeljétek csak meg, az sincs mondva, hogy: 
akik már évek óta hisznek. Igen szép dolog, egy emberöltőn át hinni, mert a hit 
éretté és szelíddé teszi az embert; csakhogy ez az ígéret egyaránt vonatkozik úgy az 
ifjakra, mint az öregekre, azokra, is, akik az Isten Igéjét csak egy pár év óta, vagy 
csak hónapok, esetleg napok óta hallgatják, mint azokra, akik már megvénhedtek az 
Úr gyülekezetében. Azok, akik az Úrban bíznak, ha mindjárt csak tegnap óta is, 
mégis olyanok lesznek, mint a Sion hegye, amely soha meg nem mozdul. Éppen így 
nem követeli meg a szöveg, hogy bebizonyítsuk bizalmunk fenségességét és 
hősiségét, hanem csak egyszerűen azt az egy feltételt szabja meg, hogy bizalmunk 
legyen. A te hitednek nem kell olyannak lennie, mint amilyen Sámsoné volt, aki ezer 
embert ütött agyon egy szamár állkapcsával, elég ha olyan alázatos és tanulékony, 
mint amilyen Máriáé volt, aki leült az Úr Jézus lábai elé. Bárcsak mindenki olyan 
lenne, hogy hasonlítana Sion hegyéhez. Legyen őszinte és valódi a bizalmunk 
Istenben, és akkor hasonlatos lesz a szent hegy szilárdságához. 
 
Lehet, hogy vannak köztetek olyanok, akiknek van bizalmuk az Úrban és akik 
nyugodtan, őszinte határozottsággal, mondhatják ezt: „Áldott legyen az Úr neve, 
hogy én bízni tudok Benne, igen, minden kétség nélkül.” Ti, kik ezt mondhatjátok, 
legyetek meggyőződve, hogy ez a bibliai rész a tiétek. Remélem, vannak most is 
köztünk olyanok, akik mindenben, minden felmerülő dologra nézve tudnak bízni az 
Úrban. Ha az Úr szavát csak valamely bizonyos tanban tudnánk meglátni, és csak 
azt vennénk észre, milyen titokzatos annak némely kifejezése, vagy hogy mennyire 
gyűlöli a testet és a vért, akkor meglehetős gyengén állunk. Fogadjuk el az Úr szavát 
minden vonakodás nélkül a nehéz és mély dolgokban is. Ha valamely ígéretet 
bírunk az Úr részéről, akkor ez egyedül elég kell hogy legyen, miszerint 
biztonságban legyünk. Egy kedves, jámbor öregasszony, aki most nemrég feküdt 
halálos ágyán, azt mondta az őt meglátogató lelkipásztornak, hogy ő az Isten 
igazságosságán nyugszik. A lelkipásztor azt hitte, hogy az anyóka valami különös 
helyet választott ki magának az isteni lény oldalán, hogy ott nyugodjék, ámde ez 
tévedés volt. Azt mondta a jámbor öreg asszonyka: „Igen, ott nyugszom az Isten 
igazságosságán, csakhogy az én áldott Közbenjáróm érdeme ez, mert az Úr nem 
engedi, hogy az Ő halála hiábavaló lett légyen”. És így válik a hajlíthatatlan, szigorú 
igazságból édes párna a mi bizalmunk részére, amelynél kedvesebb nem lehet 
semmi sem egy haldokló lélek számára. Ha az igazság oly kemény is, mint egy kő, de 
annak, aki élni tud vele, olyan lesz, mint Jákob köve Béthelben, hogy a mennyei 
angyalokat látja az, aki azon nyugszik. A látszólagos ellentéteket, éppen úgy, mint a 
szigorú tulajdonságokat egyaránt segítségül használhatjuk arra, hogy bizalmunkat 
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fejlesszük. Történt egy napon, hogy Józsua rabbi testvérével, Elizeus rabbival 
felmentek Sion hegyére és jártukban felzavartak egy rókát, amely egy közeli 
bokorból ugrott ki. 

‒ Ah, testvérem ‒ szólt Józsua ‒ ez szomorú jel; nem jelenti ez talán az Isten 
haragját Izrael ellen? Sion hegye kopár és sivatag, mert rókák lakoznak azon. 

‒ Igazad van, testvérem ‒ felelt Elizeus ‒ de Vajon nem bizonyítja-e éppen ez a 
Jehova hűségét, mert ha ő meg is mondta, hogy rókák fognak tanyát ütni Sion 
hegyén, ha a nép vetkezik, de viszont azt is megmondta, hogy lesz idő, amikor újra 
felépíti Jeruzsálem falait. Ha Isten ily igazságos ítéleteiben, akkor éppen ilyen igazán 
be fogja tölteni ígéreteit, ha elérkezik azok ideje. 
 
Testvéreim, Istenben mindenképpen és teljesen meg kell bíznunk, mindenre és 
mindenkire nézve. Bízzatok Benne mindenkor. A homályban és az Úr szárnyainak 
árnyékában éppen úgy meg kell bíznunk, mint tekintetének fényességében. Vannak 
köztünk olyanok, akik csak azt tanulták meg, hogy az Úr mosolygó, derült arcában 
bízzanak; jegyezzétek meg ti, hogy az Úrban akkor is bíznotok kell, ha haragját 

érezteti veletek. Vajha Isten odahozna, hogy ezt megtanulnók. Csakhogy, ‒ 

sóhajtoztok ekként ‒ mi sohasem fogjuk ezt elérni. És mégis meg tudjuk ezt tanulni, 
mondom határozottan, mert nem mondta-e a régi hívők közül valaki: „Ha mindjárt 
meg kellene is halnom, mégis bízni akarok Benne.” És ugyanez a mi vágyunk. 
 
A második részben a felvett szövegnek nagy előnyét fogjuk megtekinteni. Ez pedig a 
hívők biztonsága. „Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg 
nem inog és mindörökké megáll.” Sion hegye már Dávid idejében is igen sokszor 
látta e dolgok fordulás; változását, azóta pedig még többet látott, de még soha meg 
nem ingó hanem szilárdan áll helyén. Ott állt már helyén, mikor a jebuzeusi 
fellázadtak Dávid ellen, ott állt Salamon uralkodása alatt, ott állt, mik a templom 
aranyozásai tündököltek a ragyogó napfényben, ott állt, mik a római katona az égő 
fáklyát bevetette a szentélybe és ott áll most is: soha meg nem ingott azóta és nem 
is fog ezután sem. Az Isten gyermekei sok különböző tapasztalatokon mennek át az 
életben. Lehet, hogy lelkük ma az áldozásnak helyén van, de holnap már valamely 
ütközetben vagy felváltva lelkük egyszer a templomban, egyszer a kínzókamrában 
található; de bárhogy változzék is a sorsuk, bármily helyre kerüljenek is, soha sem 
szabad elmozdulniuk kirendelt és meghatározott helyükről mert Isten által vannak 
ott, ahol vannak és ahol lenniük kell. 
 
Sohasem szabad elmozdulniuk arról a helyről, ahová a végtelen Szeretet helyezte 
őket. Mert tulajdonképpen hol vannak most a hívő Azt felelhetjük erre: A hívők 
most a megigazulás helyén vannak. Mihelyt az Úr Jézus Krisztusban hisznek, ő általa 

megigazíttatnak. Hány esztendő múlt már el azóta? Ez nem tesz semmit, ‒ nincs 
kárhoztatás azok számára, akik a Jézus Krisztusban vannak. Túl vannak már az átok 
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határán: nem űzettek el az igaz ember?k tiszteletreméltó helyeiről, mert Isten 
kegyelme és elhívása nem bélyegzi meg őket. Az Úr felöltözte őket a Krisztus 
igazságával, összes bűneiket pedig levetette a mélységes tenger fenekére és ezért 
meg kell állniok és meg is fognak állni az Úr kegyében mindaddig, míg Sion hegye a 
helyén marad. Valaki hisz az Isten Fiában örök élete van annak. Aki Benne hisz, 
ítélet alá nem esik. A Krisztus juhai nem pusztulhatnak el elhagyottan, sőt nem is 
ragadhatja ki őket senki sem pásztoruk kezei közül. 
 
A hívők azután ott vannak az újjászületés helyén, és bárcsak soha ki nem 
mozdulnának az ezt a helyet jelképező állapotukból. Újjászületett. Bizonyítsátok be 
valakiről ezt a tényt, és akkor azt soha meg nem tudjátok mozdítani. Aki újjá 
született, az újjászületett. Nem fogadhatjuk egy embernek az. első születését, sem 
a másodikat; a gondolat nevetséges, a tény lehetetlen. Az a kérdés: Isten gyermeke 
vagy-e vagy nem? Mondjuk, Isten gyermeke vagy és soha nem lehetsz más, mint 
Isten gyermeke, úgy most, mint az örökkévalóságban. Van gyermeked? Tegyük fel, 
hogy van és ezt letagadod, a gyermek azonban éppen úgy a tied marad, mintha 
nem tagadtad volna le. Ellenszegülhet szavaidnak, megtagadhatja akaratod 
teljesítését, viselkedése aggodalmat és bánatot okozhat neked, mindezek dacára 
azonban a gyermek mégis a tied. Tényt megváltoztatni nem lehet. És éppen úgy; ha 
Isten az én Atyám, aminthogy tudom, hogy ez így is van, akkor Ő megtanít arra, 
hogy Benne bízzam, és akkor nem szabad az én gyermekségemet kérdésként 
felvetni, holott az egy megmásíthatatlan tény, amely alól épp oly kevéssé 
vonhatom magamat, mint Sion hegye az ő régi helyéről. 
 

Hol van a hívő? Ott van a kegyelem székénél. ‒ Mert Az, aki mindent betöltött és 
mindent elvégezett, Az azt is elrendelte, hogy a enne hívők hasonlatosak legyenek 
fiához. Meg vagy híva arra, hogy hívő légy, ezért légy biztos és meggyőződött arról, 
hogy hívő vagy, épp oly biztos, hogy eme előre meghatározástól nem távolodhatsz 
el, mint amily kevéssé távolodhat el a hegy a maga alapjától vagy amint tenger vize 
ki nem szakadhat a saját mélységéből. 
 
Ott vagy azonkívül az isteni Szeretet helyén is; becses vagy az Isten előtt, mert az 
Atya maga szeret téged és semmi sem fogja megingatni abban, hogy szeretetét 
megszüntesse veled szemben. Nem valami tulajdonságod miatt kedvel, óh nem. 
Mikor kiválasztott téged, tudta, hogy mi lesz majd belőled és éppenséggel nem fog 
csodálkozni semmin sem, bármilyen bajba jutsz is és bármit fogsz is elkövetni, mert 
ő mindent már előre meglátott, már előre aggódott és már előre megmondta: 
Szerettelek téged mindig, mindenkor és ezért választottalak ki magamnak. A 
hegyek megindulhatnak és a halmok összedülhetnek, de az én kegyelmem 
állandóan megmarad veled szemben és az én békességeinek szövetségét soha fel 

nem bontom, ‒ szól az Úr.  
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Kedves barátom, ha tényleg van bizalmad Istenben, és ezt be is tudod bizonyítani, 
akkor a lehető legjobb szövetséget, illetve szerződést kötötted. Isten szövetségre 
lépett veled, hogy meg fog áldani téged. Eskü és ígéret által, tehát két 
megmásíthatatlan és megváltozhatatlan dolog által vigaszt adott néked arra, hogy 
az örök üdvöt a Krisztus Jézusban megadja számodra és eme Ígéretek és eskü 
birtokában olyan leszel, mint a Sion hegye, amely soha helyéből ki nem mozdul. Ha 
a te házad népe nem is jár úgy az Úr előtt, amint szeretnéd, azért ő mégis kötést 
tett veled, hogy minden dolgodban biztonságban lehetsz. (II. Sámuel 23, 5.)  
 
Milyen most a te helyzeted? Nos, te a Krisztusban vagy, eggyé lettél Uraddal és 
Mestereddel, egy élő tag vagy az ő testén. Te egy része vagy a titokzatos 
Krisztusnak és senki sem tudja az újjászületett Igét feldarabolni vagy pedig a 
mindenség Urát széttépni. Lehetetlen dolog, hogy ő csak egy tagot is elveszítsen a 
saját szent testéből. Addig, míg a Sion hegye el nem szakad alapjától, addig senki, 
aki a Krisztusban van, el nem szakadhat Tőle. Ebben az igazságban olyasvalami van, 
amivel mi erősíthetjük magunkat. Ez egy puha nyugágy fenséges vigasztalásokkal 
tele, amelyre akkor fekhetünk, ha betegek vagyunk vagy pedig egy napsugaras kert, 
amelyben akkor járunk, amikor egészségünk helyreállt. Ez férfieledel, amelynek 
erejében Urunkért élni és halni egyaránt képesek vagyunk. 
 
Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog és 
mindörökké megáll. Ez nemcsak ténybeli állítása legyen a hívőknek, hanem 
szükséges, hogy tudattá, határozott érzéssé váljék számára, ha hitében és életében 
előhalad. A hívők kedélyhangulata azért oly változó és azért szenvednek oly sok 
szívfájdalmakat, és kellemetlen tapasztalatokat, mert nem bíznak meg az Úrban, 
úgy, ahogyan kell. Ennek nem szabadna így lenni; nekünk erősen és 
mozdíthatatlanul kellene az Úr mellett megállnunk, csakhogy gyengeségünk és 
határozatlanságunk az oka, hogy oly sokat hányattatunk ide s tova, mintegy vihar 
által. Mégis, még az ilyen állapotban is a hit mélyen tartja horgonyát benn a 
lélekben, úgy, hogy nem szakadhat el teljesen és egészen attól. Ama sok szomorú 
hitetlenség dacára, amelyben nyomott hangulatunk eseteiben voltunk, néha mégis 
felcsillan az élő hit, amely meg nem inog, hanem minden erejével odaragaszkodik 
és csüng és várja, míg jobb napok jönnek. Emlékszem egy másik kis esetre, mely 
Luther Mártonról szól és amely jól ide illik. Luther Mártonnak hatalmas hite, de 
sokkal nagyobb és több kételkedése volt, mint bárkinek abban a korban; hitével 
talán még az angyalokat is túlszárnyalta, de a kételkedés borzasztó gondolataival 
viszont az ördöggel vetekedhetett. Nagy lelkek rendszerint igen sokszor esnek a 
kétségbeesés olyan fokú mértékébe, amely kisebb lelkek előtt teljesen ismeretlen. 
Egy napon annyira le volt sújtva, hogy barátai szinte megrémültek attól, amit 
cselekedett vagy amit szólt. Ez rossz lehetett a nagy ügy számára és a reformátor 
ebben a rettenetes lelkiállapotban még nagy tévedést követhetett volna el. Ezért 
aztán barátai eltávoztak tőle és azt mondták egymásközt: „Ennek az embernek 
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egyedül kell lennie, az agya túl van erőltetve; hagyjuk pihenni.” Egy kevéssé magára 
hagyták, de mikor visszajöttek, épp oly szomorú és lehangolt volt, mint azelőtt. 
Nyugalom és magány nem állította meg a vihart és nem csillapította le a 
hullámokat. Luther kedélyében még mindig vihar dúlt és azt hitte, hogy a szent ügy 
hajótörést szenvedett. Hazament és mikor kinyitotta az ajtót, senki sem jött eléje. 
Belépett a szobába és ott látta feleségét, Katalint, fekete ruhába felöltözve, amint 
sírt, mintha halott lett volna a háznál. Oldala mellett ott feküdt egy olyan fekete 
kabát, melyet a nők akkor szoktak használni, amikor temetésre mennek. Luther 
ijedten állt meg az ajtóban és kérdezte: 
 

‒ Ah, mi történt? Meghalt talán valaki? 
Felesége tagadólag rázta a fejét és azt mondta, hogy a kicsikék életben vannak, 
hanem valami sokkal szomorúbb és nagyobb baj keletkezett. 

‒ De hát mi történt? ‒ tört ki Luther. ‒ Felelj gyorsan! 

‒ Kedves férjem, ‒ felelt az asszony ‒ te még nem hallottad? 
Lehetséges volna-e, hogy ez a rettenetes hír még nem jutott a te tudomásodra? 
Ez a kijelentés aztán még izgatottabbá és még aggódóbbá tette a reformátort és 
már készen volt arra, hogy a legsújtóbb kijelentést fogja hallani. 

‒ Hát neked még igazán nem mondták meg? ‒ szólt neje – hogy a mi áldott jó 
Istenünk meghalt és az ő műve megsemmisül a földön? 
  
Luther először megdöbbenve hallgatta e szavakat, majd hirtelen nevetésbe tört ki, 
amelyet képtelen volt visszafojtani és így szólt: 

‒ Katikám, kitalálom, mit akarsz evvel mondani; ah, mily ostoba is vagyok én! Isten 
nem halt meg, nem is fog, hanem örökké él, én azonban úgy viselkedtem, mintha 
már tényleg meghalt volna. Köszönöm, hogy ilyen okos voltál velem szemben. 
 
És azok, akik megtalálták az Isten örök, maradandó szeretetét, ha tényleg az Úrban 
bíznak, olyan erősen fognak helyükön megállni, mint a Sion hegye, amely soha meg 
nem mozdul. Az Isten gyermeke biztos lehet a maga dolgában, állhatatos a 
bizalmában és mégis keletkezhetnek oly viharok és tombolások belsejében, hogy ő 
maga sem értheti meg ezt és nem tudja igazi helyét megtalálni. Ez még tapasztalt 
hívővel is megeshet; de minél jobban nevekedünk a kegyelemben, annál 
nyugodtabb és állandóbb lesz a bizalmunk. Tapasztalt hívőket nem fog minden kis 
szél feldönteni, nem, sőt ellenkezőleg, később odafejlődnek, hogy szembe tudnak 
nézni minden viharral, orkánnal és miként tapasztalt hajósok, úgy ők is az élet 
viharát kicsinységnek tartják. Édes nyugtot ad egy pátriárkának a szemeibe nézni, 
látni a homlokára felírva e szavakat: Isten soha, örökké meg nem változik. Az ilyen 
szív erős és teljesen megbízik az Úrban. Az ilyen emberek oszlopai a gyülekezetnek 
és megtanítják a szegény, remegő és kétségeskedő szívet abban bízni, hogy van 
valami, ami állandó és ami soha meg nem változik. Legyen a mi célunk és a mi 
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vágyunk, hogy az ilyen erős alapú hívőkhöz hasonlítsunk. Az Isten ígéretei 
megérdemelnek rendíthetetlen bizalmat és miért ne bírjunk mi ilyesmivel, amikor 
ez csak tőlünk függ? 
 
Eltekintve attól, hogy örömet okoz számunkra, ha a hívők mozdíthatatlanságát 
tekintjük és igen hasznos a hitnek mindig mélyebb alapot keresni, ezenkívül van 
még egy pont, amellyel mi már rendelkezünk és amelyre való tekintettel sem 
engedhetjük meg, hogy kétség keletkezzék bennünk. Ami az evangyéliumot illeti, 
azt hisszük és tanítjuk és az egyszersmind erősen és biztosan áll előttünk; a mi 
vallomásunk nem hasonlít valami ingadozó és változó alakú felhőhöz. Tudjuk, hogy 
kiben hiszünk és erősen állunk az örök igazság mellett, amelyre reménységünket 
építettük, oly erősen, amily erősen áll Sion hegye a maga alapján. Amióta az Úrban 
bízunk, mindig meglehetősen ment a dolgunk, habár a segítséget és a vigaszt nem 

onnan vártuk, ahonnan kaptuk, ‒ de mi következhet ebből? Adjuk talán ezt fel és 
nézzünk másfelé? Isten oltalmazzon! Körül vagyunk fogva az egész világon 
kétségeskedők, gondolkodók, filozófusok és tudományos álmodozók által; eleget 
tudunk az evangyéliumból ahhoz, hogy határozottan ellenálljunk az ilyen szellemek 
légióinak. Megvetjük a hitetlenek tanácsait éppen úgy, mint az ördög csábításait és 
soha sem akarunk a magasztos, egyszerű, régi evangyéliumtól elszakadni, amelyet 
már egyszer elfogadtunk. Nem, kedves testvéreim, a legrosszabb helyzetben is jobb 
ez az evangyélium, mint a legjobb helyzetben az ő?„Új gondolat”-aik. Inkább iszom 
a Krisztus borának a seprűjét savanyú szőlőből, mint a hitetlenek pincéjéből a 
legédesebb bort, amelyben semmi seprű nincsen. Álljunk meg biztosan és 
határozottan Isten kijelentései mellett és higgyünk benne állhatatosán. Vegyétek 
tudtul, hitetlen férfiak, hogy a mi bizalmunk semmiképpen meg nem rendül azáltal, 
ha kedélyünk olykor-olykor le is van sújtva. Az is lehet, hogy néha-néha 
szomorúaknak láttok és azt mondjátok erre: éppenséggel nem látjuk, hogy az 
evangyéliom oly nagyon felderítene titeket, amint gondoljátok. A mi feleletünk 
azonban kész: Mi hiszünk az evangyéliomban akkor is, ha nem is kapunk 
bánatunkra vigasztalást ebben a percben. Inkább leszünk Istennek kutyái, mint az 
ördög kedvencei és inkább esszük az evangyéliom morzsáit, mint a ti legfinomabb 
pecsenyéiteket. Megtanultuk, hogyan kell az Úrban bíznunk és hasonlítani akarunk 
Sion hegyéhez. Ami pedig az evangyéliom lényeges igazságait illeti, amellett meg 
akarunk állni, ha mindjárt az egész világ is ellenünk fegyverkezik. 
 
Immár be fogom fejezni beszédemet, csak engedjétek meg, hogy végül még egy 
pillantást vessek a helyes és tiszta alapra. Miért van az, hogy azok, akik az Úrban 
bíznak, soha meg nem mozdulnak? 
 
Először azért, mert ők az Igazságban bíznak. Nem hisznek valami hazugságban és 
ezért nem eshetnek ki abból az alapból, amelyet elfoglaltak. Bíznak Abban, aki nem 
fog megváltozni és aki nem akarja elhagyni őket. Ezek az emberek kősziklára 
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építették házukat; nemde? Ha emberekben bíztak volna, akkor ezek megváltoztak 
volna vagy elhagyták volna őket, de íme, ők olyanban bíznak, aki maga az Igazság, 

Hatalom, Szentség és Erő, ‒ mi módon ingadozhatnának tehát? Nem tudok okot 
képzelni magamnak erre. Ismétlem, mi alapjuk lehetne arra, hogy 
megmozduljanak? 
 
Másodszor: azért bíznak az Úrban, mert itt bizalmukat elfogadják és örömmel 
veszik. Isten örvend annak, ha sokan vannak olyanok, akik függnek Tőle. Az Isten 
módja az, hogy kijelenti magát és dicsőségét nyilvánosságra hozza. Lehet, hogy 
most, e késő utókorban nem tudjátok, hogy az Úr mit cselekedett azelőtt? Egyedül 
lakott fenn a magasban, magába zárkózva, mint Atya, Fiú és Szentlélek, magányos 
fenségében teljesen megelégedve egyedül. Nem volt szüksége semmire és ha 
mégis volt valami, amit akart, az az volt, hogy legyenek előtte teremtmények, akik 
Benne bízzanak, őt szeressék, Tőle függjenek és teljesen Reá hagyják magukat. Az Ő 
célja az volt a teremtésben, a gondviselésben és a megváltatásban, hogy Magának 
oly lényeket teremtsen, akik mindenben tőle függjenek. Egy hatalmas főúr valamely 
szép, nagy házban, óriási birtokkal, de teljesen egyedül nem boldog, mert neki 
szolgák és inasok kellenek, ha pedig adakozó szíve van, akkor szegényeket is keres, 
akiken könyörüljön. Körülnéz és keresi, hogy hol segíthet és azt mondja: Ezeknek 

kell valamit adnom karácsonyra, ‒ vagy nincs senki sem, akinek egy darab kenyérre 
szüksége volna? Senki, akinek meleg ruha vagy barátságos meleg szoba ne kellene 
ebben a hideg, fagyos időben? És így akar Isten is olyanokat látni maga körül, akik 
függnek Tőle, akik Reá vannak szorulva. Szereti azokat, akik reánk hagyják magukat 
és nem tudom belátni, hogy miért utasítaná el őket? Miért is tenné ezt? Ha Ő 
olyanokat keres, akik magasztalják, dicsőítik, hisznek Benne, akkor miért utasítaná 
vissza kérelmüket? 
 
Azután nem egyezik meg az Isten bölcsességével, hogy azokat elutasítsa, akik 
bíznak Benne; ellenkezőleg arra különösen ügyel, hogy a hit soha kevesebbet ne 
kapjon, mint amennyit kér. Figyelembe veszi a hit bátorságát, nem engedi sohasem, 
hogy szégyenbe essék. H? valamilyen ajtót vagy ablakot nyitva hagytok és azon át 
bejön hozzátok egy kis vörösbegy, megdermedve, félig megfagyva a hideg miatt. 
Vajon elzavarjátok-e? Nem, sőt örvendtek annak, hogy az a kis madár így megbízik 
bennetek és örömmel fogadjátok. Éppen így viselkedik Isten azokkal a szegény, 
remegő lelkekkel szemben, akik Hozzá jönnek. Azt olvassuk V. Károly német-római 
császárról, hogy mikor észrevette, miszerint két kis madár fészkét az ő sátorának 

rúdjai és eresztékei közt ütötte fel, ‒ nem engedte sátrát szétbontani, bár itt volt az 
ideje, hogy tovább menjenek. A madárkák megbíztak benne és ő nem akarta, hogy 
bizalmukban megcsalatkozzanak. 
 
Még egyet. Ha egy őszinte hívő átadatnék a romlásnak, akkor ez megszegése volna 
Isten összes Ígéreteinek. Az Úr azonban ezt mondta: Nem hagylak el téged és nem 
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felejtkezem meg rólad. Saját szava ez: Az igaz ember állhatatosán megmarad útján. 
Aki Istenben bízik, azt soha szégyen nem érheti. Ha tehát ezek az Ígéretek 
megváltoznának avagy megsemmisülnének, akkor az Isten gyermeke tényleg 
meginoghat; addig azonban, míg Isten van az égben, lehetetlen dolog, hogy az, aki 
Benne bízik, megcsalatkozzék. Addig, míg él az Isten, addig minden hívő 
biztonságban van. Legyetek meggyőződve efelől, kedves testvéreim és bízzatok 
Istenben teljesen, mert evvel Neki örömet szereztek és kedvet találtok a magatok 
számára. Bárcsak adna az Úr nekünk egyszerű hitet az Úr Jézusban és tartana meg 

ebben mindvégig. ‒ Ámen. 
 

„A ti szomorúságtok örömre fordul” 
 
„Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül; ti 
szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, 
szomorúságban van, mert eljött az ő órája; de mikor megszüli az ő gyermekét, 
nem emlékszik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra. Ti is 
azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket és 
örülni fog a szívetek és senki el nem veszi tőletek a ti örömöteket. (János ev. 

16,20‒22.) 
 
Ha az Úr Jézus halálára gondolunk, a legfőbb gondolatnak, a mi eszünkbe kell hogy 
jusson, hálaadó magasztalásnak kell lennie. Hogy Jézus Krisztus a kereszten 
meghalt, az igen természetes ok a szomorúságra és méltán remeghetnek azok, akik 

általszegezték őt ‒ akiknek számai közé mi is tartozunk, ‒ amikor majd meglátják 
eljönni őt és feltűnnek előttük bűneik, amelyek felett kesereghetnek, amiként 
kesereg egy atya egyetlen fia elvesztén. Addig, míg meg nem győződünk róla, hogy 
bűneink megbocsáttattak, a fájdalom igen erős és nehéz lehet, mert mindaddig 
adósai vagyunk a Megváltó kiomlott vérének és addig, míg lelkünk csak azt érzi, 
hogy bűnrészese a Megváltó halálának, addig tényleg borzalommal telt félelemmel 
tekintünk az átokfára. Csakhogy egész másként alakul ki a dolog, ha hit által 
elfogadjuk ama dicső eredményt, melyet az Úr kínhalála nekünk nyújtott, hogy 
ugyanis ő a kereszten bennünket megváltott és voltaképpen győzelmet aratott. Azt 
a szomorúságot, melyet akkor érzünk, ha a megfeszített Megváltóra felpillantunk, 
bizonyos mértékig el kell fojtanunk, különösen ha aggodalmunk van arra nézve, 
hogy érzéseinket megváltoztatjuk és fájdalmunk bánatba megy át, mert akkor ez 
„isteni szomorúság”, amely isteni mód szerint működik, amely mély undort kelt a 
bűn iránt és szilárd akaratot arra nézve, hogy a sötétség minden cselekedeteitől 
távol tartja magát. Éppen ebből kifolyólag nem ítélhetjük el azokat, akik sokszor és 
sokat beszélnek az Úr Jézus szenvedéseiről azon kifejezett szándékkal, hogy 
hallgatóik szívében szánalmat keltsenek, mert az ilyen szánalomnak igen nagy 
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befolyása van valamely határozat létrejövetelére,, ha hittel van összekötve és 
helyes ítélet által vezettetve. Mindennek dacára azonban, mivel minden dologban 
van valamely középút, ugyanúgy itt is az a legjobb, mert azt hisszük, hogy az e 
tárgyú beszédeket is lehet a kelleténél jobban túlhajtani. Igen érdekes a 
megfigyelésre és egyben tanulságos is, hogy az apostolok sem leveleikben, sem 
beszédeikben nem szóltak a sajnálkozás hangján az Úr Jézus haláláról, sőt ennek 
még a látszatát is kerülték. Az evangyélisták elbeszélik szomorúságuk okait a 
megfeszíttetésről, a megcsúfoltatásról, de a feltámadás vagy különösen a pünkösd 
után már szó sincs többé szomorúságról vagy bánatról. Talán nem is találnék olyan 
helyet a Szentírásban amelynek alapján beszédet mondhatnék a Jézus halála feletti 
szomorúságról, míg ezzel ellentétben számos olyan hely van, amely a 
megfeszíttetésről diadalmas öröm hangján szól. Gondoljatok csak Pál apostol eme 
jól ismert mondására: „Távol legyen pedig én tőlem, hogy dicsekedjem másban, 
hanem csak a mi Urunk Jézus Krisztusnak keresztjében...” Valószínűleg Pál éppen 
olyan élénk színekben el tudta képzelni az Úr Jézus szenvedéseit, mint akárki itt 
köztünk és mégis ahelyett, hogy azt mondta volna: „Távol legyen tőlem, hogy 
felhagyjak a sírással, mikor az Úr Jézus keresztjére pillantok”, kijelenti, hogy éppen 
a Krisztus keresztjével dicsekedik. A Krisztus halála olyan volt számára, hogy ő 
örülni és dicsekedni tudott benne; nem tartott fekete böjtnapokat annak 
emlékezetére, hogy az emberiség megszabadíttatott a haláltól. Figyeljétek meg azt 
az emelkedett hangot, amelyben az apostol az Úr Jézus haláláról szól a 
kolossébeliekhez írt levelében: „Titeket megelevenített...megbocsátván minden 
bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely 
ellenünkre volt nekünk és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; 
lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, 

diadalmat vévén azokon a keresztfa által.” (Kolossébel. 2, 14‒16.) Ha aztán 
odafordultok a János leveléhez, hol a természetes érzés és kedvesség tűnik elő, 
akkor nem fogtok hallani sírást vagy jajveszékelést, hanem meg fogjátok tudni, 
hogy ez a tisztító vér a középpontja minden áldozatnak és ezt meg fogjátok hallani 
nyugodt, csendes, de ellentmondást meg nem engedő határozott hangon, amely 
nagyon messze van minden jajgatástól és hulló könnyártól. Azt mondja: „Ha pedig a 
világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van 
egymással és Jézus Krisztusnak az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 
Az engesztelő véráldozatnak ez a felemlítése inkább örömet és békét szerez, mint 

fájdalmat és bánatot, „Ez az, ‒ mondja továbbá, ‒ aki víz és vér által jő vala, Jézus a 
Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel,” és egy szempillantás alatt 
felismerhető, hogy sokkal több az örvendetes tény, mint a szomorúságra való ok 
abban, hogy Jézus úgy vérrel, mint vízzel jött. Ugyanígy Pál is, mikor Urának és 
Mesterének haláláról szól, azt mondja, hogy a „Jézus Krisztus drágalátos vére”, de 
éppenséggel nem szomorú hangon; megemlíti, hogy az Úr a mi bűneinkért 
áldoztatott fel a Golgotán, de nem panaszosán vagy bánattal telten jelenti ezt ki. 
Azoknak, akik az evangyéliom miatt szenvednek, akik zaklatást és szidalmakat 
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viselnek el ezért, azoknak azt mondja: „Örvendjetek pedig annak, hogy Krisztussal 
együtt szenvedtek.” Ha tehát ő örömet talált azokban a szenvedésekben, melyeket 

mi a Krisztussal való közösségünk miatt szenvedünk el, akkor ‒ úgy gondolom ‒ 
sokkalta nagyobb örömet talált a Krisztus szenvedéseiben. Képtelen vagyok elhinni, 
hogy a feketével bevont templomot a gyászba borított oltárt, a halottnak szóló 
harangszót és a hitetlenség többi temetési ceremóniáját az apostol megtartaná. 
Azok az úgynevezett „élő képek”, melyek a keresztre feszítést ábrázolják és 
nagypénteken igen sok templomban bemutatásra kerülnek, sokkal inkább valók 
azokhoz a pogány asszonyokhoz, akik Tammuzt siratták (Ezékiel 8, 14.), vagy pedig 

a Baál papjaihoz, akik kiáltanak és magukat késsel metélgetik, ‒ mint egy 
keresztyén gyülekezethez, amely tudja, hogy az Úr nincs itt, hanem feltámadott. 
 
Mindenesetre szomorkodjunk azon, hogy Jézus meghalt; de semmiképpen sem 
engedjük meg, hogy a szomorúság legyen a legfőbb érzés, ha a Megváltó halálára 
gondolunk, mert hisz ezáltal bűneink bocsánatát nyertük el. A felolvasott bibliai 
versek megállapítják, de egyben meg is tiltják a bánkódást; engedélyt adnak ugyan 
a sírásra, de csak rövid időre, azután azonban megtiltanak minden további 
könnyhullatást, azon indokkal, hogy a kereszt okozta szomorúság örömre fordult. 
„Ti sírtok és jajgattok”, ez azt jelenti, hogy tanítványai szomorúságba és 
kétségbeesésbe esnek, ha meglátják, amint „ Őt megfeszítik és eltemetik. „Ti 

szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul”, ‒ tehát fájdalmaitok 
megszűnnek, ha meglátjátok, amint feltámad halottaiból és ez tényleg így volt, 
mért hiszen olvassuk is: „Akkor a tanítványok boldogok valának, mert látták az 
Urat.” A kereszt megpillantása csak fokozta hitetlenségüket és bánatot okozott 
minden bánat felett, most azonban a hívő szem számára a legnagyobb örömet 
keltő pillanat, ha a keresztre feltekinthet; a kereszt olyan, mint a hajnal pírja, mely 
megszünteti azt a hosszú és szomorú sötétséget, mely eddig a népeket elfedte és 
most a fényes és derült napot hozza el. A Jézus sebei olyanok, mint a csillagok, 
melyek a mi kétségbeesésünk sötét és szomorú éjszakáján fel-felvillannak. Az a 
lándzsa, mely az ő oldalába behatolt, az üdvfolyónak a forrását nyitotta meg, mely 
sok-sok szomjas léleknek oltotta el kínjait. Az a töviskorona most az ígéretek 
gyönyört keltő koszorújává változott. A szemek, melyek vörösek voltak a sírástól, 
most tündökölnek a reménységtől, ha reád vetik pillantásukat, óh vérző Urunk. Az a 
vér, mely a te megkínzott testedből folyt ki, Immánuel, az felkiált e földről a felhők 
fölé és békét, gyönyört és mennyei üdvöt ígér minden egyes hívőnek. Habár a te 
megtört szívű barátaid testedet a sírba helyezték, az még sincs ottan, isteni 
Megváltónk, nincs, mert te a halálból feltámadtál és mi a te feltámadásodban és 
mennybemeneteledben gazdag vigasztalást nyertünk ama fájdalmakra, melyeket 
halálod által okoztál. Miként egy asszony, kinek fia született, ugyanúgy elfelejtjük 
mi is az aggodalmakat, dicsőség teljes születésed miatt, melyre a gyülekezet és a 
világ a legnagyobb örömmel és elragadtatással pillant, mert Jézusban meglátják azt 
az elsőszülöttet, aki mindeneket megelőzve támadt fel a halálból. 
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A tárgya tehát az lesz mai beszédemnek, amit különben sejthettek is: Mily 
mértékben engedhetjük meg, hogy a szomorúság erőt vegyen rajtunk Jézus halála 
miatt és hogy mennyivel inkább megvan az okunk arra, hogy efelett örvendjünk. Az 
első pont ez lesz: Az Úr Jézus halála míg manapság is elegendő ok a szomorúságra, 
a második ellenben, hogy: ez a szomorúság örömre változott. Ha ezt a két pontot 
eléggé megtekintettük, akkor figyelmünket még arra az általános vezérelvre fogjuk 
fordítani, amely minden szent szomorúságnak és különösen ennek is az?alapját 
képezi. 
 
Tehát először: Az Úr Jézus halála még manapság is elegendő ok a szomorúságra. 
Szándékosan mondom, hogy még manapság is, mert sokkalta nagyobb ok volt a 
szomorúságra különösen ama három nap alatt, míg Jézus a sírban feküdt, mint 
manapság, mikor tudjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból. A tanítványok részére a 
Jézus halála elsősorban is az ő személyes jelenlétének az elvesztését jelentette. 
Édes érzés és megnyugtató tudat volt eme kis család részére az, hogy az Úr mint a 
család feje és mint annak tanítója, állandóan köztük tartózkodott, annál nagyobb 
volt tehát a fájdalom arra a gondolatra, hogy soha nem hallják többé az ő kedves 
szavát, sem nyájas arcán a mosolyt többé meg nem pillantják. Megmondhatatlan 
vigaszt okozott számukra, hogy minden kérdésükkel Hozzá mehettek, meg volt 
számukra az alkalom bármely pillanatban és bármily szomorúság vagy baj esetén 
Tőle vigaszt kérni vagy oltalomért esengeni. Boldogok és szerencsések voltak ezek a 
tanítványok, hogy olyan Mesterük volt, aki szeretetben egyesült velük, őket 
tökéletes példája által vezette, jelenléte által éltette, hibáikat eltűrte és őket a 
bűntől megmentette. Csodálkoztok-e tehát azon, ha szívük nehéz volt az elválás 
gondolatára, arra, hogy soha többé nem lesznek együtt vele? Úgy érezték magukat, 
mint a pásztor nélkül való juhok, mint az árva gyermekek, mikor egyedüli 

oltalmazójukat é támogatójukat is elvesztik. Csodálkoztok-e tehát azon, ‒ mondón 

ismét ‒ ha ők sírtak és szomorkodtak afelett, hogy bizalmuk kősziklája, szemük 
sugara és lelkük reménysége elvétetett tőlük? Nemcsak azért búsultak, mert az ő 
személyének elvesztése fájdalmat okozott nekik, hanem mert drága volt nekik 
Jézus. Nem tudták elviselni, hogy Az menjen, ki szívük minden szeretetét bírta, ki 
középpontja volt szeretetüknek. Bánkódásuk bizonyítja, hogy hűek voltak ahhoz, 
akit szerettek és nem voltak hajlandók arra, hogy vonzalmukkal mást 
kitüntessenek. Sírtak és bánkódtak azért, mert szívük fejedelmét elvesztették és az 
ő helye üres volt. Nem tudták az ő távollétét elviselni, mert azt az űrt, melyet ő 
elfoglalt, senki sem tudta betölteni. Mint a galamb vágyódik párja után, úgy 
vágyódtak és búsultak ők Az után, akit szerettek Kivel bírtak ők a mennyben, ha 
Jézus eltávozott tőlük? A földön minden bizonnyal nem volt senki sem, akinek 
társaságát ő mellette meg kívánták volna. Özvegyekké lettek és sírtak és jajgattak 
és nem akartak vigasztalást elfogadni. Nem volt semmi és nem akadt senki, aki 
kárpótolta volna őket ebbéli fájdalmukban, mert ő mindenükben minden volt 
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nekik. Ő érette mindent és mindenkit elhagytak, csak azért, hogy követhessék 
szabadon, most tehát iszonyú volt előttük a gondolat, hogy elvesztik őt végképpen. 
Ti, kik már voltatok olyan helyzetben, hogy elvesztettétek azt, akit nagyon 
szerettetek és megbecsültetek ti el tudjátok képzelni, hogy a fájdalom milyen 
mérve tölthette meg a tanítványok szívét, mikor hőn szeretett Uruk azt mondta, 
hogy eltávozik tőlük és egy kevés ideig nem fogják látni őt. Ez a bánat természetes 
volt; de az is természetes, hogy mi is szomorúságot érzünk, hogy az Úr távol van 
tőlünk, bár azt hiszem, hogy éppen most tanultuk meg, hogy ez jó és ezért annyira 
megelégedettek vagyunk, hogy nyugodtan és türelemmel várjuk azt az időt, amikor 
újra meg fog jelenni.  
 
Fokozta azután a tanítványok fájdalmát az a körülmény, hogy világ pedig örült 
annak, hogy az Úr eltávozott tőlük. „A világ pedig örül.” Odacipelték őt Pilátus 
ítélőszéke elé és ott ültek győzelmet felett elkeseredett ellenségei, mikor egy 
kelletlenül kimondott ítélet jött ki szeszélyes és állhatatlan bírájának ajkai közül. 
Akkor örvendtek ezek megkeseredett szívű férfiak, mikor látták, mint cipeli 
keresztjét kínok között fel a Golgotha hegyére. Ott álltak körülötte és gúnyolták őt 
utálatos cselekedeteikkel és alacsony kifejezésű beszédmódjukkal és mikor már 
meghalt, azt mondták: „Nos. ez a néptanító nem tud már többe beszélni; diadalt 
vettünk rajta, mert a mi parancsolatainkat kicsúfolta és bennünket a nép előtt 
lekicsinyített”. Azt gondolták, hogy kioltotta azt a fényt, mely homályos szemeikre 
fájdalmat okozott, ezért örvendtek és ezért növelték örömükkel még nagyobbra a 
tanítványok bánatát. 
 
Azt hiszem, tudjátok testvéreim, hogy akkor, mikor ti fájdalmak és bánat közt 
vagytok, milyen keserű érzés valamely ellenségtek nyers kacaja, aki nyomorúságtok 
felett örvend és könnyeiteken vidul fel. Ez fájt legjobban a tanítványoknak 
Mesterük halála alkalmával. Miért örvendjenek az istentelenek felettük? Miért 
ócsárolják és csúfolkodjanak a felfuvalkodott farizeusok és papok Krisztus holtteste 
felett? Ez só-hintés volt a lesújtott tanítványok égő sebeire és megtöltötte epével 
és ürömmel azt a pohárt, amely már úgyis csordultig telve volt keserűséggel. Ezért 
nem csodálkozunk azon, hogy ők sírtak és jajgattak akkor, mikor Urunk istentelen 
kezek által meghalt. Magdolna is csak azt tette, ahová kegyelemben részesült 
természete űzte, mikor odavetette magát a sír szájához és ott zokogott, a többiek 
pedig csak ugyanazt tették, amit ő. 
 
Azután a további okuk a szomorúságra az volt, hogy Jézus halála egy időre 
felfüggesztette reményeik valóra válását. Még régebben, elég önzőén egy 
birodalomra vártak, olyan birodalomra, melynek beteljesedését a zsidók 
mindnyájan várták. Dacára azután annak, hogy az Úr eme vágyaikat mérsékelte és e 
téves felfogásról felvilágosította annyira, hogy kívánságuk már nem valami 
határozott földi országra vonatkozott, mégis még mindig fejükben maradt az a 
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gondolat, „hogy ő fogja ismét megalapítani az Izrael országát.” Ha voltak is köztük 
egyesek, kik annyira fel voltak világosodva, hogy valami szellemi országot vár?ak, 
mégis a Jézus halálánál úgy látszott, mintha minden, még ezirányú reményeik is 
megsemmisültek volna. Vezér nélkül miként érhették volna ezt el? Miként 
foglalhatnak el valami országot vagy birodalmat, ha magát a királyt megölik? 
Miként uralkodhat az, akit gyilkos kezek megöltek? Az, akinek uralkodnia kellett 
volna, azt megvesszőzték, kigúnyolták és mint valami gonosztevőt a keresztre 

feszítették, ‒ hová lett tehát az ő uralma? Eltávozott immár az élők közül, ugyan 
kicsoda az, aki szolgálna most neki? Ott fekszik a teste jéghidegen a József 
kriptájában, egy nagy kő van odahengergetve a sírbolt szájára, mely még a levegőt 
is elzárja, nem tesz-e az tönkre minden reményt és fojt meg minden szent célra 
való törekvést? Miként lehetnének boldogok azok, akik gyászos végét látták életük 
legszebb reményének? Óh ti szegény hívei egy holt királynak, micsoda 
reménységtek lehet még arra nézve, hogy az ő ügye vagy koronája diadalra jut? 
Tehát minden kétség nélkül, mélyen lesújtotta őket hitetlen gondolkozásuk, mert 
reménységük megtört, hitük pedig szétfoszlott. Oly keveset tudtak a jelen 
fontosságáról és oly kevésre becsülték azt, amit a jövő ígért, hogy a szomorúság 
teljesen megtöltötte szíveiket, ők maguk pedig a halált kívánták. 
 
Gondolnotok kell még arra, hogy mindehhez még hozzájárult az, hogy látták 
Mesterüket szenvedésektől és kínoktól meggyötörve. Ki az, aki nem lett volna 
megdöbbenve, ha látta volna, hogy mint hurcolják el őt éjszakának idején, hamis 
tanuk által megvádoltan? Nem kívánhatták volna-e az angyalok is, hogy vele együtt 
sírjanak? Ki az, a meg nem állhatta volna, hogy fájdalom ne fogja el, ha látná Jézust 
ott állva, megcsúfolva szolgák által, kigúnyolva alávaló emberektől, elhagyat\ 
barátaitól és kiszolgáltatva ellenségeinek? Éppen elegendő lett volna ahhoz, hogy 
egy ember szíve megtörjék, ha látná ezt a nyers bánásmódot az Isten Bárányával. Ki 
tudná kiállani azt, ha látná, amint az ártatlan Megváltót mint szegezik át és mint 
örvend körülötte egy csúfolódó csapat? Ki tudná kiállani azt, nézni az ő fájdalmait, 
melyek visszatükröződtek arcáról, vagy hallani a szenvedő felkiáltását: 
„Szomjúhozom”, avagy ezeket a kín teljes hangokat: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet?” Nem igen lehet csodálkozni afelett, ha Máriáról azt mondták, 
hogy éles tőr hatolt át a szívén, mert biztos, hogy nem volt még soha szenvedés, 
mely hasonlítható lett volna Jézus szenvedéseihez és nem volt még fájdalom, mely 
az ő fájdalmához hasonlított volna. Ezek a nehéz kínok minden épérzékű embernek, 

‒ aki az ő példátlan szenvedéseit látták ‒ a szívét át meg átjárták és nem 
csodálkozhatunk, hogy mindazok, kik Jézust személyesen szerették, önmaguk 
számára is kívánták a halált, mikor látták őt meghalni. Vannak-e a fájdalomnak 
olyan mélységei, melyek nagyobbak annál, mint amilyeneket az Úr eltűrt? Ha Isten 
minden hullámai és áradásai átmennek rajtad, Jézus, nem kell-e nekünk is 
elmerülnünk a fájdalmakba? Ah, igen, mi inni akarunk abból a kehelyből, amelyből 
Te ittál és meg akarunk keresztelkedni úgy, amint Te megkeresztelkedtél. Le 
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akarunk ülni a Te kereszted előtt és ott maradni legalább egy óráig, míg a Szeretet 
és Fájdalom együtt birtokba nem veszi szívünket. 
 
Ha arra gondolunk, hogy mit tűrt el az Úr, akkor kell, hogy minden keresztyénben 
felébredjen a részvét. Nem tudjátok elolvasni négy evangyélistának a leírását erről 
az eseményről és azokat elképzelhető szeretettel egybeszőni, anélkül, hogy ne 
ereznétek, hogy a legmelegebb hang illik ilyen időben a ti érzéstekhez. Kell, hogy 
fájdalmat és bánatot érezzétek ekkor és csak természetes, ha ezt érzitek is. 
 
Az Úr Jézus halála által okozott fájdalmak egyik legélesebbje az, hogy halálának mi 
voltunk okozói. Tulajdonképpen mi feszítettük meg az Urat, mert mivel mi bűnösök 
voltunk, szükség volt, hogy Ő ezért feláldozza magát. Ha senki közülünk el nem 
tévedt volna, mint egy elveszett juh, akkor a mi tévedéseink nem gyűjtettek volna 

össze, hogy a Pásztor fejére tétessenek. Azt a fegyvert, ‒ mely az Ő szívé átjárta, ‒ a 
mi bűneink élesítették meg; a bosszú azokat a bűnöket illette, amelyeket mi 
követtünk el, az igazság pedig elégtételt követelt az ő kezéből. Melyik tanítvány 
nem fog szomorkodni, ha látja, hogy cselekedeteivel saját Urát öli meg? 
 

Ha mindezeket a dolgokat összefoglaljuk, akkor ‒ úgy gondolom ‒ elég okot 
találunk arra nézve, hogy miért szomorkodtak és bánkódtak a tanítványok és hogy 
miért tört ki bánatuk könnyekben és panaszhangokban. Úgy bánkódtak, mint azok, 
akik a temetőben laknak; a sírás és jajgatás igen feltűnő módon nyilvánul meg a 
keleti népek temetéseinél. Keleten az emberek sokkal izgékonyabbak, élénkebbek, 
mint mi és ebből kifolyólag hozzátartozóik halála esetén sokkal inkább és 
hangosabban fejezik ki fájdalmukat kiáltásokban és könnyárban. A tanítványok 
elébünk állíttatnak eme erős kifejezés által: „Ti sírtok és jajgattok”; panaszhangokat 

fogtok hallatni, amelyekre méltó az, aki felett jajgattok. „Ti sírtok és jajgattok” ‒ itt 
kétszeres bánatnak kétféle kitörése nyilvánul meg: a szemek könnyeznek, az ajkak 
pedig panaszhangokat hallatnak. Jézus halála valóban temetés volt az ő követői 
számára és okozója lett egy olyan mindent összezúzó fájdalomnak, melyben 
mindegyikük mintha mindenétől megfosztatott volna. Ki csodálkozik azon, ha ez 

tényleg így volt? „A ti szívetek megtelik szomorúsággal” ‒ mondta Krisztus; nem 
voltak képesek arra, hogy valami másra gondoljanak, mint csakis Jézus halálára. 
Szívük a megpattanásig telve volt fájdalommal az Ő elvétele miatt és ez a fájdalom 
oly nagy volt, mely hasonlított ahhoz a legnagyobb fájdalomhoz, melyet a 
természet elbír, egy szülő asszonynak a fájdalmához, ahhoz a kínhoz, amely úgy 
tűnik fel, mintha magát a halált hozná magával és amelyhez képest még maga a 
halál is mintha könnyebb volna. A kínok erőssége a fájdalom ez óráiban oly nagy 
volt, aminőt csak éppen hogy el tudtak viselni; ha nagyobb lett volna, akkor 
megsemmisültek volna. Mindezeket érezték ők és nem csoda, ha mi bizonyos 
mértékben érezzük, hogy ők mit cselekedtek, ha visszapillantunk arra, hogy mit tett 
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a Megváltó mi érettünk. Kötelességünk beismerni, miszerint az Úr halála 
szomorúságot keltett fel; csakhogy a legigazabb és legőszintébb fájdalomban is 
mérsékelni kell magunkat és nem szabad helyet adni a legnagyobb elkeseredésnek 
még a kereszt lábainál sem, nehogy a mi fájdalmunk balgaságba menjen át. 
 
Az alapul vett szövegben a másik kifejezetten kijelentett igazság az, hogy ez a 
szomorúság örömbe fog átmenni. „A ti keserűségtek örömre fordul.” Nem lesz 
kicserélve a fájdalom öröm helyett, hanem tényleg azzá fordul, úgy hogy a bánatból 
öröm lesz és ami a szomorúság okozója volt, az most az öröm forrása lesz. 
 
Tekintsük meg legelőször is azt a dolgot, amelyet, mint a legélesebb fájdalmak 
egyikét említettem fel és meg fogjátok látni, miként megy ez át örömbe. Hogy Jézus 
Krisztus a mi bűneinkért meghalt, az hasogató fájdalom; sírunk afelett, hogy a mi 
bűneink voltak a szegek és hitetlenségünk a lándzsa és mégis, kedves testvéreim, ez 
a legnagyobb öröm mindenekfelett. Ha valaki azt mondhatja: „Jézus szeret engem 

és önmagát adá érettem”, ‒ akkor az tényleg boldog ember. Ha saját személyes 
tapasztalatból eredő hitből tudjátok, hogy Jézus a ti bűneiteket magára vette és 
azokért szenvedett a fán, hogy ezáltal adósságtoka megfizesse és vétkeiteket 
egyszer s mindenkorra kiegyenlítse, akkor nincs szükségtek arra, hogy én csak egy 
pár szóval is bizonyítgassam, hogy az, ami a legmélyebb fájdalom volt előttetek, 
most az öröm tulajdonképpeni magja lett. Mit használt volna nekünk, ha 
máskülönben az egész világot is megmentette volna és csak bennünket nem váltott 
volna meg vére által? Igaz ugyan, hogy tiszta emberies indulatból örülnünk kellett 
volna, hogy mások részesültek e jótéteményben, de” micsoda mély fájdalom lett 
volna számunkra az, hogy a kegyelemből kizárattunk. De áldott legyen a Megváltó 
szent neve, nem zárattunk ki; ugyanolyai mértékben, amily mértékben bánkódtunk 
és keseregtünk Jézus halálán ugyanolyan mértékben örvendhetünk, hogy az Ő 
feláldozása mindörökre elvette a mi bűneinket és hogy most immár hit által 
megigazulva békességünk van Istennel. Mivel Isten a bűnt az Úr Jézus testében már 
átok alá vetette, ezért mi megszabadultunk az átok alól; most már meg 
engedtetett, hogy a törvény igazsága betöltessék, mivel nem test szerint, hanem 
lélek szerint járunk. Őszinte szívvel bánkódunk bűneink felett, de nem azért 
bánkódunk, mert Jézus azokat elvette és nem is ama halál felett, amely által 
elvette, hanem sokkal inkább örvend a szívünk ama fájdalmak felett, amelyek által 
elnyertük a fiúságot és magasztaljuk a halál minden egyes felemlítésénél, amely 
halál bennünket Isten fiává tett. Szomorúságra hangoló gondolat az, hogy mi 
követtük el azokat a bűnöket, amelyek az Ő vállaira nehezedtek, de viszont örömet 
kelt bennünk, ha arra gondolunk, hogy a mi személyes bűneinket magár vette és 
azokért eleget tett. 
 
Egy további ok az örömre az, hogy Jézus Krisztus mindazt a kínt és szenvedést 
elviselte, mely tőle megköveteltetett. Hogy neki szenvedni kellett, az mindenesetre 
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szomorúságot keltő ok, hogy azonban Ő meg is szenvedett mindenekért, az éppen 
olyan mérvben örömre hangoló ok. Ha egy harcos visszatér az ütközetből és a csata 
jeleit magán visel azokat a jeleket, amelyek neki tiszteletet és becsületet szereznek, 
vajon panaszkodik-e azért, hogy hadba kellett vonulnia? Mikor elhagyta vára neje a 
nyakába kapaszkodott és szomorkodott, hogy urának hadba kell vonulnia és 
véreznie, sőt esetleg éltét is fel kell áldoznia; mikor azonban trombitazengés és a 
diadalmas zászlók lobogtatása közt hazatért, magával hozva győzelmi jelvényeit, 
becsületet és hírt szerezve győzelmével távoli országokban is, Vajon szánakoznak-e 
legkedvesebbjei az ő kiállott fáradalmain és szenvedésein? Vajon böjtölnek-e ama 
napon, mikor ő porral és piszokkal telten, de győztesen hazatér? Megszólaltatják-e 
a halotti harangszót az ütközet évfordulóján? Sírnak-e azon sebek miatt, melyek 
még mindig láthatók rajta? Vajon nem tekintenek-e úgy azokra, mint amelyek ékes 
bizonyítékai az ő hősiességének? Sőt, úgy néznek azokra a sebekre, melyeket a hős 
a testén hord, mint az ő bátorságának legékesebb szószólóira és hősiességének 
legbeszédesebb jelvényeire. Ne szomorkodjunk tehát ma többé azon, hogy Jézus 
kezei átszegeztettek; azok ma már olyanok, mint aranygyűrűk, megrakva 
drágakövekkel. Ne sírjunk immár afelett, hogy az ő lábai odaszegeztettek a fához, 
mert azok a lábak ma márványoszlopok, melyek aranytalpakon nyugszanak. Az az 
arc, mely nagyobb szégyent viselt el, mint bármely emberé e földtekén, az az arc 
most annál kedvesebb és dacára minden halálfélelmének melyekben része volt, 
most olyan szépséggé változott, melyről az Énekek Énekében az elragadtatott 
menyasszony is csak azt tudja mondani: „mindenestől szép vagy”. Az az erős 
szeretet mely képessé tette őt eme kimondhatatlan szenvedések eltűrésére, olyan 
szépséget adott neki, mely kedvességében teljesen felfoghatatlan. Ne keseregjünk 
immár, mert a halálfájdalmak elmúltak és nem lettek rosszabbak azért, mert ő 
elszenvedte azokat. Nincs tehát már itt kereszt számára, kivéve azt a keresztet, 
mely Neki magasztalást és dicsőséget nyújt; nincs már lándzsa és elveszett a 
töviskorona, csak az maradt meg, amelyből ő jogcímet nyer arra, hogy mindig 
magasabbra és magasabbra emelkedjék övéinek a szeretetében. Hála legyen 
Istennek, Krisztus minden szenvedést végigszenvedett és minden fájdalmat eltűrt; a 
mi iszonyú váltságdíjainkból az utolsó fillért is megfizette. A fiúsítás kínjait mind 
elviselte, a harag kelyhét teljesen kiürítette és ezért zengjünk neki „Hallelujá”-t 
azokkal a nagy seregekkel együtt, melyek ott fenn magasztalják és örvendjünk 
Benne mindörökké. 
 
Nemcsak azon örvendünk, hogy a fájdalom órái immár elmúltak, hanem hogy az Úr 
minden egyes kínzóját túlélte. Meghalt természetes halállal és most mégis él egy 
valódi életet. Ott feküdt a sírban és nem koholmány az, hogy az élet eltávozott 
belőle; de éppen úgy nem koholmány az sem, hogy Megváltónk most él. Az Úr 
kétségkívül feltámadt. Megállt a halálfélelmek és a halálfájdalmak közepette és 
most él; kikerült a tűzkatlanból, az izzó kohóból anélkül, hogy ruháján még csak a 
perzselés szaga is érezhető volna. Egyik tulajdonsága sem szenvedett kárt, sem az 
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isteni, sem az emberi. Dicsősége nem veszett el, sem nem fogyott meg, hanem 
sokkal vakítóbb fénnyel tündököl, mint tündökölt valaha. Sehol sem vesztette el az 
uralmat, ellenkezőleg jogokat nyert nagyobb méltóságokra és új birodalmak felett 
uralkodik. Nyertes lett akkor, mikor úgy látszott, hogy mindent elvesztett és 
felemelkedett akkor, mikor alászállt. Az egész vonalon, minden egyes ponton 
diadalmas lett. Még sohasem nyertek meg úgy egy ütközetet, mely veszteségnek 
látszott, holott győzelem volt, mint ahogy a mi diadalmas Urunk azt megnyerte és 
e?ért legyen magasztalás úgy Neki, mint mindazoknak, akik részt vettek a győzelem 
kivívásában. Hát ne örvendjünk ezen? Mit, ti oda akartok állni sírni, mikor az anya 
örömrepesve mutatja néktek újszülött fiát? Össze akartok hívni egy sereg 
siránkozót és siratót akkor, mikor megszületett a ház örököse? Ez az anya 
örömének a legnagyobb kicsúfolása volna. És éppen így azt gondoljátok talán, hogy 
harsogtassunk gyászindulókat és énekeljünk bús dalokat, mert az Úr feltámadt és 
nemcsak hogy nem semmisült meg, kárt nem szenvedett, le nem győzetett, hanem 
sokkal dicsőbb és fenségesebb lett, mint halála előtt? Bevonult a dicsőség hónába, 
mert minden feladatának fényesen eleget tett; ne változzék a mi szomorúságunk a 
legnagyobb mérvben örömre? Ehhez még hozzátartozik az is, hogy azt a célt, 
melyért halálba ment és amelyért feláldozta magát, tényleg el is érte. Mi volt ez a 
cél? Három részre fogom osztani. 
 
Először is eleget tett a bűnnek az ő feláldozása által, amely áldozás tökéletes volt. 
Véget vetett a kihágásoknak és győzelmet aratott a bűn felett; minden terhet levett 
az ő kiválasztottairól és elsüllyesztette azt a feneketlen mélységbe; ha keressük is, 

soha meg nem találjuk, igen, azok nem lesznek többé, ‒ szól az Úr. Olyan messze 
vetette ezeket tőlünk, mint amily messze van a hajnal az alkonyattól és ő ismét 
feltámadt, hogy bebizonyítsa, miszerint mindazok, akikért meghalt, Ő általa 
megigazíttatnak. 
 
Egy második célja az volt, hogy az ő kiválasztottait megmentse és részükre az üdvöt 
biztosítsa. Mikor az Úr meghalt és feltámadt, akkor azok megmentése, akik Benne 
bíztak, minden kétségen kívül biztos volt. Megvásárolt bennünket Istennek vére 
által, tehát bizonyítható megváltás volt ez. Ne legyen immár senki sem szolga vagy 
rab azok közül, kiket ő megváltott. Ne maradjon meg senki sem a bűnben, ne 
vettessék senki sem a pokol mély sötétjébe azok közül, akiknek nevei az ő kezére 
fel vannak írva. Elment most a dicsőség hónába és magával vitte övéinek nevét 
felírva szívére, ahol most könyörög érettük: ezért tudja őket megmenteni a 

legszélsőbb határig. „Akarom, Atyám, ‒ mondotta főpapi imájában ‒ hogy ahol én 
vagyok, azok is ott legyenek, akiket nékem adtál, hogy így dicsőségem teljesebb 
legyen.” És ez a hatalmas, lelket emelő ima elég bizonyíték arra, hogy Hozzá 
megyünk, ha e földről elmegyünk. 
 
Az igazi végcél azonban mégis az Isten dicsőítése volt. És az tény, hogy Isten az ő 
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Fiának halála által fényesen megdicsőíttetett mindazokért, melyek azelőtt vagy 
azóta történtek, mert e mű végrehajtása alkalmával Istennek szíve teljesen nyitva 
állt minden hívő szem pillantása előtt. Minden hívő szem megpillanthatta Isten 
igazságát, szeretetét, őszinte szigorát, amely nem megy el a bűn mellett aggodalom 
nélkül és megláthatta az Úr végtelen, határt nem ismerő szeretetét, amely odaadja 
legkedvesebbjét, egyetlen egy Fiát, hogy mi érettünk szenvedjen és bűneinkért 
meghaljon. 
 
Légy ezerszer üdvözölve,  
Ki úgy szeretsz engemet!  
Én érettem megszenvedve,  
Leróttad a vétkemet. 
 

És hála legyen Krisztusnak, az Istennek, ‒ „beteljesült!” Krisztus mindent megtett, 
mindent elvégezett, minden célját keresztülvitte és egyetlen egy szándéka vagy 

terve sem maradt betöltetlenül, ‒ ne örvendjünk tehát ennek? A gyermek 

megszületett, ‒ ne örüljünk e felett? Az aggodalmak bánattá és gyásszá válnának, 
ha az anya szülés közben meghalt volna vagy a gyermek holtan született volna; 
csakhogy egyike sem vált be e rettenetes dolgoknak, minden elmúlt már, minden 
jól ment, miért aggódjunk és miért szomorkodjunk még? Jézus él és az az üdv, 
melyet Ő nyújt az emberiségnek, boldoggá és örvendezővé teszi őket. Miért 
hangoztassuk esetleg a gyászindulókat és miért „búgjunk mint a galambok”? Nem, 
ne tegyük ezt! Ellenkezőleg, harsogtassuk meg a trombitákat, mert az ütközetet 
megnyertük és a győzelmet egyszer s mindenkorra kivívtuk. A diadal, a győzelem a 
Krisztusé! Az ő jobb keze és az Ő erős karja megszerezte nekünk a harc gyümölcsét. 
Habár a harcos meg is halt a küzdelemben, de halálával megölte ellenségét és 
elpusztította annak hatalmát, aki kezében tartotta a halált és „ez az ördög? A mi 
dicsőség teljes hősünk felemelkedett eséséből és a pokol minden seregei sem 
tudták ebben megakadályozni. Megölte minden ellenségeit és végül pedig kijött a 
sírból és feltámadt a halálból, miként a tenger iszonyú mélységéből. Zengjünk 
háladalt és örvendezzünk, miként az Izrael örvendett a Vörös-tengernél, mikor 
Fáraó és minden seregei megsemmisültek. Menjenek ki az Izrael leányai cimbalmok 
zengése mellett, táncolva, hogy az Urnák énekeljenek, mert Ő dicsőségesen győzött 
és minden ellenségeit teljesen és egészen tönkretette. 
 
Azt a tényt, hogy a szomorúság miként fordul örömre, nem ismerhetjük eléggé, 
mielőtt nem tudjuk, hogy a legnagyobb, az elképzelhető legszebb áldások fejlődtek 
részünkre azáltal, hogy Ő átokká lett mi érettünk. Eme halál által nyertünk 
megbocsátást, fiúsítást, elfogadást és szabad bemenetelt az Atyához; az Ő vére 
hangosabban szól „miként az Ábel vére”, és minden áldást lehoz a mennyekből a mi 
fejünkre. 
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Jézus nem múlt el. Ő feltámadt és ez a feltámadás megigazulást és biztatást ad 
minden kérésünknek, melyeket a mennyekbe intéztünk. Ez a feltámadás hozta létre 
azt, hogy Ő most a dicsőség honában időzik, mint a mi közbenjárónk, ahol most 
mindent előkészít nekünk, ahol előkészíti a „sok hajlékokat”. Ez a feltámadás részt 
ad nekünk ama mindenhatóságban, amelyben menny és föld az ő lábai elé 
vettetett, amelynek erejében adja ki utolsó parancsát, hogy „elmenvén, tanítsatok 
minden népeket és kereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek 
nevében.” Testvéreim, a pünkösd csak azért jött hozzánk, mert Jézus eltávozott 

tőlünk: a Szentlélek ajándékai ‒ megváltás vigasztalás, életre hozás ‒ az igét hirdető 
erő és az a hatalom, mely a hirdetést kíséri, mindezekben csak azért lehet részünk, 
mert ő nem maradt tovább körünkben, hanem a halál országába ment, hogy ott 
koronáját megszerezze. 
 
És mindezeken kívül megvan még az az örömünk is, hogy mer o meghalt, e földön 
egy oly birodalmat alapított, melynek ereje saját gyengeségében van és amely 
mégis ellenállhatatlanul fennmarad; alapított egy oly birodalmat, melynek 
dicsősége szenvedéseiben van és ennek dacára sem semmisül meg; egy oly 
birodalmat, mely szereteten önmegtagadáson, igazságon, tisztaságon, szentségen 
és az üdvösségen alapszik. Jézus egy oly birodalomnak a királyi palástját hordja, 
ahol Isten az embereket és az emberek Istent szeretik; és minekutána még trónra 
lépte előtt bebizonyította szeretetét, jog szerint a trónra lépett az összes szentek 
üdvrivalgása között. Az Ő birodalma, bármily kicsinynek lássék is, de e világ összes 
birodalmait szét fogja morzsolni és idővé az egész mindenséget betölti. Az Ő 
birodalma növekedni fog és mindig jobban és jobban kiterjed; ez egy oly birodalom, 
ahol az emberét rangja és állása egybefoly, ahol különböző színű népek más-más 
országokból, földrészekből úgy egyesülnek, amiként az Óceán minden földrészt 
körülfog és soha sem tudja a szárazföld megszakasztani a vizet A szenvedő 
pásztornak szenvedést nem ismerő birodalma, amely megalapíttatott halála által, 
szilárdságot vett az Úr feltámadása által, kiterjesztetett a Szentléleknek pünkösdi 

alászállása alkalmával és biztossá lett az örök szövetség által, ‒ ez a birodalom 
immár közeleg. Minden elrepült óra közelebb hozza ennek a birodalomnak teljes 
kifejlődését. Igen, ez az ország jön; az az ország, melynek alapkövét királya saját 
vére által szentelte fel a Golgotán. Boldogok azok, akik ez ország eljövetelén 
fáradoznak, mert amikor az Úr eljön, az Ő nevük is nyilvánosságra jut. Az a „vezér, 
aki sok ezer lélek közül választatott ki” és az a sok ezer lélek, akik vele voltak, 
szorosan egymás mellett fognak állni a győzelemnek napján, aminthogy szorosan 
egymás mellett álltak az ütközet alatt. Akkor majd tényleg át fog menni 
szomorúságunk a legnagyobb örömbe. 
 
De hagyjuk el most ezt a tárgyat, hogy még avval a ténnyé; foglalkozzunk, miszerint 

ez az öröm valódi, szívbeli örömet képez. „Egy szívnek örvendenie kell” ‒ mondta a 
Megváltó; a mi szívünk pedig nem kíván felületes, könnyelmű vidámságot, hanem 
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igazi, szível boldogító örömet. Ezt még az örökkévalóság ideje sem rabolhatja el 
tőlünk. A kereszt lábánál felfakadt az örömnek egy kis forrása, mely soha el nem 
apadhat, soha el nem dugulhat, hanem amelynek mindvégig csörgedeznie kell. Sem 
a nyár heve, sem a tél fagya meg nem állíthatja folyása közben és senki sem 
kísérelheti meg, hogy bennünket visszatartson eme élő víztől, sőt ellenkezőleg, mi 
iszunk belőle mindörökkön örökké. 
  
Beszédem harmadik részében azon általános alapelvvel fogok foglalkozni, mely 
eme példában bennfoglaltatik. 
 
Az általános alapelv az, hogy mikor összeköttetésben vagytok a Krisztussal, készen 
kell lennetek arra, hogy szomorúság fog titeket érni. „Ti sírtok és jajgattok, e világ 
pedig örül.” De bármilyen szomorúságtok vagy keserűségtek is legyen eme 
összeköttetésből kifolyólag, a vigasz mindig kész reá. Ezek a fájdalmak mind szülési 
fájdalmak, ezek mind szükséges feltételei, szoros hozzátartozói egy mindjobban 
fejlődő, kiterjedő örömnek. Testvéreim, mióta a Krisztust megtanultátok ismerni, 
azóta sokkal nagyobb fájdalmatok van a bűn miatt; engedjétek, hogy ez hagy 
folytatódjék tovább, mert ez szentséget hoz létre, a szentség pedig üdvösséget. 
Nagyobb részvét, mélyebb szánalom ébredt fel bennetek a bűnösök iránt; ne 
akarjatok ettől megszabadulni, mert ez ahhoz fog segíteni, hogy őket jobban 
tudjátok szeretni, többet fogtok értük imádkozni, jobban iparkodtok javukra lenni 
és inkább akartok nekik szolgálni és őket az Úrhoz vezetni. Lehet, hogy ezért esetleg 
tűrnötök is kell, hallgatni kemény szavakat és hideg elbánást. Ne veszítsétek el 
bátorságtokat, mert mindezek szükségesek ahhoz, hogy Krisztus szenvedéseivel 
közösségben legyetek, őt  jobban ismerjétek és hozzá jobban hasonlítsatok. Lehet, 
hogy úgy veszitek észre, hogy úgy látjátok, mintha a Krisztus ügye meghalt volna és 
ezen szomorkodtok, keseregtek. Az ellenség győzelmet arat, hamis tanok 
előrehaladnak, úgy látszik mintha Jézust másodszor is a keresztre feszítenék vagy 
pedig hogy a sírban fekszik, elhagyatva, elfelejtve, kimosva az emberek 
emlékezetéből. Helyes dolog, ha ilyesmit éreztek, csakhogy éppen ez az érzés a 
legjobb bizonyíték arra, hogy a Krisztus igazsága nem maradhat sokáig eltemetve a 
sírban, hanem arra vár, hogy minél előbb hatalmasan feltámadjon. Az evangyéliom 
soha sem feküdt három napnál hosszabb ideig a sírban. Ha az igazság eltűnni is 
látszik, nem kell azt hinnünk, hogy elveszett, hanem csak visszahúzódott azért, hogy 
annál hatalmasabb ugrást tegyen előre. Miként a tenger vize apály esetén messzire 
visszahúzódik a parttól, de később, dagály alkalmával ismét visszatér, sőt még túl is 
lépi a partot, ugyanúgy áll ez a gyülekezetnél. Ha úgy látjuk, hogy apály idején a víz 
csak igen kevéssé vonul vissza, akkor tudjuk, hogy a dagály nem lesz valami nagy; 
ha azonban az ár nagy mértékben leapad, akkor várhatjuk, hogy dagály alkalmával 
nagy gyorsasággal foglalja el ismét előbbi helyét. Legyetek mindig rajta, hogy a 
keresztyénség ügyét diadalra vigyétek, ha ugyan mások azt mondják is, hogy ez 
túlhaladott álláspont; higgyétek azt, hogy éppen azon a helyen, amely leginkább 
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van befedve szégyennel, ott vannak elrejtve a legszebb babérlevelek. Az igazság 
legszebb győzelmei rendesen a legrosszabb vereségek után következnek. Higgyétek 
Istenben. Azt mondjátok, hogy hisztek; de ha hisztek, ne felejtsétek el, hogy mit 
mond a Mester: „Higgyétek Istenben és higgyétek Bennem is.” Higgyétek 
Krisztusban, bízzatok Benne, harcoljatok, dolgozzatok és szenvedjetek érte, mert 
neki győznie kell. Ő már ott ül mint király a Sion hegyén és nemsokára eljön az az 
idő, hogyha pogányok az ő örökségei lesznek és a földnek minden határai az Ő 
tulajdonait képezik. A ti szomorúságtok minden ilyen esetben örömmé fog változni. 
 
Ha minden szenvedéstek csak abból keletkezik, mert elfogadtátok Krisztust, akkor 
boldogok lehettek ezért, mert amint a tavasz elhozza a nyárt, ugyanúgy 
következnek a Krisztusért elért szenvedések után a Krisztusban való örömök. Egy 
rövid kis idő múlva elérkezik utolsó szenvedéstek is. Meg fogtok halni, amint 
mindenkinek meg kell halni. Legyetek készen a halálra. Tekintsetek erre a legkisebb 
félelem vagy aggodalom nélkül. A halál az a kapu, melyen áthaladva bejutunk a 
végtelen örömök honába és félelem lepjen-e meg, ha ezen áthaladunk? Nem. Sőt 
ellenkezőleg, ha Jézussal vagytok, akkor menjetek bátran a halál elé, mert meghalni 
annyit jelent, mint annak a halálnak köteleit széjjeltépni, mely bennünket 
mindenhol körülfog és az igazi öröm és az üdvösség hónába belépni. A szenvedések 
reátok nézve mindvégig a szülési fájdalmak után következő örömöket jelentik. 
Fogadjátok el ezt a felfogást és örvendjetek ennek mindenkor. 
 
Még egy megjegyzést teszek és avval zárok. Nem akarok emellett hosszabb ideig 
időzni, hanem a?ok emlékezetébe akarom vésni, akiket illet. Hallgassanak ide 
mindazok, kik nem hisznek a Krisztusban. Figyeljétek meg, hogy az Úr ezt mondta: 
„Ti sírtok és jajgattok, e világ pedig örül, ti szomorkodtok, hanem a ti 
szomorúságtok örömre fordul.” Mit vehetnénk még bele, hogy ezt a kijelentést 
tökéletessé tegyük? Mit? Azt, hogy e világ öröme szomorúságba fog átmenni. Ez így 
lesz. Az nem valami biztató dolog, hogy az istentelen most gyönyörködik, míg a 
bűnökben van, mert ez az öröm át fog menni szomorúságba és mindörökre 
fájdalomban és keserűségben lesz része. Legyetek elkészülve arra, hogy a kihágások 
bora az önvád maró ecetjévé fog átváltozni, amely kínozni fogja minden egyes 
lázadónak az öntudatát. Azok a szikrák, melyek most gyönyörködtetnek titeket, 
azok fogják meggyújtani az örök kárhozatnak a lángját. Minden egyes bűn, amely 
most talán édes is, de maga lesz a teljes keserűség, ha megérik. Jaj néktek, kik most 
örömet találtok a bűnben, mert egykor majd fogatokat csikorgatva sírtok és 
jajgattok ama Krisztus miatt, akit most könnyelműen elvettek magatoktól. A dolgok 
állapota bámulatosan meg fog fordulni rövid időn belül. Boldogok vagytok ti, kik 
most telve vagytok fájdalommal, mert egykor majd vigasztalást nyertek, de jaj 
néktek, kik most meg vagytok telve, mert eljön az idő, mikor éhezni fogtok. A nap 
nemsokára le fog tűnni felettetek, kik most örvendtek a bűnben. A szomorúság, 
mint valami fekete felhő ereszkedik alá a magasból, hogy titeket örökké befogadjon 
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rémes sötétségébe. Ebből a felhőből törnek majd ki az örök igazság vakító villámai 
és ebből a felhőből fogjátok majd meghallani mennydörgésszerű kijelentéseit az 
örök átoknak. „Bocsát a hitetlenekre égő szenet, tüzet, kénkövet és perzselő szelet, 
mely az ő osztályrészük lesz.” Az Úr oltalmazzon meg titeket ilyen sorstól, 
ellenkezőleg vezessen oda, hogy Jézusnak átadjátok magatokat és higgyetek az ő 
nevében. Vajha meghallgatná ezt a fohászt a Jézus nevéért. Ámen. 
 

A visszatartott vendég 
 
„Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala és ő úgy tőn, mintha tovább 
menne. De kényszerítők őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beestvéledik 

és a nap lehanyatlott! Beméne azért, hogy velük maradjon.” Lukács ev. 24, 28‒29 
 
Igen kellemes, áldás teljes lehetett ez az út Jeruzsálemtől Emmausig. Nem voltak-e 
ezek a tanítványok boldog emberek, hogy ilyen útitársuk volt, mint az Úr Jézus és 
hogy ily érdekes tárgyról hallhatták őt beszélni és nem telt-e meg szívük túláradó 
boldogsággal ez isteni láng érintésére, mely mellettük lángolt? Csakhogy kedves 
testvéreim, ne gondoljátok, hogy ezek voltak az egyedüli férfiak kik az Úrral 
vándoroltak. Úgy tűnik fel nekem, hogy sokaknak szemé bői tudnám ezt kiolvasni: 
„Nekem is volt társaságom a Magasságosnak fiával; az én hitszemeim is látták őt és 
füleim hallották az ő hangját.” Ah, mi tudtuk, hogy Jézus maga közeleg hozzánk és a 
Szentírás szavát úgy hallgattuk, mintha azok éppen most hagyták volna el a 
Megváltó ajkait és ezért tudtak a Szentlélek ereje által annyira a szívünkbe hatni, 
hogy azt lángba borították és most úgy lobog, akárcsak a borókafából rakott tűz, 
amelynek tudvalevőleg rendkívül heves égése van. Legyei hála érte Istennek, a mi 
drága Mesterünk még most is legjobb és leghűbb barátja övéinek és az élet útjain 
való vándorlásunkban magunk mellett láthatjuk Őt. Bár egy bizonyos értelemben 
„nincs itt, mert feltámadott”, de viszont egy másik értelemben annál inkább 
köztünk van mert feltámadott. És addig, míg fel nem támadott, egy időben csak egy 
helyen jelenhetett meg, ellenben most minekutána feltámadott, Szentlelke által 
ezer meg ezer helyen lehet jelen egyazon időben és most nem megy csak 
Jeruzsálemből Emmausba, hanem számtalan faluban, számtalan hosszú utcán és 
számtalan hajlékban van jelen egyszerre. Jézus szívesen jelenti meg az ő népének; 
nem idegenkedik övéinek szemei elől. Kénytelenek vagyunk elismerni azt a tényt, 
hogy ő nem szégyenli magát a mi testvérünknek kijelenteni és velünk együtt 
haladni utunkon. 
 
Igen, az Úr Jézus néha még azokhoz is közeleg, azokkal is együtt halad, akik nem 
tartoznak az ő népe közé és habár azok nem is ismerik fel őt, mégis ott megy 
mellettük és nem jár velük néma ajkakkal, hallgatagon, hanem táplálja őket 
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szavával és meleggé teszi szívüket isteni befolyása által. Nekem forró óhajom az, 
hogy minden olyan megjegyzés és figyelmeztetés, amely ma reggel a hívőkhöz lesz 
intézve, azokat is figyelmes hallgatókká tegye, akik már valamennyire közeledtek az 
Isten országához; mert vannak köztetek olyanok, akiket már többször meghatottak 
és megfogtak azok a szavak, melyeket az imaházban hallottak, akik már többször 
hallották Jézust beszélni és akiknél már egy párszor előfordult, hogy Jézus 
egyenesen hozzájuk intézi szavait. És ha ezek a lelkek még nem is voltak abban az 
állapotban, hogy Jézust barátjuknak nevezzék, de azt már őszinte szívvel kívánták, 
hogy bárcsak Őt jobban ismernék. Néha már majdnem elhatároztátok, hogy az ő 
tanítványai lesztek, mivel szíveteket, ha nem is lobbantotta lángra, de legalább 
meleggé tette és ha bensőtökben még nem is ég az élet tüze, de a fel-fellobbanó 
fáklyák tüze mégis jelezte az erre való kívánságot. Fohászkodom is érte többször, 
hogy bárcsak Jézus ne hagyna el titeket, hanem a ti vágyakozásotokat iránta mindig 
jobban és jobban felingerelné, úgy hogy végül őt is és magatokat is megismerve, 
egységre lépnétek egymással és ez az egység mindörökké fennállana. 
 
Térjünk vissza az Emmausba vezető útra. Milyen rövidnek tűnhetett ez fel akkor; és 
különösen milyen rövidnek tűnhetett fel ez a megszomorodott szívűek előtt, akik 
minden lépésnél vigaszt találtak. Igazán elfelejtettem, hány kilométernyi volt ez az 
út. De ez különben sem lényeges. Gondolom, úgy tűnhetett fel előttük, hogy 
mihelyst elindultak, alig rövid idő múlva már céljukhoz is értek; olyan könnyen, 
olyan észrevétlenül jártak útjukon, hogy szinte úgy látszott nekik, mintha Emmaus 
közelebb jött volna Jeruzsálemhez. Azért volt oly rövid, mert oly kedves volt; a 
társalgás pedig olyan volt, melyet jámbor emberek minden értékek és kincsek fölé 
helyeznek. Azoknak a hangoknak csengése gyakran olyan érzéseket ébresztett fel 
bennük, mintha ugyanilyen ajkakról hangzó beszédet már hallottak volna; azoknak 
a hangoknak a lágy csengése elragadta őket és azok a szavak, a vigasztalásnak és a 
tanításnak csodálatos szavai pedig boldog érzéssel töltötték meg szívüket. És mégis 
ez az út éppen oly ünnepélyes, mint kedves volt, mert nem csekély dolog a 
halottaiból feltámadott Isten Fiával együtt utazni. Királyok, uralkodók eldobhatnák 
érte a koronájukat, csakhogy öt percig élvezhetnének ilyen dicsőséget, mert ez az 
út a maga egyszerűségében, semmitmondásában megragadó és fenséges volt. Azok 
a tanítványok, mikor hátralevő életjártunk Jézussal.” És azt gondolom, valahányszor 
találkoztak, társalgásukba mindig újabb és újabb emlékek verődtek fel arról az útról 
és gyakran mondhatta egyik a másiknak: „Testvér, éppen most gondolkoztam azon, 
amiről az Úr velünk beszélt. Emlékszel-e arra a fontos dologra, amelyeket nekünk a 
prófétákról mondott?” Ha ti vagy talán én akkor az Úrral együtt haladtunk volna, 
úgy nagyon tartok tőle, hogy roppant büszkék lettünk volna erre; ha azonban az Úr 
könyörülne rajtunk és nem engedné, hogy a büszkeség hatalmába ejtse szívünket, 
akkor mindig felemelő érzés és édes tudat volna arra az útra gondolni. Vagy 
nincsen-e valami magasztos abban, lépést tartani az emberré lett Istenséggel és 
annak oldala mellett haladni, aki Isten mindenek fölött, örökkön örökké! Még egy 
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angyal sem haladt együtt Jézussal; levetik Előtte koronájukat és elrepülnek, hogy 
akaratát végrehajtsák, de mindezek dacára egy angyalnak sem adta meg azt az 
előjogot, hogy őszintén, teljes közvetlenséggel haladhasson mellette. Milyen 
közvetlenül élvezhették az ő társaságát azok, akik nem is tudták, kivel mennek. Azt 
gondolom, hogy mikor aztán megtudták, ki volt az, akivel együtt jártak, akkor 
eszméltek és ocsúdtak fel, hogy mily közel volt hozzájuk az Úr és talán rettegés 
fogta el őket, mert olyan őszinték voltak vele szemben. Valószínűleg így szóltak 
önmagukhoz: „Nem mondtam-e valami helytelent? Nem éppen valami rossz 
kifejezésért nevezett balgatagoknak minket? Mikor a mi kétségeinket 
kinyilvánítottuk Előtte, nem szomorítottuk-e meg őt? Ah, hogy olyan rosszul 
viselkedtünk Vele szemben ...” Mély hódolattal tekintettek vissza arra a n?gy 
kitüntetésre, amely érte őket, miként Jákob, aki Istennel társalgóit Béthelnél és így 
szólt: „Bizonyára az Úr van e helyen és én nem tudtam. Mily rettenetes (szent) ez a 
hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja.” 
 
Testvéreim, nem csekély dolog Jézushoz közeledni, és szeretném, ha ti, kik még 
nem hisztek Benne, ereznétek, hogy milyen helyzetbe kerültök akkor, ha 
„szemeitek meglátják Őt, a megfeszíttetett” és hogy ereznétek valamit az ő 
személyes jelenléte által. Jézus nem megy hiába egy emberhez sem, mert akit 
felkeres, arra befolyása is van. A ti érzelmeitek súlyos felelősség előtt vannak akkor, 
hogyha hidegek és érzéketlenek maradtok az ő befolyása dacára és vonakodtok 
hittel és szeretettel Hozzá fordulni. Vajha foglalkoznátok ezzel a gondolattal! És 
mielőtt most az Úr tovább haladna és átengedne lelkiismeretetek soha meg nem 
szűnő vádjainak, még egyszer figyelmeztetni akarlak arra, hogy tudjátok meg, 
miszerint a menny Királya nagyon közel jött hozzátok. Bárcsak kiáltanátok ti is 
Hozzá! És ezt addig abba nem hagynátok, míg hozzátok nem jön és veletek együtt 
nem marad. 
 
Ez volt a bevezetés. Vajha a prédikációt, magát a tárgyat a Szentlélek világosítaná 
meg előttünk. A tárgy ugyanis először ez: figyeljük meg azokat a társakat, akikről 
valószínű, hogy előbb-utóbb elválnak. Az útnak vége volt, mert már elérték 
Emmaust, útjuk célját és most úgy tett a Mester”, mintha tovább akart volna menni 
és ezzel úgy látszott, beszélgetésüknek is vége lesz. Jézus el akart válni tőlük és 
talán soha többé viszont nem látják. A legfenségesebbje minden társalgásoknak 
immár befejeződik, ha csak nem tudják rávenni a szóvivőt, hogy továbbra is ott 
maradjon a két boldog vándornál. Azt mondja az írás, hogy az Úr Jézus tovább akart 
menni. De nemcsak mutatta, hogy tovább akart menni, hanem tényleg meg volt 
benne erre a szándék. Jézusnak az a tulajdonsága, hogy sehol sem marad meg, 
ahová nem hívják vagy ahol nincs szükség Reá. Nem tudom ugyan, hogy hová ment 
volna, de az Ő megdicsőült, átváltozott testének különben sem volt szüksége arra, 
hogy valahol hajlékot találjon magának. Lehet, hogy tovább ment volna, vagy pedig, 
hogy egy pillanat alatt ismét visszatért volna Jeruzsálembe és ott belépett volna az 
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apostolok gyülekezetébe, bárha az ajtók be is voltak zárva. Mindenesetre azonban 
tovább ment volna; nem mondta meg, hogy hova, de alkalmasint nagyon jól tudta. 
Ilyen körülmények között valószínű volt, hogy az útitársak elválnak egymástól. 
 
Tekintsük meg most az elválás okát. Nem volt meg bennük az a szándék, hogy azért 
váljanak el egymástól, mert rosszakaratot vagy rosszindulatot tapasztaltak volna 
attól, aki velük együtt vándorolt. Nem volt köztük a legkisebb harag sem, semmi 

sem történt, ami ellenséges indulatra okot szolgáltatott volna, ‒ messze, nagyon 
messze voltak ettől; ellenkezőleg mély hódolatot éreztek eme ismeretlen idegennel 
szemben és őszinte hálával tartoztak Neki ama felvilágosító és oktató szavaiért, 
amelyekkel tanította őket. Tovább akart menni; de nem azért, mintha valami 
szakadás történt volna közöttük. És épp oly kevéssé akartak azért elválni egymástól, 
mintha kölcsönösen egymás terhére lettek volna; Jézus nem nyújtotta oly hosszúra 
a beszéd fonalát és nem tartotta fel őket annyira, hogy méltán örülhettek, mikor 
elhagyta őket. A Szentírás elbeszélése azt bizonyítja, hogy ők éppen ellenkező 
véleményen voltak. Ha Jézus tovább ment volna, akkor a tanítványok az ő kitüntető 
és örvendetes társaságát csupán közönséges „ feledékenységből vesztették volna 

el. Mikor bementek a házba ‒ feltételezem ugyanis, hogy a két tanítvány közül az 

egyik ott lakott és nem is tűnik ki sehol, hogy valaki más lett volna a házban ‒ akkor 
az egyik felszolgálta az egyszerű vacsorát a Mesternek; mi lett volna, ha a vacsorára 
való gondoskodás miatt az egyik elfelejti meghívni a Mestert? Ha Jézus tovább 
ment volna, akkor az egyedül és csak azért eshetett volna meg, mert elfelejtették 
meghívni vagy pedig mert nem érezték társaságának a hiányát. Nem viselkedhettek 
közönyösen. Vele szemben de mégis elfelejthették volna, hogy meghívják őt 
szerény estebédjükre. Nagyon soknak igen rövid az emlékező tehetsége akkor, 
mikor eljön az estebéd ideje vagy mikor arról van szó, hogy valakit 
megvendégeljenek. Előfordult néha, hogy elmulasztottuk meghívni valamely 
ismerősünket, akinek pedig talán szüksége lett volna a mi szíves látásunkra és ez 
aztán később fájdalmat okozott nekünk. Azt is gyaníthatták, hogy egy ily ember 
sokkal nagyobb ahhoz, semhogy náluk időzzék vagy pedig hogy egy ily bölcs 
embernek valamily dolga van, amely sürgős elintézést követel és ezért nem 
maradhat náluk. És így hagyhatták volna, hogy elmenjen. Ha elvesztették volna őt, 
akkor ez csak feledékenység vagy figyelmetlenség miatt történt volna meg. 
 
Testvéreim és testvérnőim, azt hiszem, kevesen vannak köztünk, kik az Urat 
szeretik és mégis abba a veszélybe esnek, hogy Vele való társaságukat elvesztik, 
mert terhükre volna nekik vagy mert nem kivannak Őt többé. Ez nem lehet. A 
legboldogabb perceket, melyekben valaha részünk volt, kivétel nélkül a Jézus 
társasága szerezte meg nekünk és soha sem vagyunk boldogabbak, mint mikor 
megnyitja előttünk az írást és szíveinket, hogy ebbe azt bevegyük. Csakhogy a világi 
gondok, embertársaink társasága, sőt még a kicsinyes házi aggodalmak is abba a 
veszélybe sodorhatnak, hogy igen gyakran elfelejtjük Jézust meghívni és Őt 
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magunknál marasztalni. Az Úrral való közösségünket gyakrabban töri meg a 
gondatlanság, mint a szívtelenség, helyesebben a szívnek állapota. Bár sajnos 
állapot az is, ha gondatlanságból kifolyólag engedtük őt „tovább haladni”, mert így 
lassanként úgy kihűl szívünk vágya Iránta, hogy beáll a teljes szívtelenség. És ezért 
testvéreim és nővéreim, emlékeztessük szíveinket arra, hogy soha el ne felejtse a 
Megváltót magunknál marasztalni. Legyen a mi legelső és legfőbb gondolatunk, 
hogy Jézusnak helyet adjunk szívünkben. Legyen a mi reggeli fohászunk: „ Maradj 
velünk!” és esti könyörgésünk ismét: „Maradj velünk!” Legyen a mi egész napi 
imánk, hogy: „Maradj velünk!” Vajha elhatároznánk magunkban, hogy lelkünknek 
addig nyugtot nem hagyunk, míg Benne meg nem nyugszik és boldogok nem 
leszünk anélkül, hogy ne Ő képezze boldogságunk alapját. 
 
Nyilvánvaló tehát ezekből, hogy abban az esetben, ha e két tanítvány elvesztette 
volna a Megváltó társaságát, akkor ez csakis saját feledékenységükből kifolyólag 
történhetett volna; és ha ti vagy én szintén elvesztenők Őt, akkor ez ugyancsak a mi 
gondatlanságunk miatt eshetett volna meg, amelyet ugyan mi magunk 
megbocsáthatónak tartunk, mert véleményünk szerint túl nagyon el vagyunk 
foglalva és munkával elhalmozva, de amely semmiképpen sem változtatná meg azt 
a tényt, hogy a Megváltót vissza nem hozhatjuk. Ah, őrizkedjünk attól, hogy Őt ily 
helytelenül ítéljük meg. Lehet-e valamily tárgy avagy bármi egyéb dolog a Nap alatt 
vagy a Nap fölött, a földön vagy az égben, amely méltó volna arra, hogy csak egy 
szempillantásra is az Úr és mi közénk léphessen? Megengedhetné-e egy nő, hogy 
szeretett férje, fűtetlen, hideg szobában tartózkodjék és később magát azzal 
mentegetné, hogy egyéb dolga volt? Lehet, hogy megengedné; de soha 
semmiképpen sem engedjétek meg, hogy az Úr megváltottjai úgy vélekedjenek 
Szabadítójukról, mint akit bármily sarokban vagy piszkos helyen ott hagyhatnak 
állni, amíg nekik jól esik. 
 
Rendkívül figyelemreméltó az az időpont, mikor a tanítványok igen közel voltak 
ahhoz, hogy Jézus társaságát elveszítsék, mert ebből igen helyes és hasznos 
tanulságokat vonhatunk le magunk részére. 
 
Ez az időpont elsősorban a változásban nyilvánul meg. A tanítványok az Úrral jártak 
és ez az utazás már végéhez ért. Eddig kinn voltak az úton, de most odaérkeztek 
házukhoz és éppen az volt a szándékuk, hogy belépjenek abba. Mindig megvan az 
eshetőség arra, hogy Krisztus társaságát elveszítsük olyankor, mikor megváltozik az 
állapotunk és különösen, mikor nagy átalakuláson megy át a helyzetünk. A 
legkevésbé sem kívánom, hogy ti vagy én áthelyeztessünk más viszonyok közé; 
növények vagy gyümölcsfák gyakran tönkremennek, ha átültetik őket. Volt egy 
barátom, ki őszinte szeretettel csüngött az evangyéliomon és buzgón működött 
annak terjesztésén, mikor egyszerre csak atyja halála által nagy kísértésbe esett. A 
haláleset után ő örökölte atyja vagyonát és ettől a perctől fogva nem lehetett őt 
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többé ott látni előbbi helyén, és nem tanúsított az Úr iránt semmi szeretetet. Ez 
szomorú dolog. Szinte nem is merem kívánni, hogy egyikünknek vagy másikunknak 
javulás vagy változás álljon be anyagi helyzetében, mert feltétlenül erős kísértés alá 
esik. Olyan virágok, melyek fagyban és hóban virulnak, rögtön elégnének, mihelyt a 
forró égövi nap alá helyeznék őket. Ismertem olyan lelkeket, kik a Mestert teljes 
szívükből szerették, míg szegények voltak, mihelyt azonban meggazdagodtak, 
elvesztették szívük melegségét. Remélem, hogy nem vetették egészen és teljesen 
félre a Megváltó iránti szeretetüket, az azonban bizonyos, hogy azok az emberek, 
akikkel hajdan közösségben voltak, most semmit sem tudnak róluk és hogy nem 
működnek immár abban a szent műben, amelyben azelőtt örömüket találták. 
Miképpen kívánnék tehát azoknak jó módot, akik ennek beálltával elfordulnak 
Istentől? ...Más oldalról tekintve a dolgot, szintén többeket ismertem, kik addig, 
míg jó vagyoni körülmények között éltek, boldogok voltak, hogy az Úrral jártak és 
Őt követték és a mi véleményünk szerint mintaképei voltak az Istenfélő, jámbor 
férfiaknak. Jöttek azonban a megpróbáltatás, a világ szükség napjai, mikor mindig 
szegényebbek és szegényebbek lettek, egész addig, míg a szükség keserű kenyerét 
ették és mikor szegyeitek, hogy azok lássák rajtuk a hiány jeleit, kik azelőtt 
gazdagoknak látták őket és ezért aztán kimaradtak az Isten házából. Elvesztették a 
vallás vigaszát, mikor arra legnagyobb szükségük lett volna és földi vagyonuk 
elmúlása után Krisztus társaságától is elszakadtak. Ez mindenképpen szomorú, mert 
akár a gazdagság arany kapujánál vagy a szükség összetörött ajtajánál veszítsük el 
Krisztust, az mindenesetre szerencsétlenség reánk nézve. Tényekről beszélek. Nem 
említek neveket, de gyakran láttam előfordulni hasonló eseteket és ezekből azt az 
eredményt vonom le, hogy megváltozott körülményeknél feltétlenül veszély 
fordulhat elő, úgy gondolom, hogy a vasútnál is bizonyos mérvű veszély van azoknál 
a váltóknál, ahol a vonat az egyik sínpárról a másikra kanyarodik át és minden 
valószínűség szerint ugyanez az eset áll fenn az örök életbe vivő vonatnál is. 
Vigyázni nagyon jó bármikor is, de feltétlenül vigyázni kell akkor, mikor új 
kötelességek, újabb próbák és újabb kísértések mutatkoznak. Édes Urunk, ne 
engedd, hogy megváltozott helyzetünk egy pillanatra is elfordítson Tőled, hanem 
maradj velünk állandóan továbbra is. 
 
Ez az időpont azután azt is jelezte, hogy valami befejeztetett. Belezték ugyanis 
utazásukat, mert elérték otthonukat. Milyen sajnálatraméltó teremtések vagyunk 
ugyanis, hogy alig tudjuk a legkisebb dolgot is elvégezni anélkül, hogy ne volnánk 
megelégedve magunkkal. Egy olyan jelentéktelen dolog, mint egy kis útnak a 
befejezése, mennyire fel tudja emelni egyes szegény lelkek önérzetét; ha pedig 
valamivel fontosabb dolgot vittek végbe, a veszély még nagyobb. Mikor Krisztus azt 

mondta: „Elvégeztetett!” ‒ akkor megnyitotta a vigasztalás forrását számunkra és 
mikor mi mondjuk, hogy: „Ezt véghezvittem,” akkor meggyújtjuk a büszkeség 
lángját szívünkben. Vannak emberek, kik valamely munkát a Jézus segítsége és 
vezérlete mellett teljesítenek, úgy hogy a Szentlélek áldása látható is rajtuk és 
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ennek dacára annyira meg vannak elégedve munkájukkal és annyira öntetszelgők, 
hogy végül valószínűleg elrontják azt és az Urnák szomorúságot okoznak. Az 
alázatos Jézus nem keres felfuvalkodott útitársakat. Láttam már az Urat, amint jó 
néhány kilométeren haladt együtt megtérő lelkekkel, mert Néki az az öröme, ha az 
összetört szíveket vigasztalhatja; de nagyon hamar elhagyja azok társaságát, akik 
valamit csináltak és ezért azt gondolják, hogy nincs már szükségük Krisztusra. 
Semmi sem űzi ki biztosabban Krisztust és az ő angyalait a szobából, mint ahol a 
büszkeség poshadt szaga terjeng a levegőben. 
 
Azután, kedveseim, a tanítványok éppen arra készülődtek, hogy egy időre 
megpihenjenek. Elérték házuk tájékát és nagyon vágyódtak arra, hogy nyugalmat 
találjanak az egész heti izgalmak után. Idegeiket felizgatták a Jeruzsálemben átélt 
nagy és megdöbbentő tapasztalatok és közülük az egyik boldog volt, hogy hazaért 
otthonába, a másik pedig boldog volt, hogy kijutott a városból és barátjával 
visszavonulhat egy időre, míg jobb híreket hallanak az apostolokról. Mindketten 
béke és nyugalom után sóvárogtak. És éppen ekkor tett úgy a Mester, mintha 
tovább akart volna menni; és ha ti vagy én a földön olyan nyugalom után 
vágyódunk, amikor igazán megpihenhetünk, akkor jó, ha ilyenkor a Mestert 
különösen megkérjük, hogy maradjon velünk. Ha küzdelemben vagyunk, akkor 
biztosan kiáltunk Hozzá, hogy maradjon mellettünk, mert Ő megoltalmaz 
bennünket és mert Nélküle nem tudunk élni és ha egy fárasztó út után újra tovább 
haladunk, akkor szintén kiáltunk, hogy maradjon nálunk, mert támaszt ad nekünk 
hatalmas karja; de ha leereszkedünk egy jó, kényelmes helyre, akkor igen gyakran 
és igen hamar erőt vesz rajtunk az álom. Ha az úti-sarút levetettük lábainkról és 
magunkat kényelembe helyeztük, akkor igen gyakran beáll az a szomorú eshetőség, 
hogy a Mester tovább megy, míg mi pihenünk. Ő megy állandóan, megy tovább; és 
ha mi ragaszkodunk ahhoz, hogy nem megyünk tovább, hanem azt hisszük, hogy a 
célt így is elérjük, akkor a Mestert mihamar el fogjuk veszteni szemeink elől. Nem 
szabad elfogadnunk annak a híres angol államférfiúnak a mondását, aki azt mondta: 
„Nyugodjatok és legyetek hálásak”, nem szabad ezt elfogadnunk, nem azért, 
mintha nem volna alapja, hanem mert kárt vallunk vele. Ha esetleg arra 
gondolnánk, hogy ezt elfogadjuk, akkor jó lesz megjegyezni, hogy éppen az ilyen 
pontoknál szakad meg könnyen az összekötő kapocs Krisztus és az ő tanítványai 
között. Azért hozom fel ezt, hogy a kísértés idejében okosak legyünk és ennek 
ellent álljunk. 
 
Ha tehát elszakadtak volna egymástól, akkor ez az ő részükről feltétlenül kárhoztató 
lett volna. Egy ilyen barátnak a társaságát elveszteni mindenképpen balgaság. Már 

pedig itt egy olyan barátról van szó, aki őket barátságosan és ügyesen oktatta, ‒ egy 
olyanról, aki úgy beszélt, ahogy ember még nem beszélt, ettől szakadjanak-e el? 
Egy olyan barát volt itt, aki az ő titkos szomorúságukat pillanatnyira el tudta 
oszlatni, aki a fájdalom tüskéjét ki tudta húzni sajgó szívükből, ezt hagyják-e tovább 



  
218 

 
  

menni? Mindenképpen balga dolgot tettek volna, ha ezt megengedik. Ez azt 
bizonyította volna, hogy nem érdemelték meg az ő tanításait, nem voltak hálásak 
Vele szemben azért, hogy megnyitotta előttük az írásokat. Helyrehozhatatlan 
rosszat cselekedtek volna ezzel a tettükkel. 
 
És van még egy figyelemreméltó gondolat. A nap már lehanyatlott, az idő sötétre 
fordult, nemsokára már az éj is beáll és ezért szóltak így Hozzá: „Maradj velünk, 
mert immár beestvéledik és a nap már lehanyatlott.” Rendkívül csúnya cselekedet 
lett volna, ha a homályban és az éji hidegben tovább engedték volna menni. Nem 
cselekedtünk talán mi is így valamely barátunkkal? Meg tudnánk-e állni nyugodtan, 
hogy szeretteink közül valaki egész éjen át künn tartózkodjék? Nem ugyanezen 
érzésből kifolyólag mondta-e az Énekek Éneke írója is: „Nyisd meg nékem én 
húgom, én mátkám, én galambom, én tökélesem, mert az én fejem megrakodott 
harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával.” (Énekek Éneke 5, 2.) Rút 
megsértése volna a vendégszeretetnek, ékes tanúsága az embertelenségnek, ha 
tovább engedi haladni útján, dacára a beálló éjszakának, különösen akkor, ha van 
egy olyan hajlékuk, ahol menedéket adhatnának Neki. És ezért tartom állandóan 
szem előtt és nem engedem sohasem, hogy Jézus vagy egy idegen Jézus képében 
hajléktalanul maradjon. A szívek egyformán hidegek Vele szemben; a világ éppen 
olyan érzéketlen Iránta most, mint földön járása idején. Akkor „az övéi közé jőve, 
de övéi nem fogadták be őt.” Ne engedjétek, hogy ez a kijelentés reánk 
vonatkozhassék, reánk, akik bizonyos értelemben sokkal közelebb állunk Jézushoz, 
mint álltak testi testvérei. Az evangyéliomnak egy parancsa az, hogy: „a 
vendégszeretetről el ne felejtkezzetek.” (Zsidókhoz írt levél 13, 2.), de mindeneidé 
ügyeljetek arra, hogy a Mesterrel szemben vendégszeretők legyetek. Nem volna-e 
nagy szégyen, ha hozzátok, kik keresztyéneknek nevezitek magatokat, Krisztus 
kénytelen volna így szólani: „Hajléktalan voltam és ti nem fogadtatok be engem?” 
Ne engedjük, hogy ez valaha megtörténhessék, ellenkezőleg hívjuk, kérjük és 
kényszerítsük arra, hogy hozzánk jöjjön és nálunk maradjon és ajánljuk fel s?ívünk 
legjobb helyét az ő számára. Természetesen ilyen vendéget nem kapunk mindig és 
nem is fogunk soha még egy ilyent találni. Az emberek igen könnyen hajlandók 
arra, hogy házukat vagy kastélyukat egy bizonyos időre átengedjék fejedelmi 
vendégeknek és azt tartják, hogy lakhelyük értéke emelkedett azáltal, hogy benne 
fejedelmi vendégek laktak; ne legyünk-e ilyképpen mi is készen arra, hogy szívünk 
ajtaját kitárjuk Jézus előtt és Őt, mint a királyok királyát befogadjuk? Tanuljunk 
tehát azoktól az útitársaktól, akik igen közel voltak ahhoz, hogy elváljanak Jézustól 
és tanítson meg erre különösen az Isten Szentlelke. 
 
Fordítsuk most gondolatainkat más irányba és tekintsük meg azt a vendéget, akit 
kényszeríteni kell arra, hogy betérjen útitársával a hajlékba. Ez a vendég Jézus, aki 
bizonyára továbbment volna, ha ők meg nem hívják, ha egyenesen nem 
kényszerítik arra, hogy betérjen hozzájuk. Meglehetősen erős kifejezés az, hogy 
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„kényszeríték őt”; hasonlít ahhoz a kijelentéshez, melyet Jézus használt, mikor azt 
mondta: „a mennyeknek országát az erőszakoskodók ragadják el (Máté 11, 12.) 
Nemcsak hogy meghívták, hanem megfogták a kezeit, kezükbe fogták a ruháját, azt 
mondták neki, hogy ne menjen tovább; nem akarták tovább engedni; nem akarták, 
hogy egyetlen lépést tegyen tovább a sötétség beállta miatt veszélyessé lett úton; 
kényszerítették hogy vendégük legyen; szükségük volt Reá, óhajtották társaságát és 
nem akarták a visszautasítást elfogadni. 
 
Foglalkozzunk avval a ténnyel, hogy miért kellett kényszeríteni ezt a vendéget arra, 
hogy betérjen hozzájuk. Az első gondolat az, hogy máskülönben bizonyára nem tért 
volna be hozzájuk. Ha én idegen helyre kerülnék és két olyan emberrel haladnék 
egy úton, kiket soha nem ismertem, akkor, bármily tanulságosan szólnék is 
hozzájuk, mégsem gondolnék arra, hogy házukba beerőszakoskodjak, mikor az 
előadásomnak vége van. Soha sem látok Jézusnál olyan dolgot megnyilvánulni, 
mely gorombaságra, vagy a nyájas viselkedés hiányára vallana; a társas érintkezése 
és illemtudása tökéletesebb volt, mint bárkié e földön. Senkire sem erőszakolja reá 
a társaságát, senkinek sincs a terhére és ha nem kényszerítik a tartózkodásra, nem 
marad meg azon a helyen. Eltekintve azután ettől, micsoda örömet szerzett volna 
magának avagy nekik, ha ott időzik társaságukban, anélkül, hogy marasztalták 
volna? Azt hiszem, kevesen volnánk olyanok, akik elfogadnánk egy felajánlott 
lakhelyet, ahol azonban nem szívesen fogadnak. Jézus tehát azért kérette, sőt 
kényszeríttette magát, mert ha ezt nem teszik vele, akkor természetesen nem is tér 
be hozzájuk. 
 
Jegyezzétek meg, hogy ez egyszer s mindenkorra szóló ismertető vonása az Isten 
Fiának. Nincs arra időm, mert különben bebizonyítanám, hogy az egész Bibliában, 
úgy az ó- mint az újszövetségben megtalálható, hogy mikor az Úr látható formában 
megjelent az emberek között, akkor mindig kényszeríteni kellett, hogy valakinél 
időzzék. Midőn az Úr megjelent Ábrahámnak, akkor Ábrahám így szólt: „Jó Uram, 
ha kedves vagyok előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat. Hadd hozzanak, 
kérlek, egy kevés vizet, hogy mossátok meg lábaitokat és dőljetek le a fa alatt. Én 
pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg szíveteket, azután menjetek 

tovább.” (1. Mózes 18, 3‒5.) Ábrahám kényszerítette csodálatos vendégeit, hogy 
maradjanak Nála, mert máskülönben tovább mentek volna. Pillantsatok csak az ez 
után következő 19. részbe és meglátjátok, hogy mit tett Lót, mikor két angyal 
meglátogatta őt. Ha nem is voltak egyebek, mint csak angyalok, mégis a mennyei 
birodalomból valók voltak, ami mindenesetre elegendő magyarázat nekem. Így 
szólt hozzájuk: „Íme, én Uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, háljatok 
ott és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok utatokra.” 
Azok pedig mondának: „Nem, hanem az utcán hálunk meg.” De nagyon unszolá 
őket és betérének hozzá és bemenének az ő házába.” József Jézusnak előképe volt, 
mert hiszen tudjátok, mily sokáig vonakodott, hogy megismertesse magát 



  
220 

 
  

testvéreivel, bárha az egész idő alatt szíve csordultig volt szeretettel irántuk. 
Mózeshez így szólt az Úr: „Eressz el engem!” és csak erős könyörgés után tudott az 
Isten embere győzni. Mikor az Úr angyala megjelent Manoahnak és feleségének, 
hogy Sámson születéséről szóljon nekik, akkor is azt látjuk, hogy nekik vissza kellett 
tartaniok az angyalt, nehogy gyorsan továbbmenjen. Manoah így szólt az 
angyalhoz: „Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, míg készítünk számodra egy 

kecskegödölyét.” (Bírák könyve 13, 15‒16.) Amint látjátok, a mennyei hírnököt 
vissza kellett tartaniok, mert különben mindjárt eltávozott volna tőlük. És azután 
jön még az a példa, amelyre már valószínűleg gondoltatok is, mikor az angyal így 
szólt Jákobhoz: „Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal.” És monda Jákob: „Nem 
bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.” Nyilvánvaló tehát, hogy az Úr 
azt akarja, hogy az ő népe kérje Őt, hogy jót tegyen velők. 
 
Tudjuk azután, hogy az Úr Jézusnak szinte szokása volt a félénkség, gyakran 
visszahúzódott és el-eltűnt, mikor a sokaság kereste őt: elment a tengerre és a 
hajóban lévők látták ugyan őt, de ha nem hívják meg magukhoz, hát elmegy előlük. 
Az a kánaáni asszony, aki leányának gyógyulását kérte a Mestertől, először nagyon 
hidegnek, majdnem visszatartónak találta az Urat és csak hosszas könyörgés és erős 
hit által érte el kívánságának a teljesítését. Az Úr szinte elvárja, hogy kényszerítsék 
arra, miszerint valamely kívánságot vagy kérést teljesítsen. A vakok az útszélen 
kiáltottak hozzá segítségért, de ő csak haladt tovább mindaddig, míg mindig 
hangosabb és hangosabb lett panaszos kiáltásuk, mikor végre meggyógyította őket. 
A százados, aki a fiáért jött hozzá, könnyekkel a szemében kérte: „Uram, jöjj, még 
mielőtt meghal a gyermek.” Ilyen eset gyakran megtörtént a mi áldott Urunkkal; 
amíg nem látta, hogy az utána való vágy tényleg őszinte és erős, addig nem akart 
menni. Két példát mondott el erre nézve. Az egyik egy olyan férfiról szól, aki már 
lefeküdt, családjával együtt nyugalomra tért és csak hosszas zörgetésre és hívásra 

kelt fel, hogy barátjának, ‒ kinek vendégei érkeztek ‒ kenyeret adjon. A másik példa 
pedig arról a hamis bíróról szól, aki egy szegény özvegyasszonynak csak azért ítélte 
meg a kérését, hogy ne zaklassa őt tovább panaszaival. Mindezekből a példákból 
világosan látható, hogy a Mesternek szokása a visszatartás mindaddig, míg nem 
érzi, hogy szükségünk van reá, vagy míg nem kényszerítjük Őt kérésünk 
teljesítésére.  
 
Ha valami alapot vagy okot keresnénk az Úr ebbéli tulajdonságának a jellemzésére, 
akkor az ő féltékenységére hívnám fel a ti figyelmeteket. Az Úr Jézus féltékeny a mi 
szeretetünkre; azt mondja: „Add át nékem szívedet!” és azután látni akarja, hogy 
mi az ő személyét szeretjük és jótéteményeit megbecsüljük. Már a Sinai hegyen 
kijelentette az Úr Izrael népének, hogy: „Az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten.” 
Jézus pedig, az emberré lett isteni Szeretet megmondta: „A szeretet erős mint a 
halál, a féltékenység pedig iszonyú, minta sír.” Ebből következik azután, hogy ő nem 
akarja megosztani társaságát azokkal, akik nem adják át szívüket neki. Ne legyen 
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részetek az ő mosolyában ha a világ mosolyának éppen úgy örültök. Ha a világ 
fiaival való társaságnak ti éppen úgy örültök, mint az ő társaságának, akkor ő 
mihamar rajta lesz, hogy ne legyen részetek az ő társaságában. És csak ha ő utána 
vágyódtok, utána sóhajtoztok és hozzá kiabáltok, akkor marad meg csak nálatok. 
 
Van azután még egy alap, mely erre vonatkozható és ez az Úr Jézusnak az a 
kívánsága, hogy velünk jót tegyen. Igen természetes, hogy ő azt kívánja, miszerint 
azt a kegyelmet, melyben részesít bennünket, meg is becsüljük, amennyiben lássuk 
be, hogy milyen állapotban volnánk akkor, ha nem részesülnénk ebben az 
adományban. Az Úr figyelmet fordít a mi imáinkra, meghallgatja azt és kellő 
áldásban részesülnek, először mert szükségünk van reá és másodszor mert maga a 
meghallgatás még nagyobb áldás. Jó volt e két tanítványra, hogy megengedtetett 
nekik, miszerint vendégszeretők legyenek, jó volt reájuk nézve, hogy szinte 
felingereltessenek arra, hogy az Urat erőszakolják. Sokkal nagyobb becse volt 
előttük Jézus társaságának azért, mert csak fáradtsággal tudták rávenni, hogy 
leüljön asztalukhoz és részt vegyen szerény estebédjükben. És ezért, kedveseim, 
nézzük meg Jézust ilyen világításban és aztán szóljunk önmagunkhoz így: Óvakodni 
fogok attól, hogy valami olyasmit tegyek, amely az ő féltékenységét felkeltené és az 
lesz a törekvésem, hogy belső érzéseim az ő társaságára mutassanak. Nem akarom, 
hogy tovább menjen előlem és engem elhagyjon, hanem meg akarom őt ragadni 
erősen és kényszeríteni, hogy velem maradjon. 
 
Azt mondtam a megelőző fejezetben, hogy itt egy olyan vendég volt, akit 
kényszeríteni kellett, hogy fogadja el a meghívást. Azt hiszem azonban nem lesz 
felesleges, ha bővebben kifejtem, hogy itt egy olyan vendég volt, aki megérdemelte 
azt, hogy kényszerítsék a meghívás elfogadására. Feltétlenül megérdemelte a 
kényszerítést, ha meggondoljuk, hogy mit tett érettük. Vigasztalta és tanította őket 
az egész úton, míg velük együtt haladt és már egyedül ezért megérdemelte, hogy 
visszatartsák. Ha pedig megismerték volna Őt, akkor még sokkal inkább érezték 
volna, hogy nem szabad elbocsátaniok. Valószínűleg a vállukon vitték volna be 
házukba és így szóltak volna Hozzá: „Jó Mester, mi nem is gondolunk arra, hogy 
Téged elbocsássunk, mert Te vagy az, aki szeretsz bennünket, mert Te vagy a mi 
Tanítónk, a mi Urunk, akit mi már meggyászoltunk, mint egy holtat és íme Te élsz.” 
Annyira adósai voltak az Úrnak, annyira lekötelezte őket maga iránt, hogy nem 
tudtak mást tenni Vele szemben, minthogy kényszerítették, hogy vendégük legyen. 
 
Kényszeríteniök kellett az Urat azért is, mert Nélküle a ház oly szomorú, oly 
vigasztalan lett volna. Tegyük fel, hogy a Mester tovább haladt volna, a két 
tanítvány pedig egyedül ülne a vacsoránál. Ahogy elgondolom, az egyik hirtelen Reá 
gondolt volna és így szólt: „Ah úgy fáj a szívem, hogy ő elment” mire a másik így 
felelt: „Miként is eshetett meg, hogy elengedtük? Miért nem kértük meg, hogy 
legalább az éjjelt nálunk töltse?” Nem tudták volna megenni vacsorájukat és egész 
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éjjel hánykolódtak volna fekhelyükön, gyötörve azon gondolat által, hogy miért 
nem gyakoroltak vendégszeretetet az Úr iránt. Így jártak már közülünk is némelyek, 
mikor gondatlanságuk miatt eltávozott tőlük az Úr; olyanok voltak, mint az 
özvegyek, kik éppen most vesztették el férjüket és most egyedül állnak, szívük 
pedig telve van aggodalmakkal. „Vajon szomorkodhat-e a násznép, míg velük van a 
vőlegény?” Nem, addig, míg a vőlegény velük van, nem; hanem ha elvétetik tőlük a 
vőlegény, akkor szomorkodnak és böjtölnek. Sokkal jobb dolog, künn lenni a szabad 
ég alatt vagy együtt haladni az ismeretlen utazóval, mintsem egy kényelmes házban 
tartózkodni és róla rossz véleménnyel bírni. Ez egy olyan vendég volt, aki 
megérdemelte a kényszerítést, különösen, ha ama tanokra gondolunk, melyek soha 
el nem hangzottak volna, ha őt továbbhaladni engedik. 
 
Azonkívül mi tudjuk azt, amit ők még akkor nem tudtak, hogy az ismeretlen meg 
fogja ismertetni magát velők, mint ahogy velünk is megismertette magát. 
Mivelhogy pedig mi ismerjük Őt, amiként a tanítványok is megismerték a 
kenyértörés után, ennélfogva ereznünk kell, hogy mi nem engednők őt elmenni, 
hanem mindenképpen visszatartanánk, mert ő a Krisztus, a mi Urunk. Beszédem 
elején azt mondtam, hogy valószínűleg vannak itt olyanok, kik soha nem ismerték 
az Urat és ennek dacára az Úr sokszor mégis nagyon közel volt hozzájuk, mikor 
prédikációkat vagy efféléket hallottak. Nagyon kérlek arra, kedves barátaim, hogy 
fogadjátok el Krisztus mint idegent és akkor mihamar meg fogjátok ismerni, mint 
legjobb barátotokat. Ismeritek a mi Urunkat és tudjátok, hogy ő képes szíveteket 
lángra lobbantani és ha mi beszélünk Róla, akkor ti nyugtalanul mentek haza. 
Mennyire óhajtanám, hogy bárcsak jobban megismernétek Őt! Vajha elfogadnátok 
a társaságát és hallgatnátok az ő tanítását. Hívjátok meg, hogy jöjjön a szívetekbe 
és tapasztalni fogjátok, hogy mily végtelenül megnagyobbodik előttetek, mint 
amilyen most. Nincs fogalmatok Róla, hogy ő kicsoda; úgy látszik mint egy jól 
beszélő barát, holott testvérként fog szerepelni; ígéretet tesz arra, hogy titeket 
tanítani fog, holott emellett szeret, gazdaggá tesz, nevel és végül üdvözít. 
 
Kedves testvérem, bárha Isten gyermeke vagy, még nem vagy eléggé kiképezve, 
szemeid még nincsenek nyitva, mert még nem látod Krisztust úgy, ahogyan látni 
fogod; és mégis arra kérlek tiszta szívből, fogadd el a Megváltót, ha szemeid zárva is 
vannak. Bocsásd be Őt és tartsd magadnál, s akkor mindig jobban és jobban meg 
fogod ismerni. Jobban meg fogod Őt ismerni, ha kenyeredet az éhezőnek 
megtöröd; de sokkal jobban megismered, ha kenyeredet a vacsoránál megtöröd és 
egy olyan vendég, aki megérdemli a kényszerítést; cselekedj tehát így, alázatosan, 
de őszintén, hogy őt magadnál tarthassad. 
 
Beszédem utolsó fejezetéhez érkeztem s ebben zárni fogok azzal, hogy egy olyan 
okot mondok néktek, amelynek alapján Jézust visszamaradásra bírhatjátok. Ez az ok 
itt van a szövegben. „De kényszeríték őt, mondván: Maradj velünk; mert immár 



  
223 

 
  

beestvéledik és a nap lehanyatlott.” 
 
Az első ok, amelyet felemlítek, nem felel ugyan meg az én felfogásomnak, de azért 
mivel szükséges, mégis felemlítem. Mindazok a prédikátorok és bibliamagyarázók, 
kiket valaha ismertem, elfogadják, hogy a tanítványok azt gondolták, hogy igen 
szomorúak lesznek egyedül s ezért, saját vigasztalásukra, valamint az idegen 
védelmére tekintettel, kérték, hogy maradjon meg náluk. Nekem ellenben egész 
más véleményem van; de azért ez mégis elég jó ok a barátságos Megváltóra nézve 
és ha mi nem tudunk esetleg valamely mást előhozni, hozzuk csak elő ezt. Sokaknál, 
akik jelen vannak, immár tényleg kezd beesteledni. A szomorúság körülfogott 
titeket és az árnyékok mindinkább sötétebbre válnak, világosságtok elmúlt és 
kezdtek aggódni. A fájdalmak lassan-lassan elborítanak, mint a sötétség az éjjelt; 
nem tudjátok, hogy mi közeleg, szívetek pedig igen nehéz lesz. Ekkor édes ez a 
könyörgés: 
 
Maradj vélem itt e földön,  
Maradj, ha nyugszik napom. 
 
Ha Krisztus nálatok marad, minden aggodalmat és szomorúságot el tudtok hordani. 
Semmiféle szerencsétlenség sem okozhat kárt, semmiféle fájdalom nem 
szomoríthatja meg kedélyteket, ha Ő veletek marad. Fohászkodjatok tehát Hozzá, 
kérjétek ez ima szerint és ne féljetek attól, hogy a felhők hónába kell mennetek. 
 
Vagy lehet, hogy vannak jelen olyanok, kik búskomorságba estek azáltal, hogy az 
Isten arcáról visszaverődő fényt nem látják; nem vagy oly keresztyén, amilyen lenni 
akarsz, vagy amilyen szeretnél lenni; szíved örömlángjai lelohadtak és belsőd kezd 
kihűlni. Akkor itt van az ideje, hogy szólj az Úrhoz: 
 
Maradj vélem szent békéddel,  
Örömemet Benned leljem. 
 
Helyes dolog, ha egy hívő a szívét nem annyira az Úr örömén, mint inkább örömét 
az Úrban helyezi el, hogyha nemcsak ezt mondja: „Annak akarok örülni, Uram, 
mikor te mosolyogsz”, hanem mikor Jóbbal együtt ezt is tudja mondani: „Ha 
mindjárt agyon sújtsz is engemet, bizalmamat mégis Benned helyezem el.” Sokkal 
jobb, ha egy olyan Úrral van dolgunk, aki meg is öl esetleg bennünket, mint egy 
olyannal, aki távol, nagyon távol van és semmiféle kiáltásunkat meg nem hallgatja. 
Mondjátok ezért neki: „Uram, ha soha egy mosolyt arcodon nem látok, ha soha 
engem boldoggá nem teszel, ha soha meg nem vigasztalsz, úgy, hogy soha sem 
tudok egy öröméneket énekelni neked, azért mégis maradj mellettem. Maradj 

mellettem akkor is, ha én nem is tudom.” Igen szép éneke ez Dávidnak, ‒ aki 

nagyon sokszor kérte az Urat, hogy maradjon mellette, ‒ amely így hangzik: 
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„Szárnyaidnak árnyékában érzem jól csak magamat.” 
 
Mintha mondani akarta volna, hogy akkor is, ha semmi fényességet nem tapasztal 
az Úr arcáról, még akkor is boldog, ha csak szárnyainak árnyéka alatt rejtheti el 
magát. Maradj tehát velem, ha az én értelmem megfogyatkozik és elhomályosodott 
lelkem egy rettenetes éjszakától fél. Maradj velem még akkor is, ha a halál 
fájdalmai mindörökre bezárják szemeimet. Óh maradj! 
 
„Maradj velem!” Ez egy áldott ima azon hívők számára, kik már az öregség fele 
haladnak. Náluk már immár este lesz és a nap már hanyatlóban van. Kiáltsatok fel 
tehát: „Maradj velem!” És akkor békében és örömmel fogtok szobátokba menni és 
az utolsó boldog álomra hajtani fejeteket és tapasztalni fogjátok imátok 
eredményeképp, hogy mindenkoron az Úrnál maradtok. 
 
Ebben az értelemben szóltam e szövegről, mert szinte mindenki így használja, de 
azt hiszem, hogy a tanítványok egészen más értelemben mondták az Urnák: 
„Maradj velünk!” Vissza akarták tartani Krisztust, mivel este volt, de ő érette, mert 
az éj már szinte beköszöntött és nem tudták volna elviselni azt a gondolatot, hogy 
Jézus künn legyen a hideg éjszakában. Tudták, hogy mily nagy keleten a nappal és 
az éjjel közt a különbség és tudták, hogy mily erős különösen a hajnali harmat, mely 
szinte esőnek is beillik, ezért kényszerítették tehát és mondták neki: „Maradj 
velünk, mert immár beestvéledik és a nap már lehanyatlott.” Tartsuk szemünk előtt 
ezt a feltevést és szóljunk ennek alapján az Úrhoz: „Uram, a világban sehol nincs 
hajlék számodra; a hitetlen szívek nem adnak menedéket néked; az önigazsággal 
betelt emberek kilöknek ajtajuk elé; a világ fiai nem látnak szépséget benned; a 
testi bölcsek elfordulnak tőled; minden ház, minden hajlék be van zárva előtted, jer 
azért és maradj nálam. Itt van lakhely a Te számodra, jöjj te áldott az emberek 
között és maradj velem. Ha nem kapsz helyet a királyi palotában, jöjj és maradj 
nálam; ha nincs hely a szállodákban, a menedékházakban, jöjj hozzám és erezd 
otthon magad, mert én mélyen meg vagyok tisztelve azáltal, hogy Téged 
befogadhatlak. Ezért, drága Mester, maradj nálam.” Mennyire kellene vágyódnunk 
arra, hogy a Magasságosnak Fiát szeretetünkkel felmelegítsük, mert még mindig 
sok helyen megvetik és kiutasítják ma is. Oly sok helyen vélekednek rosszul felőle. 
Ne engedjétek tehát, hogy valami baja vagy bántódása legyen barátainak a 
házában. Ha ötven ház akadna, ahová elmehetne, akkor ezt mondanám: „Uram, ott 
szebb hajlékot és jobb ellátást kapsz, mint amilyent én adhatok neked, hanem 
hogyha „beestvéledik” és sehol sem nyílik meg egy ajtó számodra, akkor jöjj az én 
szegényes kunyhómba. Mindent odaadok neked, valamim csak van, magam pedig a 
te alázatos szolgád leszek”. Ez az a másik óh, amelyet érvényesíthetünk. 
 
Egy újabb formája ennek az oknak ez: Az idő immár besötétedik és nagyon 
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előhaladt. Micsoda oka van a gyülekezetnek, amelyet érvényesíthessen az Úr 
eljövetelére. Uram, lassanként már beestvéledik és a világ napja már leáldozóban 
van; ide s tova tizenkilencszáz esztendeje, hogy Te eljöttél és a világ még mindig 
bűnökben hever; jöjj, Urunk, a te népedhez jöjj és maradj nála, mert hogy a világ 
öregszik, hideg éjszaka fog ráborulni, a szeretet sokakban meghűl és akik eddig 
szilárdan az igazság mellett álltak, most már azok is elfordulnak. Nehéz ködök és 
sűrű fellegek vannak felettünk és állandó már a lázadás és a visszavonás. Jó 
Mesterünk, jöjj a te népedhez, a te gyülekezetedbe, lakozz közöttünk és találd fel 
itt a te otthonodat. 
 
És az éjszakák éjszakája, a világ vége szintén közeleg. Nem tudjuk, hogy mikor jön 
el, hogy mikor lesz itt, de azt tudjuk, hogy minden egyes nappal közelebb jön 
hozzánk. A föld napja nyugvóra hajol, a kegyelem napja pedig közeleg az alkony 
beálltával, az éj elérkezik, ezért édes Mester, jöjj és maradj velünk, hogy a világ 
helyett Nálad lehessünk. Jöjj mihamarabb, hogy a pogányok a te kereszted alá 
jöhessenek és így elfoglalhassad örökségedet. Jöjj a te népedhez, a te 
gyülekezetedhez és légy azok prédikátoraival, misszionáriusaival, minden élő 
gyülekezeti taggal, hogy a jövendőmondások betöltessenek, az Úr ígéretei 

beváljanak és a te megváltásodért elvegyed jutalmadat. Nem jó misszió ‒ szöveg* 
(Ez a beszéd a baptisták misszió-társasága javára szólt, amely társaság évenként 
egy-egy héten adományokat gyűjtött, céljai javára.) 
 Tehát ez, nem egy áldott ima-e, hogy a misszió-hetet megkezdje: „Maradj velünk, 
mert immár beestvéledik és a nap lehanyatlott”? 
 
A római katolikus egyháznak van egy éneke, melyet húsvét napjától egész a 
mennybemenetel napjáig használnak és habár semmit sem adok a szertartásokra 
vagy a szokásokra, mégis ez az ének olyan, amely megragadja az ember gondolatát. 
Az első vers: 
 
„Maradj velünk: Halleluja!” 
 
A további pedig ez: 
 
Mert a nap már lehanyatlott  
És az éjszaka beállott.  
Halleluja! 
 
Evvel zárok. Vajha ezt az alapot érvényesítenők, míg az Úr tényleg és mindörökre 
velünk marad. Ámen. 
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Az Isten ítélőszéke 
 
„Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát Avagy te is miért veted meg a te 
atyádfiát Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus itélőszéke elé. Mert meg 
van írva: Élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd és minden 
nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az 

Istennek.” Rómabeliekhez irt levél 14, 10‒12. 
 
Minden kétségen kívül tévedés fordult elő a bibliafordításnál, mert a felolvasott 
rész tizedik versénél, ahol azt olvastuk „a Krisztus ítélőszéke elé”, annak a helynek 
így kellene hangzania: „az Isten ítélőszéke elé”. Szinte merem azt állítani, hogy ez a 
szó „Krisztus” becsúszott csak e kéziratba, mivel Pál apostol Krisztusról szólt és 
szinte természetesnek tűnik fel, hogy ezt a gondolatmenetet tovább folytatva, 
ugyanezt a nevet használja. Pál nem azt mondta, hogy „Krisztus”, hanem azt, hogy 
„Isten”, de mindkét kifejezés alatt ugyanazon személyt értette. Az apostol tudta, 
hogy Krisztus Isten és ha mégis Krisztusról szól, akkor evvel nem tért el a tárgytól, 
ha őt „Isten” cím alatt említi. Szükséges volt reá nézve, hogy az „Isten” szót 
használja, mert elöljáróban akart szólni egy ószövetségi helyről, amely Isten 
uralkodásáról szól és amely az egész emberiség által elfogadtatik és elismertetik. Ez 
a hely így hangzik: „Mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Mert meg 
van írva: „Élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd és minden 
nyelv Istent magasztalja. Azért tehát mindenikünk maga ad számot magáról az 
Istennek.” Figyeljétek meg, kérlek, hogy mily erős bizonyítéka ez a hely Krisztus 
Istenségének, mert az egész hely Róla hangzik. „Mert azért halt meg és támadott 
fel és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön 

uralkodjék.” És közvetlenül utána, ‒ anélkül, hogy megszakítaná a gondolatmenetet 

‒ szól az apostol Istenről, amiből kitűnik, hogy ugyanegy személyről beszél, mikor 
Krisztusról és Istenről szól, mert az egyikre mondottakat vonatkoztatja a másikra. 
Egy másik helyen pedig egész nyíltan kimondja az apostol, hogy Krisztus az, aki a 
világot kormányozni fogja. Nézzétek csak meg a korinthusbeliekhez írt második 
levél ötödik részének a kilencedik és tizedik versét: „Azért igyekezünk is, hogy akár 
itt lakunk, akár elköltözünk, Neki kedvesek legyünk; mert nekünk mindnyájunknak 
meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék 

aszerint, amiket e testben cselekedett vagy jót vagy gonoszt.” Mindezekért tehát, ‒ 

bár „Isten” szónak kellene ott állnia ‒ értelem szerint mégis jó a Krisztus. 
 
Igen fontos pont lett volna Pál részére, ha különbséget vont volna Krisztus és Isten 
között, már tudniillik, ha kétségei lettek volna istenségére nézve. Reánk nézve 
mérhetetlen nagy szükség lett volna, Krisztus hogy megóvjon attól, miszerint egy 
közönséges embert istenítsünk. Olyan távol van azonban, hogy fáradtságot vegyen 
magának arra nézve, miszerint párhuzamot vonjon Krisztus és Isten között, hogy ezt 
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a két szót minden fontolgatás nélkül cserélgeti fel egymással. Ugyanegy lélegzet 
alatt beszél kettőjükről, amiből újra kitűnik, hogy egy és ugyanazon személy létezik 
a két elnevezés alatt. „Az Úr meg fogja ítélni az ő népét” és azután „...kérlek az 
Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor 
és az ő országában...” (Timotheushoz írt II. levél 4, 1.) „Íme, eljő a felhőkkel és 
minden szem meglátja őt, még akik által is szegezték.” (Jelenések könyve 1, 7.) Az 
apostolnak ezt a kijelentését Krisztus ítéletéről egy ószövetségi jövendölés is 
bizonyítja, amely világosan egyedül Jehovára vonatkozik. Olvassátok csak el Ézsaiás 

könyve 45. részének 22‒23. verseit és tanuljátok meg ebből, hogy a mi Úr Jézusunk 
a Jehova, imádjuk tehát Őt örömmel és boldogan, mint Megváltónkat és 
Istenünket, akinek dicséret és dicsőség legyen mindörökkön örökké! 
 
Az utolsó ítéletről szóló tant, amelyről ma reggel beszélni akarok, bizonyos ok miatt 
hozom fel beszédem bevezetéseként. Pál úgy látta, hogy a keresztyének közt 
meglehetős mérvben uralkodik az a szokás, miszerint egymás ítélői legyenek. 
Tartok tőle, hogy ha Pál esetleg most közénk jönne, nem sok különbséget találna a 
jelenlegi és az akkori viszonyok között. Akkor ugyanis túlnyomó számban voltak a 
megtértek közt zsidók és mint ilyenek, régebbi vallásos szertartásaikat magukkal 
hozták a keresztyén gyülekezetbe is; azok, akik a szertartásos törvényeket 
áhítatosan megtartották, úgy érezték, mintha erőszakot vettek volna 
lelkiismeretükön, ha a törvény egyes pontjait a többiek nem vették figyelembe; és 
ha esetleg bizonyos szokásokkal fel is hagytak, amelyeket a törvény pillanatnyilag 
nem ítélt fontosaknak, de annál nagyobb gondot fordítottak mások megtartására, 
mint például a böjtök és az ünnepek napjaira. Egyes őszinte, de gyenge hívők 
afölött aggodalmaskodtak, amit ettek és a törvény utasításait a tiszta és a 
tisztátalan ételek fölött lelkiismeretesen be akarták tartani. Ugyanegy időben olyan 
tagjai volt?k a gyülekezetnek, amelyek állítottak és tagadtak egyes dolgokat; 
Krisztus eljövetele megszüntette az ószövetséget; az ünnepek és a böjtök mind csak 
előképek és árnyékok, amelyeknek a lényege Krisztus. Vagy nem mutatta-e meg az 
Úr éppen Péternek, az elkülönödés prédikátorának, hogy ettől kezdve immár nincs 
közönséges vagy tisztátalan? Azok a férfiak, kik erős hittel bírtak, gúnyolták 
gyengébb hitű testvéreiket, mintha azok tévtanokban hittek volna és ezáltal nehéz 
igát vetettek azok nyakába. A gyengébbek azonban így feleltek: „Nem, mi nem 
vagyunk hitetlenek, sem téves hitűek, hanem csak lelkiismeretesek, míg ti 
túlságosan igénybe veszitek szabadságtokat és evvel a mi érzékenységünket 
megbántjátok”. Ilyenképpen ítélték el a gyengébbek az erőseket és avval vádolták 
őket, hogy szabadságuk féktelenségbe ment át, míg ezzel szemben pedig az erősek 
sajnálkozással néztek le a gyengékre és még azt is kétségbe vonták, hogy ezek 
egyáltalán részesülnek-e a Krisztus szabadságában? Egyiküknek sem volt igaza, 
mert ítélgették egymást. Pál, aki maga szinte döntőleg odaállt a júdeai törvényeket 
fenntartó párthoz és aki minden tekintetben a tiszta és az egyenes útját mutatta a 
keresztyéni szabadságnak, mikor látta, hogy a civakodás szelleme tör magának oda 
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utat, ahol a szeretetnek kellene uralkodnia, elszántan fellépett és odakiáltotta: „Ne 
ítélgessétek egymást; mit akartok az ítélettel? Jön majd egy nagy ítélet”. 
Szándékosan említette meg a jövendő nagy ítéletet, hogy így ennek óriási 
befolyását a lelkekre biztosítsa, különösen mikor az ítélő már az ajtó előtt van. 
 
Engedjétek meg, hogy egy kevés ideig ennél a gyakorlati értékű pontnál időzzem, 
hogy így megláthassátok, miként bünteti meg Pál apostol az ítélkedés szellemét. 
Először is azt mondja nagyon helyes véleménnyel, hogy az természetellenes „Miért 
ítéled meg a testvéredet? Miért veted meg őt? Ne felejtsd el, hogy az, akit 
megítélsz és akit megvetsz, az a te testvéred. Azt mondtad annak a gyengébbnek, 
hogy neki nincs hite vagy hogy téves az a hit, amivel bír; te pedig annak az 
erősebbnek azt mondtad, hogy féktelen, mert a szabadságot élvezte, holott 
elfelejted, hogy ő a te testvéred”. Egyáltalán ha valakit bírálgatni akarunk, akkor 
azok lehetőleg ne legyenek azok közül valók, akik ugyanazt a zászlót lobogtatják, 
mint mi és akik lelki közösségben vannak velünk. Vagy nem egy családot képeznek-
e az összes hívők, a Krisztus családját? Miért akarod tehát testvéredet megragadni 
és a magad ítélőszéke elé hurcolni, testvért a testvér ellen és ottan felelősségre 
vonni, sőt esetleg el is ítélni? Ha a világ ott kinn el is ítéli Krisztust, akkor ezt meg 
tudjuk érteni, mert a világ gyűlöli Mesterünket és gyűlölni fog bennünket is; de a 
keresztyén közösség határán belül nagyon kell ügyelnünk arra, hogy egymást ne 
bírálgassuk; inkább bocsássunk meg a gyengébbeknek, tűrjük el őket, semhogy 
tökéletlenségüket fedezzünk fel. Őrizkedjünk attól, hogy ott is hibákat keresgéljünk, 
ahol nem találunk. Adná Isten, hogy a tökéletes szeretet minden gyanú okot, 
rosszindulatot kiölne belőlünk, hogy teljes bizalmunk lenne egymáshoz és őszinték 
lennénk egymással és az Úrral szemben. 
 
Az egymás megítélése tehát a keresztyének között először is természetellenes, 
azonkívül pedig megelőzése az ítéletnapnak is. Lesz majd egy nap, mikor az 

emberek megítéltetnek, ‒ megítéltetnek Sokkal helyesebb mérték szerint, mint 
ahogy ti vagy én ítélnénk, óképpen bitorolhatnánk magunknak azt a jogot, hogy az 
Isten ítélőszékébe ülve, az ítélendőket magunk elé állítva, mintegy próbát tartanánk 
ama rettenetes és félelmes órából? Az ítélet elég jókor fog eljönni; bárcsak 
kegyelmes lenne az Úr nekünk ama napon. Miért akarod te ezt az órát siettetni 
azáltal, hogy magad akarsz az ítélőszékbe lépni? „Enyém a bosszúállás, én 
megfizetek, szól az Úr.” Ne igyekezzünk elhozni ezt az időt avval, hogy meg akarjuk 
kísérelni, miszerint a konkoly és a búza között különbséget tegyünk. A konkoly, 
amelyről az Úr egy példabeszédben szólott, annyira hasonlít a búzához, hogy a 
kettő között különbséget tenni nem lehet és ezért hangzott így a parancs: 
„Hagyjátok? hogy együtt nőjön mindkettő az aratásig.” Az aratás idején azután 
majd azt az utasítást adja az aratóknak, hogy válasszák szét az igazi búzát attól, 
amely csak hasonlít hozzá. Ránk vonatkoztatva tény az, hogy a szentek megítélik a 
világot, de a jelenre nézve az a szabály: „Ne ítéljetek semmit idő előtt” Különbséget 
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tehetünk a külsőleg vétkes és a külsőleg tiszta dolgok közt, ama jelek szerint, 
melyeket az Úr adott nekünk és amelyek így hangzanak: „Gyümölcseikről ismeritek 
meg őket,” azután: „Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott!” 
Mint a gyülekezet dicsőségének őrzői, kényszerítve vagyunk arra, hogy ezeket a 
szabályokat használjuk; de testvér és testvér között kik jelentéktelen dolgok felett 
különbözőképpen vélekednek, keresztyén és keresztyén között, ahol mindegyik 
engedelmeskedik a lelki keretének, nem szabad egymást kölcsönösen elítélni. 
Gondoljatok erre testvéreim! Van itt elegendő munka mindenki részére, hogy a 
vízbe vetett nagy hálót képesek legyünk partra húzni. Vagy mit tesztek? Leültök, 
hogy a jókat a hajóba tegyétek, a rosszat pedig kivessétek? Hagyjátok ezt a munkát 
későbbre; a fődolog most, hogy a hálót a partra tudjuk vonszolni. Feszítsétek meg 
összes erőtöket és úgy húzzatok. Mihamar itt lesz az az idő, hogy megnézzük 
munkánk eredményét a hamisakat az igazaktól elkülönítsük. 
 
Eltekintve ettől, aztán nemcsak az ítéletbe nyúlunk bele, hanem beavatkozunk 
Krisztus hatáskörébe és jogaiba, ha a szenteket bírálgatjuk: „Nekünk 

mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,” ‒ és ez lesz az igazi 
élet. Hányszor kellett már megjelennem embertársaim ítélőszéke előtt! Sokszor 
megtámadták a mi felfogásunkat, keresték azok indító okait; egy időben nagyon 
kifogásolták a mi viselkedésünket, beszédünket vagy azt a módot, ahogyan a 
gyülekezetben ügyeinket elintézzük. Valójában nagyon csekély fontosságú az 
emberek ítélőszéke előtt megjelennünk, szinte joggal vonakodhatunk attól, hogy 
megjelenjünk földi törvényszékek előtt, mert az ember nem Úr és nem vagyunk 
kényszerítve arra, hogy idézéseinek engedelmeskedjünk. Honnan ered az, hogy sok 
testvérünk van, aki Úrnak képzeli magát és maga elé idézi embertársait, hogy 
elítélje őket? Ismerek testvéreket, akik nemcsak hogy bírálgatják azon 

embertársaikat akikkel érintkeznek, ‒ és hozzá szigorúan bírálgatják ‒ hanem 
beképzelnek maguknak megfoghatatlan dolgokat olyan emberekről, akiket 
sohasem láttak, nem ismertek és csökönyösen megmaradtak eme felfogásuk 
mellett. Némelyek beképzelnek maguknak egyesekről olyan szavakat, melyeket az 
illetők soha nem használtak, mások pedig félreértés vagy meg nem értés miatt 
képtelenek valakivel megbékülni és így gonoszt gondolnak a szívükben. Úgy érzik, 
hogy őket kevésre becsülik és ezért vannak rossz véleménnyel bárkivel szemben. 
Próbáljátok csak egyszer magatokra erőszakolni ezt a véleményt, hogy titeket 
kevésre becsülnek és akkor rögtön azt veszitek észre, hogy mindenki lebecsmérel 
benneteket, aminek a következménye az lesz, hogy viszont a ti szívetekben is 
gyűlölet keletkezik mindenki iránt. Vannak emberek, kik különösen alkalmasak a 
fecsegésre, akik beszédjük által el tudják veletek hitetni, hogy Sodoma és 
Gomorában éltek vagy még annál is rosszabb helyen. Beplántálják szívetekbe azt az 
érzést, hogy mindenki, akit bizalmatokkal megajándékoztok, egy alávaló csaló, 
mindenki aki buzgó, egy közönséges haszonhajszoló, hogy minden hitszónok azt 
mondja nyilvánosan, amit titokban maga sem hisz és hogy minden szabad adakozó 
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csak büszkeségből vagy hiúságból adakozik, úgy, hogy mindent összefoglalva, ti 
voltaképpen egy oly helyen laktok, ahol a nép tízezerszer gonoszabb, mint Júdás 
Iskáriotes volt. Mikor az ember egy ily csúnya tulajdonságú egyént végig hallgatott, 
akkor este hiába fekszik ágyába, nem képes aludni. Az egyedüli vigasz az, hogy 
semmi sem igaz mindeme csodálatos felfedezésekből. Ezek a jellemtelen, alávaló 
megnyilatkozások semmi mást nem jelentenek, mint az ítélgetésnek egy igen 
alacsony fokú megnyilatkozását. Miért tulajdonítanak oly sokat ezeknek? 
Minekutána úgy ti, mint én mindent megtettünk, hogy az ítélgetésektől menekülve, 

eme emberektől megszabaduljunk, ‒ ha legjobb oldaláról tekintjük meg ezt a 
dolgot, akkor nem más, mint kicsinye: gyermekjáték, ha pedig a legrosszabb oldalát 
tekintjük, akkor durva beavatkozás az Úr Jézus jogaiba, aki az egyedüli ítélő az 
anyaszent egyházban és aki rövid idő múlva mint a legfőbb Bíró el fog jönni 
mennyek felhőin és meg fogja ítélni ezt a világot. 
 
Az apostol meglehetős erősen kifakad az Űr gyülekezetében meg nyilvánuló 
gáncsoskodás gonosz szelleme ellen és hogy erre halálos ütést mérjen, így szól: „Ez 
mind hiábavalóság; egyikőtöknek sem kell a másikat ítélgetni, mert mindketten, te 
a testvéreddel együtt, megjelentek: az Isten ítélőszéke előtt. A te bírálatodra semmi 
szükség nincsen, mert ha egy ember értéktelen, akkor a bíró majd elítéli azt; nem 
kell a mindenható jogaiba beavatkoznotok. Az Úr mindenesetre jobban tudja az 
emberek viszonyait, viselkedését és cselekedeteit, mint bárki e földön.” 
 
De még valamit. A ti ítéletetek mindenképpen felesleges; az időtöket sokk?l jobban 
felhasználhatjátok, ha meggondoljátok, hogy most,, mikor oly szorgosan és 
szigorúan bírálgattok mindenkit, akiben csak egy kis hibát vesztek észre, azalatt ti 
magatok is észrevétlenül közeledtek oda, ahol egy nem tévedő szem fog ítélet alá 
vonni. Igyekezzetek tehát arra, hogy könyveitek rendben legyenek és minden tétel 
megfeleljen magáért. Ha megóvjátok saját szíveteket, melyből élet fakadhat; ha 
nyelveteket megőrzitek és féken tartjátok és ezáltal uralkodtok egész lényeteken; 
ha a jó cselekedeteket nyújtó alkalmakat felhasználjátok; ha felnéztek Uratok 
szemeibe, mint a rabszolganő néz úrnőjére, ha mindezeket megteszitek, akkor 
olyasmit tesztek, amely sokkal jobban kifizeti magát, mint a mások bírálgatása; 
sokkal jobban válik Isten dicsőségére; sokkal nagyobb hasznot hoz a gyülekezetre és 
sokkal inkább válik saját lelketek üdvére. Ezért mondja is végül az apostol: „mert 
mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.” 
 
Testvéreim és nővéreim, élőtökbe tárom ezeket az igazságokat; ezek az igazságok 
mindenesetre inkább néktek valók, mint a világnak. Ez azoknak szól, kiknek van 
hitük, kik a Szeretet háztartásában bent vannak, akikhez van intézve az a 
figyelmeztetés, hogy ne ítélgessenek és minden abból az alapból kifolyólag, hogy 
„mindenki maga ad számot magáról az Istennek”. Nem tudom, hogy szükségtek 
van-e különös figyelmeztetésre a barátságtalan ítéletek miatt, azt azonban tudom, 
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hogy figyelmeztetésre szükségtek van, mint ahogy minden gyülekezetnek szüksége 
van erre. Nagyon hálás vagyok azért, hogy nem kell sokat szenvednünk e nagy bűn 
miatt; ennek dacára azonban mégis előfordul ez kisebb-nagyobb mértékben még 
mindig a hívők között. Nemrégen olvastam egy érdekes lapban egy igen jó 
megjegyzést a Jelenések könyvéről, amely jó hasonlatot ad a kezembe; a szerző azt 
igyekszik megmagyarázni, hogy miért nincs a Dán törzse megnevezve a mennyei 
jelenésekben azok között, melyekből tizenkétezer lélek lett kiválasztva. Az összes 
törzsek itt vannak, csak egyedül Dán hiányzik és Manasse törzse foglalja el az ő 
helyét. Azt mondja a szerző, hogy azért, mert Dán „ítélőt” jelent vagyis olyant, aki 
bíráskodik. Ezek a „gonosz gondolkozású bírák” (Jakab levele 2, 4.) mindenkor sok 
csapást és bajt okoztak az Izraelnek; egy cseppet sem haboztak attól, hogy meg ne 
ítéljék és el ne vessék a testvérüket és mindent s mindenkit megítéltek,, kivéve csak 
önnönmagukat. Mindenki, aki a Sibbolethet nem tudta kimondani (Bírák könyve 12, 
6.) úgy mint ők, azt elítélték, mint valami eretneket, akit nem szabad eltűrni, hanem 
amennyire hatalmuk kiterjed, lehetőleg kiirtani. Hiába volt az megírva: „Azért idő 
előtt semmit se ítéljetek; míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a 
sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait és akkor 
mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete”. (Korinthusba. írtl. levél 4, 5.) Dacára 
minden előnyüknek, melyben e törzsnek része volt, mégis megtették azt, hogy 
rókákat összekötözve, farkaik közé tüzes csóvákat raktak és így felgyújtották 
szomszédjaik gabonakazlait, a vetéseket és az erdőket. Ez egy oly cselekedet, 
amelyet még Sámsonnál sem tudunk elfogadni, mikor ugyanezt cselekedte a 
filiszteusokkal. A Dán nemzetségének ez az előszeretete a rókák és a tüzes csóvák 
iránt, mint egy vörös fonál végighúzódott történetükben egész a mai napig. És így 
azután Dán, az ítélő helyett bírunk egy Manasséval, aki felejt; egy olyannal, akit bár 
testvérei eltaszítottak, az ő sértéseiket mégis eltűrte és elfelejtette és ezt mi jó 
cserének tartjuk. Ott fenn pedig az örök otthonban, az új Jeruzsálemben, ahol 
nincsenek hibák és fogyatkozások ottan Dán, a „földi kígyó” vagy a „fiatal oroszlán” 
nem fog helyet kapni. Ha esetleg némely dán nemzetségűek vagy dáni indulatúak 
ez hallják vagy olvassák, könyörögjenek kegyelemért, hogy szokásaiktól és rossz 
természetüktől megszabaduljanak. 
 
Most azután rátérek beszédem tárgyára, a jövendő ítéletről szól tanra. Bárcsak az 
Úr bevésné ezt szíveinkbe. Fordítsuk gondolatainkat a jövendő ítéletre és vegyük 
figyelembe legelőször is azt, hogy ez az ítélet általános lesz. „Mert mindnyájan 
odaállunk az Isten ítélőszéke elé.” Ítélet alá esnek tehát az emberiség minden 
rendű és rangú tagja. Felelősségre vonatik az erősebb gyülekezeti tag is, aki 
szabadságában oly messzire ment, amennyire csak tudott messzebbre is, mint 
amennyire szabad lett volna Azt mondta hogy neki igaza van, hogy helyes az, amit 
tesz de voltaképpen csak a Krisztus ítélőszéke előtt tűnik ki, hogy igaza volt-e. Ítélet 
alá esik a gyengébb testvér is. Felelősségre vonatik ő aki oly szigorú és pontos volt: 
neki is meg kell jelennie a Krisztus ítélőszéke előtt, mert esetleg hibáztatta azokat, 



  
232 

 
  

akik lelkiismeretük szabadságában bátrabban jártak el. A jámborság bármily magas 
foka sem szabadi meg eme utolsó vizsgálat alól és semmiféle gyengeség sem 
szolgálhat enyhítő körülmény gyanánt. Az az ember, aki egy talentumot kapott, 
éppen úgy felelősségre vonatik, mint az, aki tízet kapott. A gyenge keresztyének sok 
próba alól mentetnek meg az Isten kegyelme által, hanem ez utolsótól senki sem 
szabadulhat meg, sem a gyenge, sem az erős.  
Azok az emberek, akik a gyülekezetben valamilyen hivatást töltenek be, 
felelősségre vonatnak ezért, miként ezt Pál apostol a zsidókhoz írt levele 13, 17. 
versében mondja is: „Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és fogadjatok szót, mert 
ők vigyáznak telkeitekre, mint számadók.” És ismét: „Ami pedig egyébiránt a 
sáfárokban megkívántatik, az az, hogy mindenik hűnek találtassák ... aki ugyanis 
engem megítél, az Úr az.” Térdre hullva kérhetném a ti részvéteteket, hogy egy ily 
nagy gyülekezetnek prédikálhatok, azonkívül még egy sokkal nagyobb tömegnek, 
akikhez a sajtó útján szólhatok. Ki az, aki egy ilyen helyen hűnek találtatik? Azt 
hiszem, az összes prédikátorok könnyekkel a szemükben kiálthatnak hozzátok: 
„Testvérek, imádkozzatok értünk.” Legforróbb és legőszintébb kívánságom az, hogy 
ment legyek minden embernek a vérétől. Ha azt mondhatnám halálos ágyamon, 
amit Fox György mondott, hogy: „Tiszta vagyok, tiszta vagyok ...”, akkor ez szinte 
magába foglalná az egész mennyországot, amit csak kívánni tudnék. Vajha úgy 
tudnánk betölteni hivatalunkat, hogy végül képesek lennénk ilyen nyilatkozatra, 
mint Pál: „Ama jó harcot megharcoltam, a hitet megtartottam.” Ez az én lelkem 
legönzőbb kívánsága. 
 
Igen, de csakhogy nemcsak prédikátorok, diakónusok, vének és olyanok, akik a 
gyülekezetben valami magasabb állást töltenek be, vonatnak felelősségre a Krisztus 
ítélőszéke előtt, hanem a legkisebb tagok is, akik sohasem merészkedtek másra 
gondolni, minthogy gyülekezeti tagok legyenek. Nem lesztek képesek arra, hogy 
egyszer s mindenkorra elrejtsétek magatokat. Annak az embernek, akinek csak egy 
tálentomja volt, éppen úgy meg kellett jelennie ura előtt, mint annak, akinek tíz 
volt; mindkettőnek számolniok kellett cselekedetükről. A mi Urunk minden egyes 
szolgájának megmondja: „Vess számot sáfárkodásodról.” „Isten megítéli az igazakat 
és a hamisakat”, „mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus 
ítélőszéke előtt.” Nincsen arra alkalmam, hogy behatoljak az ítélet lényegébe, 
tekintettel az igazakra és a hamisakra, hanem hivatkozom arra a tényre, hogy az 
egész emberiség megítéltetik a Rómabeliekhez írt levél 2. része, 5. és következő 
versei szerint: „De te (ember) a te keménységed és meg nem tért szíved szerint 
gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének 
napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Azoknak, akik a jó 
cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot 
keresnek, megfizet örök élettel; azoknak pedig, akik versengők és akik nem 
engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, megfizet búsulással és 
haraggal. Nyomorúság és ínség lészen minden gonoszt cselekedő ember lelkének, 
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zsidónak először, azután görögnek; dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden 
jót cselekedőnek, zsidónak először, azután görögnek. Mert Isten előtt nincsen 
személyválogatás.” 
 
Micsoda óriási, tarka tömeg fog összegyűlni az ítélet napján, minden nemzetségből, 
népből és nyelvből! Lesznek ott mindenféle korú emberek. Lesznek gyermekek, 
ifjak, leányok és hosszú életet élt aggok. Lesznek ott királyok és hercegek, hogy 
előterjesszék sáfárkodásuk eredményét, lesznek tanácsadók és bírák, hogy 
megfeleljenek a legfőbb Bírónak. Ott lesz a szegényeknek, a szűkölködőknek és a 
szomjazóknak óriási tömege és ott lesz azoknak a lelkeknek rémítő nagy sokasága, 
kik Istent elfelejtették, lelküket pedig elhanyagolták. Mindnyájan ott lesznek, 
kivétel nélkül. Az ítélet általános lesz. János ezt mondja: „Láttam a megholtakat, 
úgy a nagyokat, mint a kicsinyeket, ott állani Isten előtt.” Úgy a bárányok, mint a 
kosok egybesereglenek a Pásztor előtt, aki el fogja választani őket egymástól; az 
okos és a bolond szüzek egyformán meghallják majd a kiáltást éjnek idején: „Imhol 
jő a vőlegény!”; a sziklára és a homokra épített házak egyformán megpróbáltatnak 
az utolsó, a legrettenetesebb vihar által; a búza és a konkoly egyaránt kivágattatik; 
jó és rossz halak egyaránt kivettetnek a hálóból, míg a tömegek, a népek, kik nem 
ismerték Istent, rettegéssel és gyötrelemmel fogják hallani az ítéletet, amely 
hangzik feléjük. 
 
Az élet könyve meg fog nyittatni akkor és a szentek és bűnösök egyaránt hallják a 
rájuk vonatkozó ítéletet. Azt mondja az Isten Igéje: „Mert nekünk mindnyájunknak 
meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék 
aszerint, amit e testben cselekedett, vagy jót vagy gonoszt!” A szentek részére az 
ítélet azért, amit cselekedtek, tiszta igazságból fog hangzani, mert hiszen az ő 
cselekedeteik azt tanúsítják, hogy tényleg Isten fiai voltak. Azt fogja mondani a Bíró: 
„Jöjjetek ide, Atyámnak áldottai és bírjátok e földet, mely megkészíttetett néktek e 
világ fundamentumának a felvettetése előtt.” És azután jön az indokolás: „Mert 
éhező voltam és ennem adtatok nekem, szomjas voltam és innom adtatok nekem.” 
Ezek a szavak lesznek a bizonyítékok arra nézve, hogy Ők a Krisztusban voltak, 
bizonyítékok arra, hogy hit által megigazultak. Ezzel szemben a másik oldalon 
keserűen fogják hallgatni annak a ténynek bizonyítását, hogy ők nem az Úr 
neveltjei, mert azt fogja nekik mondani: „Mert éhező voltam és nem adtatok 
ennem, szomjas voltam és nem itattatok meg engem, beteg voltam, fogoly voltam 
és nem látogattatok meg engem.” A legkevésbé sem kell félnünk a jövendő 
ítélettől, ha tudjuk, hogy a Krisztusban vagyunk, mert ki az, aki fél a törvényszék elé 
menni akkor, mikor tudja, hogy a bíróság elnöke mihamar ki fogja mondani az ő 
ártatlanságát. Ah, mily tökéletes, mily teljes a keresztyének szabadsága! Nem lesz 
ott egyetlen egy vádló sem. Olyan fényesen ki fog tűnni egy hívő lélek megigazulása 
a hit által, hogy mikor ítélet alá kerül, egyetlen egy vádlója sem fog megjelenni. 
Mert „ki vádolja az Isten megigazultjait?” Ez a kérdés betölti zengésével az egész 
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ítélőcsarnokot, ahol Isten van, a hű, a mindent látó Isten, Talán Ő vádolja őket? 
Távol legyen! „Isten az, aki megigazít.” Azonkívül pedig a csarnokból ismét 
felharsan a kérdés: „Ki vádolja az Isten megigazultjait?” Meghallják ezt a szózatot a 

mennyben, és az angyalok, ‒ akik minden hívőt őriznek és figyelnek, amint célja felé 

halad ‒ nem lépnek fel vádolóan. Ezt a kihívó kérdést meghallják a pokolban, ahol 
az ördögök fogcsikorgató dühvel gondolnak a hívőkre, de még sem mernek egy 
hazugságot vagy rágalmat kovácsolni ellene. Boldog ember az, aki bátran 
mondhatja: „Immár eltétetett nékem az igazság koronája, melyet az Úr, amaz igaz 
Bíró, meg fog nékem adni azon a napon.” Figyeljétek csak meg, hogy azt a koronát, 
mint „Bíró” fogja adni és pedig „ama napon”; ki az tehát, aki félelemmel lép az 
ítélőszék elé, ha minden panasz és minden vád elhal, sőt ezenfelül még jutalom is 
kínáltatik? 
 
De ti még azt mondjátok, hogy a hívő vetkezett. Igen, vetkezett, de ezek a bűnök 
megbocsáttattak és most olyan igazsággal ruháztatott fel, mellyel meg tud felelni a 
törvénynek. Meg akarom néktek mondani, mielőtt másra térnék át, hogy miképpen 
lesz a keresztyén ítélet alá vonva, dolgai megbírálva, úgy hogy kizárt dolog, 
miszerint átok alá essen. Ide tartozik a másik felharsanó kérdés: „Ki az, aki átkozni 
akar?” A Bíró az egyedüli, aki megátkozhat valakit és mi biztosak vagyunk, hogy ezt 
nem fogja megtenni, mert „Krisztus az, aki meghalt és aki fel is támadott és aki. az 
Isten jobbjánál esedezik mi érettünk.” Ne rettegjetek tehát attól, hogy nekünk 
mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hanem 
imádkozzatok, hogy mint János mondja „örömünk legyen az ítélet napján, mert az 

Úr Jézus az, aki ‒ mint Júdás apostol írja ‒ ,,titeket a bűntől megőrizhet és az ő 
dicsősége elé állíthat feddhetetlenségében nagy örömmel.” 
 
Nincsen senki, nem volt és nem is lesz, aki megszabaduljon az ítélettől. Az Ádám és 
az Éva törzséből származott minden lénynek meg kell felelnie magáért. A földnek 
királyai, főemberei, az erősek, a nagyok, a szabadosok és a gyengék egyaránt mind 
meglátják annak az ábrázatját, aki az ítélőszékben ül. Meg kell jelennünk úgy, mint 
ahogy büntetés vagy elővezetés terhe alatt meg kell jelennie mindenkinek a földi 
törvényszék előtt. Jézus szavai így hangzanak: „Íme eljövök hamar és az én 
jutalmamat magammal hozom, hogy megfizessek mindenkinek érdeme szerint.” 
Mily kelletlenül fognak a lázadók megjelenni ott a trón előtt. Fáraó megismer ottan 
valakit, aki sokkal nagyobb mint Mózes. Heródes meg fogja látni a kis gyermeket a 
trónon ülve. Júdás felakasztotta magát, hogy lelkiismeretének ítélete elől 
megszabaduljon, de semmi esetre sem fog Isten ítélete elől megszabadulni. Habár 
több mint négyezer esztendő múlt már el, mióta emberek halnak ezen a földön és 
csontjaik már teljesen porrá és hamuvá váltak, mégis ha az ítélet harsonái 
megzendülnek, akkor minden test feltámad, megelevenedik és mindenki saját 
magáért fog felelni ama nagy napon a Mindenség bírójának Fogadjuk el tehát ama 
igazságot, hogy Isten egy napot rendelt, melyen az egész világot igazságban 
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megítéli ama férfiú által akit erre kirendelt. 
 
A második igazság, amelyet annyira ki akarunk emelni, amennyire csak lehet, az, 
hogy ez az ítélet egyéni, azaz személyes lesz minden egyes lélek számára. Ez a 
tulajdonképpeni veleje annak, amit az apostol mond, hogy: „Mert mindegyikünk 
maga ad számot magáról az Istennek.” Az ítélet nem lesz egybefoglaló vagy 
összevont egy egész nemzetség részére, hanem mindenki egyedül fog számot adni 
magáról; nem fog szólni az ítélet családról vagy egy egyesület tagjairól, hanem 
minden egyes lélekről külön-külön. Ügyelj erre, óh ember! Mindenkinek számot kell 
adni a maga cselekedeteiről, gondolatairól, szavairól és szándékairól, sőt nemcsak 
erről, hanem saját magáról. Mindenkinek számot kell adnia szívének állapotáról, 
kedélyének felfogásáról Istennel szemben, azután arról, hogy megtért-e, hisz-e, 
szereti-e Istent és hogy buzgó, igaz és hű volt-e? Ha a számadás csak a 
gondolatokra, szavakra és cselekedetekre vonatkoznék, már elég volna, csakhogy 
mindenkinek saját magáról kell számot adnia, arról, hogy mi volt, hogy mit tett, 
hogy mi volt a szívében és arról, hogy mily cselekedetek jöttek létre ezáltal. Ah, 
milyen kihallgatás lesz ez! 
 
Számot kell adnunk azután arról, hogy miként bíráltunk meg és ítéltünk el 
egyeseket. Nem arról, vagyis nem arra kell felelnünk, hogy azok mit tettek, akiket 
megbíráltunk, hanem arra, hogy nekünk elég bátorságunk volt, miszerint megítéljük 
őket. Gondoltatok-e már arra ti, kik másokat ítélgettek, hogy ezáltal felállítjátok azt 
a szabályt, amely szerint ti is ítélet alá vonattatok? Általában úgy veszem észre, 
hogy éppen azok, akik a legszigorúbbak mások iránt, nagy kíméletet és elnézést 
várnak a maguk számára. Az ilyen szempontok azonban nem lesznek figyelembe 
véve az utolsó napon, mert így olvassuk az Írásban: „Amilyen ítélettel mértek, 
olyannal mérnek néktek is.” A Bírónak csak ezt kell mondania: „Ok már ítéletet 
mondtak saját maguk felett: elítélték már saját vétkeiket, mikor azokat másokban 
meglátták; a legnagyobb büntetéseket mondták ki a legkisebb hibákra és ezért a 
saját ajkukról kimondott ítéletek vonatkozzanak reájuk.” Nem kell felelnetek a 
mások cselekedetiért, hanem helyt kell állnotok magatokért, amaz ítélet szerint, 
amely szerint ti másokat ítéltek. Az utolsó és legfőbb felelősségre vonás teljesen 
egyéni lesz, azért jól nézzetek magatok elé. 
 
Ez a számadás azután a szöveg szerint teljes meghódolással lesz egybekapcsolva. 
„Mert nékem hajol meg minden térd és minden ajak engem imád.” Lehet, hogy te 

ma így szólsz: „Mi közöm van nékem Istennel?” ‒ de majd akkor minden kétségen 
kívül közöd lesz vele. Amily igaz, hogy Isten él, oly igaz, hogy meg fogod hajtani 
térdeidet Előtte. Azt is mondhatod még ma: „Mit törődöm avval, hogy mit mond a 
Biblia!” De fogsz ám még törődni avval, oly igazán, ahogy Isten él és ez a 
meggyőződés a legerősebb lesz, amely elképzelhető. Isten megesküdött önmagára 
és néked az ő uralmát el kell fogadnod. Feltétlenül jobban teszed tehát, ha most 
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meghajtod magad, mert vagy hajolnod vagy törnöd kell. Isten azt akarja, hogy 
minden élő lény elismerje őt a világ urának. Vagy nem ő teremtett-e meg magának? 
Nem egyedül ő az, akinek mindent köszönhetünk? Az Úr sohasem fogja eltagadni 
előttünk az uralkodásra való jogait. Ő a mindenség alkotója és ezért megköveteli, 
hogy minden térd meghajoljon Előtte és minden nyelv megvallja Őt. Azután el kell 

ismerned Őt, ‒ szól az írás. Ezalatt azt értem, hogy el kell ismerned, miszerint Isten 
a te Urad és Mestered és neki joga van arra, hogy téged megítéljen; el kell 
ismerned, hogy az ő törvényeit meg kellett volna tartanod és aztán el kell ismerned, 
hogy vetkeztél, helytelenül cselekedtél és úgy viselkedtél, ahogy nem kellett volna. 
Ezt a beismerést meg kell tenned, ezt vissza nem vonhatod. Ah, miként fognak az 
istentelenek és a hitetlenek nyelvükbe harapni, mikor arra lesznek kényszerítve, 
hogy megvallják balgaságaikat és helytelenségüket; de ezt ki kell ejtenie minden 
emberi ajaknak. Mikor Isten az ítéletet kimondta és az istenteleneket a pokolba 
küldte, akkor ők maguk fogják beleegyezésüket adni, hogy az Úr igaz, dacára, hogy 
elítélte és megbüntette őket. Az Úr arra törekszik, hogy mi vagy ez életben vagy a 
halálban igazoljuk őt, miszerint elismerjük, hogy ő az igaz Isten. 
 
Hozzátok fordulok, kedves hallgatóim, avval a kérdéssel, hogy készen van-e már 
számadástok, melyet Isten elé fogtok terjeszteni? Egyáltalán vezettek-e számadást? 
Olykor, mikor egy-egy kereskedő vagy iparos ember a bíróság előtt megjelenik, 
kiderül, hogy semmiféle könyvvezetést nem űzött, ami feltétlenül rossz jelre mutat. 
Azt hiszem, el tudjátok képzelni, hogy mit tart a bíró az ilyenekről. Mernétek-e most 
a vizsgálat elé menni és a kérdésekre felelni? Tudnátok-e számot adni 
házvezetéstekről? Be vannak-e oda vezetve pontosan az adatok és nem fordult-e 
elő, hogy olyan dolgok, melyeket a „követel” oldalra kellett volna írni, a „tartozik” 
oldalra lett bevezetve? Ha hamisítást követtetek el, akkor az rossz lesz számotokra, 
mert a legfőbb ellenőr mindent utánanéz és egy pillanat alatt reájön bármilyen 
hibás tételre. Készek volnátok-e arra, hogy számadástokat e pillanatban 
előterjesszétek? Keresztyén testvéreim, úgy te, mint én, talán várnánk egy kissé, 
mielőtt ,,igen”-t mondanánk? Azért mégis azt hiszem, hogy megfelelhetnénk, mert 
tudjuk, hogy Isten elfogad bennünket. Ellenben azok, akik sohasem gondoltak 
Istenükre, mit fognak majd cselekedni? Mi tehetnek majd ha mindegyiküknek 
számot kell adni magáról, holott ők soha nem vezettek könyvet, kivéve azt, amely el 
fogja ítélni őket, mert Mesterük jóságát megvetették, az örök Istennel pedig 
semmit sem törődtek. Ez az ítélet tehát egyéni lesz. Nem viheted magaddal az ítélet 
csarnokába istenfélő édesanyádat és nem jelenhetsz meg öreg édesatyád 
társaságában a Bíró előtt. Óh, gyermekek, ne felejtsetek el, hogy nem szülőitek 
után fogtok ítélet alá esni, hanem cselekedeteitek után. Meg van írva: „Mert az 
embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az Ő angyalaival és akkor megfizet 
mindenkinek az ő cselekedete szerint.” 
Gondoljatok erre. Vajha Isten segítene benneteket! 
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Harmadszor ez az ítélet isteni lesz. „Meg kell jelennünk az Isten ítélőszéke előtt.” Az 
ítélet általános, egyéni és isteni lesz; mivel pedig az Isten ítélőszéke előtt lesz, tehát 
ezenfelül még igaz is lesz. Isten nem fog elnézést tanúsítani, nem fog érdemtelenül 
megvádolni és nem fog jónak tartani csak azért, mert jól jelenünk meg Előtte. Nem 
fogja csak felületesen megvizsgálni a dolgokat, hanem behatol azoknak lényegébe. 
Készen vagytok arra, hogy megvizsgáltassatok, miként a fémet a tűzben? A tűz által 
történő megpróbáltatás csak szegényes példája annak a megvizsgálásnak, amelyet 
a Mindenható szemei előtt minden halandónak végig kell állnia. Meg fog 
bennünket vizsgálni a legtökéletesebb igazság mértéke szerint. Mi e földön 
megvizsgáljuk egymást és ha éppen olyan adakozók, épp oly imádkozok, 
ugyanolyan kegyelmi ajándékoknak tulajdonosai vagyunk, mint társaink, akkor 
jónak tartjuk magunkat. Csakhogy a szentség mérlege messze van ettől. Ott nem te 
leszel a mérleg egyik serpenyőjében és én a másikban, és ha éppen olyan jámbor 
vagyok, mint te, akkor elfogadtatom. Nem, nem. Egy más mérték lesz mérvadó, 
nem ez. Ott az lesz megvizsgálva, hogy mily mértékben van meg szívetekben az 
igazság, a szeretet Isten iránt és a hasonlóság Krisztussal. Meg tudtok felelni eme 
feltételeknek? Feltétlenül alapos lesz ez az ítélet. „Az Úr megvizsgálja a szíveket.” 
Nem a szerint fog ítélni, ami a szemek előtt látható, hanem felkutatja a szívek 
rejtett gondolatait és azok szerint ítél. Akkor az összes alapok megvizsgáltatnak, 
akkor nyilvánvaló lesz, hogy az, amire az ember épített, az üdvnek kősziklája-e vagy 
az elbizakodottság homokja. Nem volt és nem lesz soha olyan nap, mint az ítéletnek 
ez a napja. Mert Isten minden elrejtett dolgot napvilágra fog hozni, legyen az jó 
vagy rossz, igaz vagy hamis. 
 
Ez az ítélet pártatlan lesz. Mi emberek mindjárt a magunk pártjára állunk, ha rólunk 
van szó. Rólunk mindig csak igen szelíden szabad szólani, kivéve még, ha nyomott 
hangulatban vagyunk, mert akkor meg betegesen érzékenyek vagyunk. Isten 
azonban teljes pártatlansággal fog megvizsgálni bennünket. Az a gyémántgyűrű, 
amely az ujján fénylik, tisztelt uram, nem fog önnek semmit sem használni és azok a 
pompás ruhák, amelyeket ön hord, nagyságos asszonyom, a legcsekélyebb 
befolyással sem lehetnek az ítélet mérvére és lényegére. A tudomány, az egyetemi 
képzettség és a „dr.” szócska semmit sem ér, ugyanúgy mint a grófi korona vagy a 
büszke hercegi cím a legkevesebb előnyt sem adhatja, mert a címeres pajzsok és a 
kikályi koronák nem jelentenek semmit az Isten trónja előtt, hol egyedül csak az 
egyén lesz figyelembe véve. 
 
Ez az ítélet végérvényes lesz. A legfőbb Bírónak a szava mindent bevégez. Ha azt 

mondja: „Menjetek el tőlem, átkozottak!” ‒ akkor nincs fellebbezés. És ha így szól: 

„Jöjjetek hozzám, ti áldottak! ‒ akkor immár véglegesen boldogok, akik így hazát 
találtak. Vajha senki sem hallaná közülünk azt, hogy: „Menjetek el tőlem!”, mert 
nem másíthatja meg többé ezeket a szavakat; mennetek kell, mindig messzebbre és 
messzebbre attól, aki maga képviseli a reménységet, az életet és az örömet. Nincs 
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remény arra, hogy valaha ezt mondja: „Jöjjetek vissza, ti átkozottak!” Ilyen 
gondolatról tegyetek le. Ellenben hangzani fog: „Menjetek a kárhozat örök tüzébe!” 
Mentsen meg Isten egy ily ítélettől. 
 
Az Isten által felajánlott kegyelmet most könnyen elvetjük, de akkor majd felelnünk 
kell érte. A Bíró, aki az ítélőszékben ül, a legnagyobb és legteljesebb kegyelmet 
nyújtotta néktek e földön, de ti, hitetlen lelkek eldobtátok ezt magatoktól. Azok 
feltétlenül megérdemlik a legteljesebb kárhozatot, akik lekicsinylik az Örök 
Szeretetet. Mikor a Bíró majd így fog szólni: „Ennek a vádlottnak, aki itt a korlát 
előtt áll, a teljes bocsánat nyújtatott, ő azonban vonakodott ezt meghallgatni, 
mikor pedig meghallgatta, annak elfogadását bizonytalan időkre elhalasztotta s 
ezáltal Krisztus vérét lábaival taposta és saját magát ítélte el.” Ha ez így lesz, akkor 
ez a cselekedet fogja a legborzasztóbb mardosásokat végbevinni 
lelkiismeretetekben az örökkévalóság idején. Elhajítottátok magatoktól a 
kegyelmet; ellöktétek az örök szeretetet és érdemteleneknek tartottátok 
magatokat a megmentésre. Ez a bűn mint egy malomkő fogja örökké nyomni 
lelkiismereteteket. 
 
Vannak azután a bűnök közt olyanok, melyek tudott, meggondolt és elhatározott 
rossz cselekedetek. Voltatok-e olyan helyzetben, hogy szándékos bűnt követtetek 
el és nem menekültetek rögtön a Krisztushoz? 
  
Válogattatok a bűnök között, tudva, hogy úgy ez, mint amaz egyaránt bűn? Talán 
még most is válogattok a bűnök közt és ellent álltok lelkiismeretetek szavának? 
Gondoljátok meg, hogy az ismételt bűnök, az állandóan elkövetett bűnök gyorsabb 
és biztosabb romlást fognak okozni. Ezek a bűnök egyenesen felmennek az Isten 
ítélőszéke elé és legelőször emelik fel vádjaikat ellenetek. 
 
Nem tudom befejezni beszédemet e nyomasztó fellegek alatt. Törj elő napsugár, 
hozz fényt és melegséget! Keressétek fel azt a helyet* (Az angol Istentiszteleteknél, 

általában ‒ úgy mint nálunk is némely helyen ‒ mindenki magával hozza Bibliáját és 
kikeresi azt a helyet, melyet a prédikátor felolvasott, hogy ő maga utána olvassa) 
amelyre vonatkoztatta Pál apostol e szavait, mert ottan kedves, evangyéliumi 
szellemű szavakat találtok, amelyek nagyon jól hozzáillenek beszédemhez. Pál 
apostol az Ézsaiás próféta 42. rész. 23. verséből fűzte tovább gondolatmenetét. 
Nem írta le a verset szó szerint, hanem az értelme ugyanaz. Így hangzik: „Magamra 
esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, amely vissza nem tér: hogy minden 
térd nekem hajol meg, reám esküszik minden nyelv.” Nos, melyek azok a szavak, 
melyek megfelelnek ezeknek? Nézzetek csak utána; megvárom míg kinyitottátok 
Bibliátokat. Megtaláltátok azt az áldott helyet? Isten kinyilatkoztatja, hogy minden 
térdnek meg kell hajolnia Előtte és mindenkinek el kell ismernie az Ő hatalmát; de 
melyek azok az intő szavak, melyek figyelmeztetésként álltak emez eskü előtt? 



  
239 

 
  

Szeretném, ha fényes, tündöklő, sőt a villámsugárhoz hasonló betűkként tudnám 
ezeket a szavakat csillogtatni: „Nézzetek én reám, földnek minden lakosai, hogy 
megtartassatok, mert én vagyok az Úr és nincsen rajtam kívül még egy.” A 
kegyelemnek eme szavai szorosan az ítélet szavai mellett állanak. Jertek tehát 
kedves lelkek, ti, kik bűnösök vagytok, jertek és hajtsátok meg magatokat Isten 
előtt, mielőtt az ítélet székébe lépne. Jertek és tegyétek meg akarattal azt, amit 
később esetleg akaratok ellen kellene megtennetek. Jertek el, ismerjétek el, hogy 
egyedül ő a Bíró, aki minden tiszteletre érdemes; ismerjétek el, hogy egyedül ő 
Király és neki engedelmeskednetek kell; ismerjétek el, hogy az ő alattvalói vagytok 
és kényszerítve lesztek arra, hogy Neki szolgáljatok; lássátok be, hogy 
igazságtalanságot követtetek el, súlyos igazságtalanságot, amennyiben nem 
tartottátok be törvényeit; jertek és írjátok le bűneitek sorozatát, áruljátok el saját 
magatokat, ítéljétek meg magatokat, nehogy egyebek ítéljenek fölöttetek és végül 
jertek, valljátok meg, hogy megérdemlitek az Isten haragját és alávetitek magatokat 
az Úr igazságos ítéletének Azután nézzetek fel újra az Urra, a ti Megváltótokra és 
szóljatok így „Édes Uram, tudom, hogy te vagy az én Bíróm, de te vagy az ér 
Szabadítom is; odaállok az elítéltettek közé, de látom, hogy ott állsz; te én 
helyettem, az igaz a hamis helyett, az én közbenjáróm, aki bűnt és büntetést 
hordoz el helyettem. Drága Uram, légy az én közbenjáróm az Atyánál, átadom 
magam néked, itt állok kihallgatva, elítélve, megbüntetve, holtan és újra 
feltámadva Benned és ezért megkegyelmezve, szabadnak ítélve, megigazulva és 
szeretve a Jézus Krisztus érdeméért.” 
 
 
 
 
Jézusnak vére s érdeme  
Ez lelkem éke s öltönye,  
Istennél ezzel állok meg,  
Ha egykor mennybe felmegyek. 
 
Az Isten áldjon meg benneteket. Ámen. 
  

Örömmel lát titeket! 
 
„A sokaság pedig...követé őt, és ő örömmel fogadván őket, szóla nekik az Isten 
országáról és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyítá”. Lukács 
ev. 9, 11. 
 
Mai tárgyamat az új, átdolgozott kiadású angol bibliából vettem, ahol ezt olvassuk: 
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„A sokaság pedig követé őt, ő pedig üdvözölte őket”.(* A régibb angol fordítású 
bibliában az idézett hely így hangzik: „A sokaság pedig követé őt magához fogadá 
őket”. Az újabb fordításban: „A sokaság pedig követé őt és ő üdvözölte őket”, 
szemben a magyar bibliákban úgy a régibb, mint az újabb fordításban ez a hely 
egyaránt így „és ő örömmel fogadván őket”. A fordító.) 
 
A különbség a régi és az új kiadás között e szavak közt található, hogy: „magához 
fogadá őket” és „üdvözölte őket”. Az új átdolgozású bibliában tehát tanulságos 
javítást találunk, amelyet evangyéliumi értelemben fel is fogunk használni. 
 
A sokaság való dolognak vette, hogy Jézus el akar távozni és akkor kezdték az ő 
jelenlétét igazán jól megbecsülni, minél inkább féltek a távozásától. Nem tudták 
megkérdezni tőle, hogy hova megy, azt sem, hogy meddig marad el és el sem 
tudtak szakadni tőle, ezért tehát, mikor meglátták, hogy hajóba szállva elindul, 
megfigyelték azt az irányt, amerre a hajó tartott és utána siettek végig a part 
mentén, hogy szárazföldre lépésekor fogadják Őt. Nem volt elégséges előttük, hogy 
csak menjenek utána, hanem szaladtak és mikor az első falun átvonultak, 
megkérdezte a falu népe a futás okát; mikor aztán ezeknek megmondták, hogy a 
nagy próféta tengerre szállt és a másik partnak tart, akkor ők is csatlakoztak a 
futókhoz és a sokaság megnagyobbodott Mikor pedig a legközelebbi városhoz 
értek, a város lakóit nagy nyugtalanság fogta el a szalad? sokaság láttára és a 
kapukban és az utcákon állva kérdezték: „Mi az oka ennek a szorongató futásnak?” 
Midőn a választ megkapták, újból növekedett a sokaság száma, amely a tőle telhető 
legnagyobb igyekezettel törekedett előre, hogy valóban elérjék a partot, mielőtt az 

a hajó odaérne, melyben az Úr” Jézus tartózkodik. Mikor Jézus látta a sokaságot, ‒ 

bár éppen azért szállt hajóba, hogy egyedül legyen ‒ nem mutatta, hogy terhére 
volnának, nem fedte meg őket, hogy türelmetlenek voltak Vele szemben, hanem 
úgy olvassuk, hogy „üdvözölte őket”. Ha olyan lett volna, mint mi, akkor nem 
örvendett volna látásuknak, nem üdvözölte volna őket; csakhogy Jézus szívének 
nyájasságából kifolyólag örvendett látásuknak és őszintén ,,szívből üdvözölte őket. 
Ha pedig az Úr ezt a nagy tömeget üdvözölte ,,amely olyan alkalmatlan időben 
kereste fel, akkor nyugodtak és biztosak lehetünk afelől, hogy bármikor jövünk is 
hozzá, szívesen fogad bennünket; ettől eltekintve pedig egész életén át látjuk, hogy 
a bűnösöket szívesen fogadá és őket soha vissza nem utasította. Az Úr nyílt házat 
tartott mindaddig, míg e földön tartózkodott. El lehetett mondani életének, minden 
idejéről: „Ez a bűnösöket magához veszi és örömmel fogadja őket”. Az ő 
jelmondata ez volt: „Aki akar, jöjjön”. Ha némelyek közelebb akartak Hozzá jönni s 
nem kívántak csupán hallgatók maradni, hanem be akartak lépni tanítványainak 
körébe, akkor rögtön, kész volt, hogy őket magához fogadja. És ha voltak sokan 
olyanok ,,kik nem akartak Vele szorosabb összeköttetésbe lépni, akkor ez azért volt, 
mert képtelenek voltak jönni s nem pedig mintha nem akarta volna őket elfogadni. 
A vámszedők és a bűnösök közeledtek Hozzá; a pillantása már hívogató volt, ujja 
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integetett, szeme meggyőzően beszélt, kitárt karjai kértek, egész személyisége, 
egyénisége mindenkit vonzott magához. Az ő szeretetének ajtaja előtt nem hevert 
egy mérges, vad kutya és éppen úgy nem volt őrizője sem ajtajának, amely távol 
tartsa lakásától a meg nem hívottakat, ellenben az ajtó tárva-nyitva volt, a bejárat 
fölött pedig fényes betűk tündököltek: „Jertek mind és legyetek üdvözölve!” Ez a 
tárgya a mai beszédemnek és őszinte kívánságom az, hogy egyesek, kik féltek eddig 
Hozzá közeledni, ösztönözve legyenek a közeledésre, hogy mihamarább meghallják 
az üdvözlést, amely nekik szól. 
 
Elsősorban annál a tárgynál fogunk időzni, hogy Jézus mindenkit üdvözöl, 
másodszor bátorítólag fogjuk ezt használni kereső lelkek számára és harmadszor 
pedig, mint egy olyan tant fogjuk megtekinteni, amely bennünket, tanítványait arra 
oktat, hogy miként viselkedjünk azokkal szemben, kik Jézust keresik. 
  
Bárcsak a Szentlélek Isten segítségül jönne nekünk, mikor első sorban is annál a 
tárgynál időzünk, hogy Jézus üdvözli azokat akik keresik őt. 
 
Jegyezzük meg mindenekelőtt, hogy az Úr minden hozzá közeledőt minden időben 
elfogad. A szövegben felemlített idő egyike volt a legalkalmatlanabbaknak. Jézus 
nyugalmat keresett tanítványai részére, akik különböző városokban és falvakban 
prédikáltak és csodákat vittek végbe ezek a tanítványok az elért eredmények által 
meglehetősen felemelkedtek önérzetükben és szükséges volt számukra, hogy kissé 
visszavonulva a dolgot áttekintsék és nyugodtabb kedélyhangulatba kerüljenek 
Eltekintve pedig ettől, fáradtak is voltak, mert a nép annyira szorongatta őket, hogy 
néha még testük szükséges felfrissítésére sem marad idejük; a nyugalomra tehát 
feltétlen szükségük volt, nehogy ez a néhány ember, akik tulajdonképpen a 
gyülekezetnek és a világnál reménységét képezték, idő előtt kiessenek helyükből. 
Ezért bocsátotta őket a Mester egy hajóba, hogy ezen eltávozhassanak és a 
pusztában a magányt élvezzék. Mindenképpen szükségük volt a nyugalomra az 
erejüket túlfeszített munkásoknak. Azután volt egy nagy bánatuk is még pedig a 
Keresztelő János lefejeztetése és azt gondolták, hogy ha kissé visszavonulnak, úgy 
enyhet találnak fájdalmuk csillapítására. Ugyanekkor pedig maga az Úr is kereste az 
egyedüllétet, mert Heródes mindenáron látni kívánta Őt, már pedig eme jeles 
királynak a látása még akkor sem volt kívánatos, mikor a legjobb hangulatban volt. 
Lehet hogy meghallgatta volna Jézust is, miként Jánost meghallgatta és mikor az 
érte feltámadt kíváncsiságát lecsillapította, akkor életét vette volna talán vagy 
pedig az is lehet, hogy akadt volna egy új Heródiás, aki felingerelte, hogy ölje meg a 
prédikátort, mert a palota hűs termeit tüzesen forróvá tette a buják és a paráznák 
számára. A mi Mesterünk ideje akkor még nem következett el, hogy egy királyi 
palotában közszemlére kiállítsák vagy hogy egy király tehetetlenségének és 
vérszomjának áldozata legyen. Ezért kereste fel a pusztát, habár csak rövid időre. 
Nagyon kellemetlen volt tehát, hogy egy ily nagy tömeg követte Hát ne tudjanak, 
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sehol sem megpihenni a munkások? Ne tálaljának sehol sem egy kis időt a 
magányra, melyre oly nagy szükségük volt? Nem csodálatos-e, hogy az Úr ily időben 
ezt a telhetetlen tömeget üdvözölte és örömmel fogadta? 
 
Azt hiszem, hogy az Úr ezenkívül megbeszélést akart tartani az apostolokkal arról, 
amit tettek és arról, amit a jövőben tenni akarnak és tenni fognak. Lehet, hogy 
azután időt akart szentelni annak is, hogy velük egész külön imádkozzék. Minden 
nagyobb cselekedetének végrehajtása előtt azt olvassuk Róla, hogy visszavonult 

imádkozni és éppen úgy ‒ biztosak lehetünk benne ‒ a cselekedet végrehajtása 
után is imádkozott. Természetes volt előtte az, hogy a jó magot tovább is gondozza, 
amit az apostolok oly eredményesen elszórtak. Csakhogy nem volt szabad békét és 
nyugalmat élveznie, mert a sokaság már ott állt a parton, mielőtt ő még rátette 
volna a lábát. Az apostoli zárt tanácskozás megszűnt és egy hatalmas népgyűlésben 
folytatódott a mezőn, a szabad ég alatt. A Mesternek és tanítványainak egyszer 
sem engedtetett meg, hogy fontos és komoly megbeszéléseket folytassanak az 
Isten országának dolgairól, mert már jön a nagy tömeg, tarkán keverve, egymást 
szorongatva és az Úr tanítványaival egyetemben mihamar központja lett egy nagy 
népcsoportnak. Nyugalomról, csendről, szent társaságról nem lehet már szó; most 
csak beszélni, gyógyítani kell, a tömeget megvendégelni és ezzel aztán ki is merül az 
egész nap. Az Úr barátságosan, nyájas örömmel üdvözölte a sokaságot; türelemmel 
és oly megértéssel szemlélte a nagy tömeget, mint egy csapatparancsnok nézi végig 
a katonáit szemle alkalmával. Nem vesztette el a türelmét velük szemben, nem volt 
ingerült az ő tapintatlanságuk miatt, sőt ellenkezőleg, mintha még ő hívta volna, 
még ő küldte volna ki hírnökeit, felszólítva mindenkit, hogy jöjjön, annyira kész volt 
arra, hogy rögtön fogadja őket. Szinte csodálatos, hogy nem mondta ezt: „Menjetek 
ezúttal dolgaitok után; ha majd alkalmas időm lesz, hívatlak benneteket.” Valahol 
hallottam már e szavakat, bár a Mester soha sem használta azokat. Halasztásról 
vagy elutasításról csak nálunk lehet szó, Krisztusnál sohasem. Milyen szomorú, hogy 
az emberek oly gyakran kérnek halasztást, mikor ezzel szemben Krisztus még a 
legalkalmatlanabb időben is kész arra, hogy a hozzájövőket üdvözölje. 
 
Engedjétek meg, hogy bemutassam az igazságot néhány oly jelenlevőnek, akik még 
nincsenek megmentve. Jöjjetek Jézushoz, amikor csak akartok, mindig elfogad 
benneteket. Bármily dolgai vagy gondjai legyenek is, de mikor Hozzá jöttök, mégis 
örömmel lát és üdvözölni fog titeket. Az Isten szentjei egybesereglenek a közös 
asztalnál, ez az asztal pedig nem arra rendeltetett, hogy a megtéretlenek kegyelmi 
eszköze legyen, mert senkinek sincs joga ez asztalhoz ülni, mint azoknak, kik a 
Krisztusban vannak. Az úrvacsorának nem megtérés, hanem nevelés, hitbeli 
erősödés a célja és azért rendeltetett, hogy azok, akik Istennek élnek, ott 
tápláltassanak és hogy azok a jelképek Krisztus testére és vérere emlékeztessék 
azokat, akik lelki táplálékukat Ő általa, nyerik. És ha egyesek mégis csak szemlélni 
akarnának vagy pedig, ha jogtalanul betolakodva részt vennének azon, akkor azok 
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még sem vehetnek érzelmileg is részt; a szentek közösségében. A Krisztus szíve 
soha sem lehet úgy telve övéinek szeretete iránt, hogy fülei nem hallanak meg az 
alázatosak és a megtört szívűeknek Hozzá felhangzó kiáltásait. Ha komolyan 
keresed Őt és ha meg akarod találni, akkor meg is fogod találni, csak ne hagyj fel 
szándékoddal. 
 
Talán vannak itt olyanok, akik átéltek olyan időket, mikor a Szentlélek szele 
erősebben fújdogált és a lelki ébredések sűrűek voltak. Gondoljatok arra a 
magasztos időre, mikor az Isten hatalma oly közel volt. hogy az embereket 
meggyógyította és sokan, miként tudjátok is, meggyógyultak. Ott ültetek azok 
mellett, akik az üdvösséget a Krisztusban keresték és meg is találták, ti azonban 
nem kerestetek semmit és nem. is találtatok semmit; ha pedig mutattatok is valami 
megindultságot zörgetéstek mégis nagyon gyenge és bátortalan volt, ennek 
következtében nem közeledtetek Hozzá és így nem is nyertetek örömet és békét 
lelketek számára. Az ébredés szellője azonban elmúlt és a kegyelem áradása után 
ismét apály következett, amikor is, miként az elmúlt esztendő, olyan időszakhoz 
érkeztetek, mikor az aratásnak vége van; a nyár elmúlt és ti mégsem vagytok 
megmentve. A falevelek elsárgulva lehullanak és emlékeztetve az elmúlásra, arra 
figyelmeztetnek, hogy még mindig nem vagytok megmentve. Számtalan alkalmatok 
volt az áldás elnyerésére és ti még sem nyertétek meg. Immár a nap végéhez 
értetek és lassan-lassan beköszönt az este, de még mindig nem vagytok 
megmentve. Reménységtek még mindig lehet, mert az Úr szíves látása hosszú és 
állhatatos. Ha valamely láthatatlan fonál arra kényszerít, hogy a Megváltót 
keressétek, akkor engedjetek szelíd kényszernek, mert Jézus elfogadja az 
embereket a legvégső határnál és legutolsó alkalommal is. Az idő elmúlhat, de még 
mindig nincs nagyon késő. Jöhettek Krisztushoz éjfélkor épp úgy, mint délben, 
reggel, mii este és sohasem fogjátok azt tapasztalni, hogy az ajtók zárva vannak, 
vagy azt hallani, hogy „Távozzatok most tőlem”. Még ha a rendes kegyelmi 
eszközöket nem is érzitek és azok a férfiak, kiket Isten megáldott, máshová távoztak 
is, még akkor is jöjjetek csak Krisztushoz, mert örömmel lát titeket; mert nem volt 
és nem is lesz a földön soha olyan óra, amikor Krisztus elutasítaná azokat, akik 
utána vágyódtak. Nem olvastátok soha sem ezt a bibliai verset: „Minden, amit 
nékem ad az Atya, én hozzám jő és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem 
vetem.” Nem tudtok semmit erről a versről? Itt nincs semmi előírás a csendes éji 
vagy a kora reggeli órák részére. Bármikor akar egy lélek Krisztushoz közeledni, az 
Úr soha sem fogja ezt a kívánságát elutasítani. 
 
Előfordulhat az is, kedves barátom, hogy azt gondolod, igen alkalmatlan most az idő 
Krisztushoz jönni, mivel mostanában estél bele egy csúnya bűnbe. Azt mondod: 
„Azt akarjátok talán, hogy piszkos kézzel és fekete szívvel jöjjek Krisztushoz?”  
 
Igen, azt akarom, hogy rögtön jöjj Hozzá, hogy odafuss, úgy miként a gyilkos rohan 
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tettének színhelyétől a legközelebbi menedékvárosba, úgy amiként van, a vértől 
meg gőzölgő kézzel, Felteheted elém esetleg azt a kérdést, amely az általános 
felfogásnak lehet a kifejezője, hogy: „Nem kell-e nekem bizonyos ideig várakoznom, 
amíg tömérdek bűneimet megmosom?” Nem, kétszer mondom, hogy nem! Sokkal 
jobban félek az ily felületes, hamis mosásoktól, semhogy elhinném, miszerint 
azokat az idő megtisztítaná. Az igazságtalanságot az idő nem változtathatja meg, 
sem a bűnöket nem enyhítheti a legkevésbé sem; ha pedig mindennek dacára a 
lelkiismeretet mégis megnyugtatja, akkor ez a nyugalom hamis, gonosz és olyan, 
amelytől az embernek rettegnie kell. Jöjj Jézushoz addig, míg lelkiismereted sebei 
véreznek. Jöjj akkor, mikor a sebek a legrosszabb állapotban vannak, sem kimosva, 
sem bekötözve, sem olajjal megkenve. Mikor piszkos vagy, az a legjobb alkalom a 
mosdásra; és mikor egészen semmivé válsz és ezt a tudatot érzed is, akkor van a 
legjobb alkalom arra, hogy a Megváltóhoz siess. Saul Társisból avval a szándékkal 
indult el, hogy az Isten szentjeit üldözni fogja, hogy megkötözve Jeruzsálembe viszi 
és mikor Damaskus városát maga előtt látta elterülve a völgyben, kész volt, hogy 
mint egy tigris, oly vérszomjasán ugorjék az ott lakozó Jézus követőkre; de ott és 
akkor jelent meg az Úr neki. Nem felelhetett volna ő így a mennyből jövő szózatra: 
„Uram, engedd meg, hogy visszamenjek Jeruzsálembe, hogy ott bűnbánatot 
tartsak; engedd meg, hogy egy pár hónapig elrejtsem magamat az emberek elől és 
csak akkor jöjjek Hozzád?” Nem, Saul nem szólt így, hanem ott és akkor tért meg, 
habár evvel a legerősebb kísértésbe esett be. Semmi sem mutatkozhatott 
helytelenebbnek, minthogy Krisztus őt akkor és ott vette fel, mikor zsebében 
hordta a szentek elítélő levelét; de az Úr a? ő népének ezt a nagy ellenségét mégis 
üdvözölte, örömmel fogadta és örömmel fogad másokat is, akik ugyanilyen 
helyzetben és állapotban vannak. Kedves barátom, figyelmeztetni és kérni akarlak, 
hogy kelj fel és úgy, amint vagy, jöjj Jézushoz. Te szegény, elveszett fiú, kelj fel és 
hagyjad ott a moslékot, a disznók vályúját; ne várj addig, míg megmosod kezeidet, 
hanem eredj haza atyádhoz, aki meg fog mosni úgy, amint te soha meg nem 
moshatod magad. Ne várj semmit és senkire. A halasztás a legnagyobb veszedelmet 
hozhatja reád. Ez a pillanat illik legjobban a megtéréshez és a hithez. Jöjjetek most, 
mert az Úr arra vár, hogy kegyelmes legyen. Nem olvastam sehol sem, hogy az 
elveszett fiú, mikor belépett az atyai házba, alkalmatlan időben jött volna. Nem 
tudom, hogy este, kora reggel vagy délben jött-e haza, mert a példa nem nyújt erre 
felvilágosítást; de bármikor jött is, éppen abban az órában lépett be, mikor egy 
hizlalt ökör várakozott arra, hogy leöljék, egy gyűrű és egy díszes öltöny készen volt 
és az egész házban minden elkészíttetett arra, hogy ünnepet tartsanak az elveszett, 
de megtalált fiú örömére. Bűnös, siess Jézushoz, siess, bármily órában jöjj is Hozzá. 
A mi kegyteljes Urunk nem fog téged elutasítani, mert még azokat sem utasította 
el, akik a lehető legalkalmatlanabb időben jöttek Hozzá és azóta sem utasított el 
senkit; nincs tehát semmi okod a visszahúzódásra. 
 
Ugyanez az igazság aztán más világításban is elénk állíttatik azzal a 
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figyelmeztetéssel, hogy az Úr minden nemű és minden rendű Hozzá közeledő 
magához bocsátott. Nagy, tarka népcsoport volt ott és attól tartok, hogy nagyon 
kevesen, talán csak elvétve akadt egy-egy, aki valami magasabb, nemesebb cél 
miatt ment Krisztushoz. Kétség nélkül akadtak olyanok, kik azért jöttek, hogy 
hallgassanak, olyanok is, akik látni akartak, de nagyon sokan voltak, akik valamit 
elnyerni óhajtottak. Jézushoz jöttek, mivel betegek voltak és Ő meg tudta őket 
gyógyítani. Hallottam, hogy egyes felébredt lelkek így sóhajtottak fel: „Attól tartok, 
hogyha Krisztushoz megyek, akkor csak önző szándékok vezetnek ebben a 
tervemben”. Nem baj, vezessenek bármily önző szándékok, csak jöjj; mert ugyan 
miért megy egy koldus a házba, ha nem azért, hogy ott alamizsnát kapjon? Valamit 
nyerni, valamit kapni, ez az egyetlen elfogadható ok, amiért egy szegény bűnös 
Krisztushoz jöhet. Rettegés a kárhozattól, vagy félelem a bűntől vagy reménység a 
bűnbocsánatra, ezek az okok lehetnek azok, melyek Jézushoz űznek vagy vonzanak; 
bármily legyen is azonban az ok, a cél csak az legyen, hogy Krisztus kezét 
megragadjuk. Őszintén bevallom, hogy Krisztushoz először csak azért közeledtem, 
mert valamit akartam kapni tőle. Volt egy apostol is, aki így nyilatkozott: „Mi 
szeretjük Őt, mert Ő először szeretett minket.” Hallottam olyan szeretetről a Jézus 
iránt, amely teljesen ment minden haszonleséstől és azt hiszem, hogy ez tényleg 
lehetséges is és hogy egy keresztyén későbbi idejében teljesen kifejlődik erre a 
magaslatra; csakhogy először jöjjünk Jézushoz arra való tekintettel, amit kapunk 
Tőle; jöjjünk Hozzá azért, mert nem nélkülözhetjük Őt. Nincs más mód és nem is 
vezet más út Krisztushoz, csak ez. Azt mondhatná valaki: Nagyon alacsonyak ezek 
az okok. Lehet, hogy tényleg alacsonyak, de előttünk mégis hatalmasak. Krisztus 
minden körülmények között felszólít a hozzájövetelre, hogy nyugalmat és békét 
találjunk. Az Úr Jézus üdvözölte és örömmel fogadta a sokaságot, bármily alacsony 
és önző szándékok vezették és üdvözölni fog bennünket is, ha Hozzá közeledünk. 
Ha jövünk Krisztushoz csak saját magunkért, ha bűneink bocsánatát óhajtjuk tőle, 
ha azt akarjuk, hogy Isten gyermekeihez hasonlóvá tegyen minket, akkor ezek az 
okok nem kellemetlenek Krisztus előtt, sőt ellenkezőleg örömmel fogad bennünket. 
 
Abban a tömegben, mely Hozzá jött, mindenféle emberek képviselve voltak, a 

többség azonban sietve és minden előkészület nélkül jött. Gyalog jöttek, ‒ amint 

olvassuk, ‒ szaladva. Nem volt idejük, hogy tisztességesen felöltözzenek és 
elkészítsék magukat. Amint sietve szaladtak a falvakon keresztül, mások is jöttek 
utánuk és így jöttek fej-fej mellett, egy roppantul kevert tömeg. Nem voltak úgy 
felöltözve, mintha Istentiszteletre készültek volna, nem hozták magukat rendbe, de 
most itt voltak és a Megváltó örömmel fogadta őket. Szeretném tudni, mennyi 
időre van egy embernek szüksége, hogy előkészítse magát a Krisztushoz jövetelre. 
Ha tökéletesen előkészítettétek magatokat arra, hogy Krisztushoz jöttök, mi 
értelme van ennek? Az előkészület a jövetelre egyszerűen ez: Ha üresek vagytok, 
megvan az előkészület arra, hogy megtöltessetek, ha betegek vagytok, akkor elő 
vagytok készítve a gyógyításra és ha bűnösök vagytok, elő vagytok készítve a 
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bűnbocsánatra; más előkészületről nincs és nem is lehet szó. Nem szabad az 
evangyéliomot a törvény által hatástalanná tennünk, mert ha ezt akarnánk tenni, 
akkor azt kellene mondanunk a bűnösnek, hogy készítse magát elő a kegyelemre. 
Szegény, fáradt és beteg lelkek, jertek a Krisztushoz, úgy amint vagytok, bárhogy 
piszkoltátok is be magatokat az egyiptomi téglavetésnél, bármily porosak vagytok a 
megerőltető munkától, csak jertek, szabad leülnötök és enni a húsvéti bárány 
ételéből és ha ruháitok már csak rongyokban szakadoz le rólatok, jöjjetek úgy és 
majd megmosódtok annál a kútnál, amely Jézus Krisztusból folyik és akkor majd 
tiszták és fehérek lesztek. A tömeg, amely Jézushoz jött, minden előkészület nélkül 
közeledett Hozzá és ő mégis üdvözölte őket. 
 
Nagyon sokan voltak ott, akik ellen az Úr különböző kifogást tehetett volna, 
különböző okok miatt, de a legtöbb ellen kifogást emelhetett a szegénységük miatt. 
Mindnyájuknak összevéve nem volt egy falat kenyerük sem. Olyan sietve, olyan 
rohanvást indultak útnak, hogy még egy napi eledelt sem hoztak magukkal és mikor 
Krisztushoz értek, feltétlenül szükségük volt, hogy egy pár óra múlva 
táplálkozzanak, mert különben tönkrementek volna. Ez egy züllött hadsereg, egy 
éhező tömeg volt, amit egyes finomabb emberek aljas csőcseléknek neveznek; 
Jézus azonban mégis üdvözölte őket és a legkisebb kifogást sem emelte rongyos 
ruházatuk vagy üres tarisznyájuk miatt. Ha meggondoljuk, hogy azóta milyen 
válogatósak lettek az ő szolgái, míg magának a Mesternek semmiféle ellenvetései 
nem voltak! Nemrégen hallottam egy olyan kijelentést, hogy valaki nem tudott az 
Istentiszteletre jönni, mert nem volt megfelelő ruhája. Igazán szeretném tudni, 
hogy melyek azok a ruhák, amelyeket az Úr Jézus előír, hogy a bűnös azokban 
közeledjék Hozzá. Tartok attól, hogy ha egyeseket itt meglátna, alig hinné, hogy 
azok a nyilvános Istentiszteletek számára öltözködtek fel, annyira fel vannak 
cicomázva; azt azonban nem hiszem, hogy valaha egy férfit vagy egy nőt elutasított 
volna magától, mert régi vagy mert foltos ruhában közeledtek volna Hozzá. Mit 
törődött ő a divatos, az utcai vagy az alkalmi öltözetekkel!? Az Úr Jézus a 
legkevésbé sem volt az, aki a gazdag uraknak vagy a szép hölgyeknek hízelgett 
volna. Nem volt olyan ruha, sem olyan kabát, mely az ő figyelmét felköltötte volna. 
Sehol az írásban nem olvasom, miszerint Jézus azt mondta volna: „Ne jöjjetek az én 
nemes személyemhez nagyon közel,?ti tisztátalan tömegek.” Sohasem húzódott el 
tőlük azért, mert szegényeknek és rongyosaknak tartotta őket. A legszebb gyöngyei 
azok voltak a prédikátori hivatásának, hogy „a szegényéknek az evangyéliom 
prédikáltatik.” Örvendett azon, hogy a szomjasak Hozzá jöttek és Nála vigaszt és 
üdülést találtak. Ezért tehát senki ne gondolja a maga szegénységét akadálynak a 
közeledésben. Ha nincs egy filléretek sem, amellyel jót cselekedhettek jöjjetek csak 
Krisztushoz ingyen, pénz nélkül és jót tesz veletek. 
 
A sokaság közül sokat vissza kellett volna küldeni betegség mi mert a tömegben 
meglehetős nagy számban voltak ezek képviselve. Lehet, hogy nem volt joguk arra, 
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miszerint az egészségesek közé keveredjenek, de mégis megtették ezt abban a 
reményben, hogy gyógyulást nyernek. Férfiak és nők voltak ott, akik tisztátalan 
betegségben szenvedtek, akiknek a zsidó törvények szerint elkülönített helyeken 
kellett volna tartózkodniok; mégis, mikor a tömeg Krisztushoz futott, ezek a 
szegény lelkek is velük jöttek és nincs példa arra, hogy az Úr valakit kiválasztott 
volna, akihez így szólt volna: „Nem fogadlak el téged, mert bélpoklos vagy!” Ah, 
milyen résztvevő pillantással tekinthetett a Mester a betegre és a szenvedőkre, akik 
ott voltak előtte, ki csúszva, ki térdelve, ki ágyában fekve és segítséget kértek Tőle. 
Állandóan körül volt véve betegekkel, úgy érezhette magát, mint aki mindig 
kórházban van, körülvéve a legrettenetesebb betegségekben szenvedőktől, de soha 
egyetlen egytől sem tagadta meg segítségét. Óh ti szegény és beteg lelkek, jöjjetek 
mindnyájan az én áldott Uramhoz, mert ő mindnyájatokat üdvözölni fog, bármikor 
és bárhogyan jöttök is. 
 
És éppen így nem utasított vissza az Úr senkit sem az ifjúsága miatt. Krisztus 
tanítványai azt hitték, hogy ilyen szónokot csak azok hallgathatnak meg, akiknek 
van értelmük vagy pedig, akik koruknál fogva megérdemlik, hogy meghallgassák 
azt, amit mond; és mikor szülők gyermekeiket hozzá hozták, ez nem tetszett a 
tanítványoknak: a Mester azonban örömmel fogadta őket és azt mondta: 
„Engedjétek hozzám a kisdedeket és ne illessétek őket, mert ilyeneké a 
mennyeknek országa.” Kedves leánykák és fiúcskák, Krisztus nem akar titeket 
félretolni és várni addig, míg idősebbek lesztek, hanem örömmel lát titeket, úgy 
amint vagytok. Ismerek egy pár kedves kicsikét és örvend szívem örömömben, ha 
látom, hogy az Úr milyen édesen gondoskodik róluk. Nemrég hallottam egy 
megható történetet egy szegény kis fiúról, aki nem messze lakott tőlem. Barátaink 
közül néhányan összejövetelt tartottak egy helyen, ahová ez a fiú egyszer elment és 
megkérdi: 
 

‒ Kérem szépen, szabad nekem is bemennem? 

‒ Ha megmosod az arcod és kezeid, akkor igen. 

‒ Köszönöm, rögtön megteszem. 
 
Elment, megmosdott, majd mihamar visszatért és elfoglalta helyét. Rendkívül 
figyelmes hallgató és buzgó látogató volt. Bárha alig volt még tizenkét éves, mégis 
nagyon szerette az imaórákat és mindig megjelent azokon. Egy este így szólt a 
gyülekezet vezetőjéhez: 
 

‒ Kérem uram, szabad nékem imádkoznom? 
 
Az igenlő felelet után úgy kitárta szívét ez a szegény kis gyermek Isten előtt, hogy 
mindenkire, aki csak hallotta imáját, mély benyomást tett. Egy este, mikor a 
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szobából kiment, kezet adott a házigazdának és így szólt: 

‒ Jó éjt! Talán már nem is találkozunk addig, míg a mennyben nem látjuk egymást. 
 
Ezek a szavak akkor csak prófétailag hangzottak, de a legközelebbi imaóra előtt 
halálra gázolta a szegény gyermeket egy teherkocsi és az a kedves, fiatal lélek 
felrepült a Mindenható trónja elé Jézushoz, akit oly nagyon szeretett. Milyen édes 
öröm volt mindazoknak, akik ismerték őt, tudni, hogy most ott áll a mennyei 
seregek közt és mindenkor láthatja az Isten arcát. Örömmel mondhatom, hogy mi 
folytonosan felveszünk fiúkat és leányokat a gyülekezetbe. A gyermekek 
jámborsága nem ismeretlen dolgok előttünk; és a legkevésbé sem tapasztaljuk, 
hogy különös nehézségeket okoznának, mert ők képezik a mi örömeink egyik 
forrását. Kedves gyermekek, egy cseppet sem aggódjatok Krisztushoz jönni, mivel 
kicsinyek vagytok, mert Jézus azt mondta a nagy embereknek, hogyha nem veszik 
fel őt úgy, mint a kis gyermekek, akkor nem mehetnek be a mennyek országába. 
Azt mondta: „Akik korán keresnek, megtalálnak engem.” Jöjjetek tehát mielőbb 
Hozzá! 
 
Voltak aztán olyanok is a tömegben, akik ellen Jézus azt a kifogást emelhette volna, 
hogy már öregek. Alig látják már az utat, támolyognak, mankóra van szükségük, 
félig vakok, félig süketek és minden tagjuk már nagyon gyenge. Természetes lett 
volna, ha Jézus így szól e szegény öreg lelkeknek: „Mit tegyek veletek, kiélt, öreg 
teremtményekkel? Menjetek és töltsétek el a nap hátralévő részét is ott, ahol a 
többit eltöltöttétek. Miként gondoljátok azt, hogy hozzám jöttök, mikor már nehéz 
értelműek, gyengék, bénák és vakok vagytok? Miként lehettek ti a kereszt 
harcosai?” De magasztalva legyen az Úr, a mi édes Megváltónk elfogadja az aggokat 
is és az öregeket barátjaivá teszi és megdicsőíti önmagát a gyengék, a töpörödöttek 
megkegyelmezésében. Kedves öreg barátom, ha mindjárt tizenegy óra van is, az Úr 
mégis elhív a szőlőjébe és jutalmad ugyanaz lesz, mint azoké, akik korán reggel 
elmentek dolgozni. Jöjj és ne tarts semmitől! 
 
Kifogást tehet még valaki azzal, hogy megérti, mikor az Úr ifjakat és öregeket 
elfogad, de mikor egy bűnös jön Hozzá, aki nagy bűnöket követett el, azt 
valószínűleg elutasítja. A dolog nem áll így. Azok, akik Krisztushoz jöttek, gyakran 
nagy bűnösök voltak és ő mégis elfogadta őket. Megfigyeltétek-e már valaha, hogy 
a legutolsó, akihez Krisztus halála előtt szólt, a gyilkos volt ott a keresztfán és a 
legelső, akivel feltámadása után beszélt, Mária Magdaléna volt, az, akiből az Úr hét 
ördögöt űzött ki? A Megváltó öröme az volt, hogy a bűnösök bűnöseihez 
közeledett, hogy azok nyomorúságait meggyógyítsa és őket szeretetteljes szívébe 
felemelje. Úgy, hogy végeredményben ugyanarra térek vissza, amiből elindultam, 
miszerint az Úr minden Hozzá közeledőt elfogad. 
 
Még egyszer: az Úr minden közeledőt örömmel fogad és üdvözli okét. Nemcsak 
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megengedte, hogy az emberek Hozzá jöjjenek és nemcsak eltűrte az ő jelenlétüket, 
hanem „örömmel fogadta őket.” Mikor látta, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül 
való juhok, egész szívét nekik adta, hogy jót tegyen velük. A sóvárgó pillantások 
felkeltették rokonszenvét és végtelen szeretetének forrásai felfakadva áthatották 
egész természetét, úgy hogy „megszáná a sokaságot.” Bebizonyította 
cselekedeteivel, hogy örömmel látta őket magánál. Beszélt nekik Isten országáról, 
meggyógyította azokat, akiknek szükségük volt a gyógyításra és enni adott több 
mint ötezer embernek. Nem tett senkivel sem kivételt, mindenkit üdvözölt, 
mindenkinek örült, tanította, gyógyította, táplálta és egyforma nyájas pillantásokkal 
tekintett mindnyájukra. Nem utasított e senkit és nem mondta senkinek sem: „Te 
elmehetsz utadra, semmi közöm sincs veled!” Nem mondta ezt senkinek sem és 
mindenki egyformán érezte, hogy az Úr örömmel látja őket. És éppen így van ma is 
A mi drága Mesterünk boldog, hogy a bűnösöket elfogadhatja és részvéte teljesen 
feléjük fordult; örül, ha azok Hozzá jönnek; megsokasítja áldásait azokon, akik 
bizalommal tekintenek Reá; mindent megtesz nekik kérésükön és értelmükön felül, 
kivétel nélkül, abból az egyetlen alapból kifolyólag, hogy „aki hozzám jön, azt 
semmiképpen nem vetem ki.” 
 
Evvel aztán odaérkeztem beszédem második részéhez, mikor is a bátorítással 
akarok foglalkozni. Ha Jézus Krisztus e földön jártában mindenkit üdvözölt, aki csak 
Hozzá jött, bármikor jött is, akkor ugyanezt fogja megtenni veled is, kedves 
barátom, ha most közeledsz felé; mert a körülmények jóformán teljesen 
ugyanazok. Ugyanabból a fajból való vagy, mint azok, akiket Jézus örömmel 
fogadott. Nem voltak jók semmire sem; nem tudtak önmaguk megállani és nem is 
tudtak valami összeget magukkal hozni, hogy esetleg jóindulatát megváltsák. Nem 
hasonlítasz-e te is ezekhez? Nem vagy-e egy közönséges bűnös? Biztos vagyok 
abban, hogy épp olyan lelkeket tudnék ma előállítani, mint amilyeneket Krisztus 
akkor örömmel üdvözölt. Nem akarok érzékeny dolgokat feltárni, de azért mégis 
azt a bátorságot veszem magamnak miszerint megkérdem: Tolvaj vagy? Ha igen, 
akkor jusson eszedbe, hogy a lator ott a keresztfán üdvöt és békét nyert 
Krisztusban. Vagy talán tisztátalan, parázna vagy? Ne felejtsd el, hogy Dávid 
házasságtörő volt és kegyelmet talált, az Úr Jézus pedig megbocsátott annak a 
parázna, bűnös asszonynak, aki Őt oly nagyon szerette. Az embereknek azon 
fajtáihoz jött Krisztus, akik igazságtalanok,, tisztátalanok és istentelenek voltak és 
ezeket akarta megkeresni és üdvözíteni. 
 
Azután vegyétek tudomásul, hogy ugyanaz a Megváltó van itt ma is. Jézus Krisztus 
ma épp oly kegyelmesen megbocsátja a bűnt, mint megbocsátotta e földön 

jártában. „Hogyan lehet ez ‒ szól valaki ‒ hiszen az Úr a mennyben van?” Ez úgy 
van, csakhogy senki sincs, aki azt tudná állítani, hogy valaki valamit elvesztett 
azáltal, mert Krisztus a mennybe ment. Jézus nem ejtette el részvétét, nyájasságát 
az emberek iránt, sem örömét afelett, hogy az embereket megáldhatja. Az Úr 
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ugyanaz a Megváltó fenn a dicsőségben, mint volt itt lenn a föld porában. 
Meghívlak, kedves barátom, a közeledésre, habár esetleg ugyanazokban a 
fogyatékosságokban szenvedhetsz, mint ezek az emberek. Jöjj úgy, amint vagy és 
jöjj ugyanazzal a várakozással, amilyennel ezek jöttek, mert ezek csodákat vártak és 
kaptak is. Jézusban még ugyanolyan indulat van, mint akkor volt, mikor a bűnös 
asszonyra nem vetett követ és mikor gyilkosaiért imádkozott; a feladata még ma is 
ugyanaz, hogy lelkeket mentsen és ezért üdvözli örömmel a hozzá, közeledőket. 
Mivel pedig te ugyanolyan állapotban vagy, jöjj és várd el ugyanazt az eredményt 
jöveteled miatt. 
 
A fogadtatás, kedves barátom, melyet Krisztusnál nyersz, éppen olyan szíves lesz, 
mint volt ezeké az embereké. Mikor fordul elő az az eset, hogy az ember nem 
üdvözöl minden hozzá közeledőt szívesen? Olyankor, mikor olyasvalaki állít be, akit 
nem szeret, vagy akit nem hívott meg, mert nem óhajtja társaságát; szívesebben 
eltűri távollétét, mint jelenlétét. Ilyen eset azonban nem fordulhat elő az Úrnál, 
mert ő szereti ellenségeit és felkeresi háborgatóit. Gazdag és bő szeretet van benne 
a bűnös emberek iránt és meghallgatja azok kiáltásait a kegyelem után. Lehet, hogy 
néha nem láttátok örömmel a vendégeket, mert nincs elég eledeletek, amit eléjük 
adjatok. Panaszkodik is a jó háziasszony: „Inkább máskor jöttek volna.” Soha ilyesmi 
nem eshetik meg Krisztussal. Neki mindig van elegendő készlete és van elég 
eledele. Mindenki, akit az Atya Neki adott, jöjjön, mert nincs egy sem, akit 
elküldene azért, mivel nem tudja táplálni. 
 
Akad néha olyan ember, aki vendégszerető volt, de megelégelte ezt és most így 
szól: „Ezek az emberek hozzám jönnek, esznek és isznak nálam s végül rosszat 
beszélnek rólam.” Az ilyen tények sohasem befolyásolták Jézust, házának ajtaja 
mindig tárva, asztala pedig megterítve volt. Tudta már előre a mi rossz 
viselkedésünket és vendégeinek helytelen cselekedete felett éppenséggel nem 
csodálkozott. Tudta, hogy azok nem érdemlik meg jóindulatát és nem is azért 
vendégelte meg őket, mert rászolgáltak volna, hanem azért tette mindezt, mert 
végtelenül kegyelmes volt és mert örömét találta abban, hogy a hálátlanokkal és a 
gonoszokkal jót tegyen. Azért tartja még mindig nyitva házának ajtaját, hogy azok, 
akik a romláshoz közel vannak, akik nem érdemlik meg jóindulatát, azokkal értesse 
kegyelmét. Jézus Krisztus örömmel fogad titeket, habár a társaság nem is fogad be 
tagjai közé. Van itt talán valaki, aki ebben kételkedik? Aki kételkedik, jöjjön és tegye 
próbára az Urat. Nincs ember, nem volt és nem is lesz, aki azt mondhatja: 
„Közeledtem Krisztushoz, de Ő elűzött magától.” Elmehettek a pokol tornácai közé, 
felkutathatjátok annak minden zeg-zúgát és nem fogtok találni egy embert sem, aki 
azt mondhatja: „Hittem Jézusban, de ő nem akart engem megváltani.” Jöjj Hozzá, 
barátom és ha elvet tégedet, akkor te leszel a legelső az ég alatt, akit Jézus ellökött 
magától. Közszemlére fogunk tenni, mint kiállítási tárgyat fogunk mutogatni, mint 
az első embert, akit Jézus nem akart megmenteni és azután beszüntetem 
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foglalkozásomat és szájamat soha többé bizonyságtételre meg nem nyitom. Ilyesmi 
azonban nem történt még meg és nem is fog megtörténni. Jöjj és meglásd, 
örömmel lát magánál. Jézus üdvözölte a sokaságot és üdvözölni fog téged is és ezt 
bebizonyítja avval, hogy megteszi éretted ugyanazt, amit értük megtett. Megtanít 
az Isten országának ismeretére, a megtérésre, a hitre, megtanít olyan behatóan, 
hogy szíved teljesen megváltozik, megújul és belőled egy új teremtmény válik. Sőt 
nemcsak tanítani fog, hanem meg is szentel. Bármit ront rajtatok a betegség, 
jöjjetek csak a Mesterhez, ki meggyógyítja a félelem bénaságát, a bűn sebeit, a 
nyomor kiütéseit. Jézus az a nem tévedő orvos, aki mindenkit meggyógyít. Nemcsak 
meggyógyít, hanem táplál a mennyei kenyérrel; olyan eledelt nyújt néktek, amely 
jobb, mint az angyalok tápláléka és mindazt megadja, valamit csak kívánsz. 
Ennyiben igyekeztem kedélyteket felbátorítani. Vajha a Szentlélek Isten, áldást és 
erőt adna szavaimra. 
 
Beszédem harmadik részében aztán mint tanítást fogjuk használni a felolvasott 
szöveget. Kedves barátaim, ha Jézus Krisztus mindazokat üdvözli, akik Hozzá 
jönnek, akkor mi, kik neki követői vagyunk, utánozzuk példáját és lássuk örömmel 
mindazokat, kik az Urat keresik. Bármi legyen is az indító okuk, mihelyt látjuk, hogy 
jönnek a népek az Istentiszteletre és különösen, ha látjuk, miszerint egy kissé meg 
is vannak hatva, üdvözöljük őket örömmel. Igen csúnya dolog az, mikor bejönnek 
ide az idegenek és úgy tekintünk rájuk, mintha vadállatok volnának; senki sem 
kínálja meg őket üléssel, állhatnak addig, míg majd összeroskadnak és eljárhatnak 
esetleg hónapokig, míg valaki egy szót szólna hozzájuk. Kérlek nagyon titeket, ne 
cselekedjetek így, hanem nézzétek meg a mellettetek ülőt és ha tudjátok, miszerint 
még nincs Krisztusnál, beszéljetek neki Róla. Nemrégiben volt a vidéken egy 
hatalmas szél, amely sok gyümölcsöt lerázott a fákról; csakhogy a szél által levert 
gyümölcsökben nincs sok köszönet. Bray Vilmos (angol hitszónok) mondta egyszer: 

„Legjobban ízlik az a gyümölcs, melyet kézzel szedünk magunknak;” ‒ és erre 
vonatkoztatva hiszem azt, hogy a legjobb megtértjei e világnak azok, akikre 
szeretetteljes szívek várnak, akikért imádkoznak és akikért aggódnak. Előfordul 
néha, hogy egy-egy hatalmas prédikáció, egy erős rázás által sok gyümölcs lehull a 
fákról, amelyeket szinte csak az erőszak hozott le és ezért nincs is sok köszönet 
bennük; hanem azok, melyeket egyenként szedtek le, amelyekre gondot viseltek, 

amelyekért aggódtak, állapotukat megfigyelték, nevekedésüket ellenőrizték, ‒ ezek 
a legédesebb gyümölcsök, és méltók arra, hogy örvendjetek nekik. Tartsátok 
szemetek előtt azonban azt a szabályt, hogy mikor gyümölcsöt mentek szedni, 
mosolygó arccal menjetek. Az emberek sokkal hamarabb jönnek derültség által 
Krisztushoz, mintha csupa levert arcokat látnak. Jézus üdvözölte a Hozzá 
közeledőket; pillantása azt mondta: „Örvendek, hogy látlak.” úgy látszott, mintha 
azt mondta volna azoknak, akik visszavonultságában felkeresték: „Nem hívtalak 
éppen most magamhoz, mivel egyedül óhajtottam lenni; mivel azonban oly 
őszintén és buzgón kerestetek, kész vagyok szolgálatotokra állani és mindazt 
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megtenni értetek, amit csak tudok.” A lelkek megnyeréséhez sokszor van szükség 
mosolygó arcra. Nem tudom, hogy olvastátok-e azt a kedves történetet, amely nem 
rég jelent meg a lapunkban és árról szól, hogy egy derült mosoly által miként 
nyerettetett meg hét lélek az Isten országa számára. Egy anglikán pap a templomba 
menő útján többek közt egy ablak előtt haladt el. Az ablakon bepillantva egy kicsike 
gyermeket látott, akit két kar tartott; ő rámosolygott a gyermekre, az pedig vissza. 
Egy más alkalommal szintén arra ment el, a gyermek ismét ott volt és ő újra 
rámosolygott. Nemsokára aztán megfigyelték, hogy mikor szokott ott járni az ablak 
előtt és akkor mindig odahozták a kicsikét. Nem tudták, hogy kicsoda lehet az az 
úr.* (Az anglikán papok, egyházi öltönyeiket, csak a templomban, veszik magukra. 
Utcán csak rendes ruhában járnak. (A fordító) 
 
Egy napon aztán a két idősebb gyermek utána ment és megfigyelték, hogy hova 
megy minden Vasárnap. Bementek a templomba és mivel ott meggyőző módon 
prédikált, elmondták szülőiknek megfigyelésüket, akik aztán a legközelebbi 
alkalommal maguk is a templomba mentek. És így aránylag rövid idő alatt egy olyan 
család, amely semmit sem törődött lelke üdvével, a Megváltóhoz jött, mert a 
prédikátor rámosolygott a kis gyermekre. Nem hallottam sohasem arról, hogy 
valaki a mennybe ment volna azért, mert mogorva tekintettel járt-kelt e földön. 
Akadnak egyes csodálatosan jó személyek, akik úgy járnak e földön, mintha 
mindenkibe be akarnák ékelni a félelmetes tiszteletet a vallás iránt; tényleg 
hasonlítanak is egy sötét téli éjszakához, mikor a hold is elrejtőzik; senki sincs, 
akiben vonzalmat vagy kedvező benyomást, ellenben annál többen, akiben 
ellenszenvet tudnak felkelteni. Láttam nemrég egy mentőövet, élénk, tündöklő 
színekkel befestve. Mennyire alkalmas volt ez arra, hogy a homályos tengerre 
kivessék, hogy egy fuldokló meglátva, segítségét nyerje benne. Lehet, hogy egy 
közönséges mentőövet nem venne észre, de ez olyan feltűnő, oly tündöklő színű 
volt, hogy észre kell vennie. Vonjátok be életeteket a derültség élénk színével, 
amely az öröm és a hitből nyert békéből van összeállítva. Mosolyogjátok be 
Krisztust a bánkódok, a szomorkodók szívébe. Ha a Szentlelket segítségül kéritek, 
akkor könnyen lehetséges ez. 
 
Jézus üdvözölte a hozzá közeledő tömeget; tegyük meg ezt mi is. Vigyázz, nehogy 
ilyen párbeszédet folytass: 

‒ Üdvözülni akarsz, nemde? 

‒ Igen. 

‒ Jobban tennéd, ha jól meggondolnád a dolgot; tudod, hogy igen sok képmutató 
van manapság. És aztán nem igen vagyok meggyőződve a te őszinteségedről. 
Beszélj igazán, azt akarod, hogy Jézus megmentsen? 
Ha azután a kereső lélek azt kérdi: 

‒ Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? 
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Akkor ne felelj így kemény szavakkal: 

‒ Ne izgasd fel magad. Maradj nyugton és engedd, hogy az evangyéliomot tiszta, 
érthető módon eléd tárjam, nehogy megcsald magad. Remélem, hogy a te 
kívánságod nemcsak rendellenes felizgulás, hanem tényleg a lélek gyümölcse. 
Nekem mégis az a kötelességem, hogy megpróbáljalak. 

‒ Ha a szíved helyes állapotban volna, akkor a mennyországba vezetted volna ezt az 
embert úgy, hogy még a felét sem intézted volna hozzá e kutató. kérdéseknek. 
Fogadd a közeledő lelkeket nyájas, szívből jövő üdvözlettel és nem hideg, 
gyanakodó kérdésekkel. 

‒ Meg akarsz szabadulni bűneidtől? 

‒Igen.  

‒ Akkor jöjj és légy üdvözölve. Higgy az Úr Jézus Krisztusban és megszabadulsz. 
Jézusban hiszel, nemde? 

‒Igen. 

‒ Jöjj hamar, mert ő már vár reád; Ő kegyelmes lesz veled szemben is. Nem kell 
semmit sem tenned, csak bízni. 
Csak egész egyszerű szavakban adtam elő e párbeszédeket, bár igen nagy 
fontosságuk van. Jézus, a mester üdvözölte a bűnösöket; vegye fel tehát Jézusnak 
minden szolgája a szeretet öltönyét és tárja ki az ajtó mindkét szárnyát minden 
belépő bűnös előtt. De talán nagyon kevés jóindulat van azokban, akik azt mondják, 
hogy keresnek? A megjegyzés kétségen kívül igaz, sőt lehet, hogy nincs semmi jó 
sem volt bennük. Nem kell-e tehát néktek is elfogadni őket? 
 
Ha van itt valaki, aki irgalmasságot keres és azt nem találja, akkor figyeljen még arra 
pár szóra, amit mondani fogok, amikor be fogom bizonyítani, hogy örömmel 
üdvözöljük őt. Kedves barátom, te azt kérded: „Mit kell cselekednem, hogy 
üdvözöljek?” Hallottad már az evangyéliom feleletét: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban 
és üdvözölsz”? Azt mondod, hogy ezt tudtad, csak azt nem tudod, hogy helyesen 
tudod-e. Figyelj ide, itt van egy kijelentés a számodra. Vegyed kezedbe az 
Újtestamentumot és keresd fel János evangyéliomának 5. rész 24. versét. Hajtsd be 
az oldal szélét és olvasd el akkor, ha hazamégy, kérlek mindnyájatokat, kik a 
Megváltót még nem ismertétek, hogy jegyezzétek meg ezt a helyet és olvassátok el 
egy párszor, olvassátok el többször, olvassátok ismét és ismét legalább egy óráig. 
Olvassátok el tízezerszer, ha szükség van rá, mert azt szeretném, hogy ez által 
megmentessetek. Meg vagyok győződve, biztos vagyok benne, hogy minden lélek 
megmentetik ezáltal, ha Isten erre áldását adja. íme, itt van az a vers: „Bizony, 
bizony, mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem 
elbocsátott, örök élete van és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból 
az életre.” 
 
Micsoda magasztos kijelentés! Van itt valami a helyes hitről? Még árnyéka sincs. 
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Hagyjátok meg csak egy embernek a hitét, hogy igazán higgyen és akkor „örök élete 
van” (nézzétek csak meg jól, nincs ott hogy „lesz”, hanem hogy „van”). Nemcsak 
élete van, amely nagyon könnyen elvész, ha nem ügyel reá, hanem „örök élete van 
és nem megy a kárhozatra, hanem általmegy a halálból az életre.” Szívd magadba 
ezt a. kijelentést, szegény lélek, mert ebben van a te megmentésed. Higgy Jézusban 
és üdvözülni fogsz. Vajha Isten segítene néked Szentlelke által, hogy hithez jöjj, 
mert akkor élni fogsz örökkön-örökké. Ámen. 
 

Lelki üdeség 
 
„Az én dicsőségem megújul velem és kézivem erősebb lesz a kezemben.” Jób 
könyve 29, 20. 
 
„És elárasztatom (megkenettetem) csillogó olajjal.” 92. Zsoltár, 11. 
 
Az első szöveg Jób hírnevéről beszél és arról a módról, hogy az isteni gondviselés 
miként tartja meg övéinek tulajdonát, egészségét és boldogságát. Isten megáldotta 
őt akként, hogy sok napokon, hónapokon és éveken át jól ment sorsa. Minden, 
amihez hozzáfogott, sikerült. Isten egy kört húzott, amelybe behelyezte őt 
mindenével együtt, amelyen át senki és semmi sem tudott bejutni, hogy rajtuk kárt 
tegyen. Mindig tekintélyesebb, mindig befolyásosabb volt és minden nap nagyobb 
tisztelettel néztek rá az emberek, mikor a kapuban* (* A hébereknél a kapu 
nemcsak az a hely volt, amelyen át az ember a házba juthatott, hanem a „kapu” 
volt az a hely, ahol a város vénei, öregjei összejöttek tanácskozni, a helység ügyeit 
megbeszélni. Majdnem megfelelt a mai „községi elöljáróságnak” „vagy városi 
tanácsnak”) meglátták. Napról napra előhaladt minden téren, minden tekintetben 
és ez már így tartott évek hosszú sora óta. Dicsősége, hírneve folytonosan 
megújult. Éppen nem mondhatták rá, hogy hirtelen tett nagy hírnévre szert és 
aztán mihamar el is felejtették. Nem volt olyan, mint egy üstökös, amely hirtelen 
feltűnik, vakító fényével besugározza az eget, de aztán csakhamar el is tűnik az éji 
homályban. Nem, hanem meglátszott rajta, hogy mindennap megújul, hogy erős, 
akarat teljes, szerencsés és hogy boldog. Azt mondta, hogy a kézíve mindennap 
erősebb lesz a kezében; holott tudvalevőleg az ív használat által elveszti erejét és 
nem képes a nyilat olyan erősen és biztosan tovaröpíteni; nála azonban ennek az 
ellenkezője történt. Nyugodtan és aggodalom nélkül bocsáthatta ki a nyilat az ívből, 
utána a másodikat, majd a harmadikat anélkül, hogy ruganyosságából, vagy 
erejéből bármit is vesztett volna. Ez annyit jelent, hogy Jóbon soha sem látszott 
meg, mintha testben vagy lélekben bágyadt, esetleg erőtlen lett volna. Bármit 
kezdett is meg, azt éppen olyan élénkséggel és erővel kezdte meg, mint azt, amit 
éppen most fejezett be, amit pedig befejezett most, azt ugyanavval az akaraterővel 
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kezdte meg, mint ifjúkorának legelső vállalkozását. De mégis, ez nem tartott mindig 
így, mert Jób ebben a részben valami olyasmiről panaszkodik, amelynek elvesztése 

őt igen fájdalmasan érintette ‒ és pedig, hogy „az én dicsőségem megújul velem”. 
Pillanatnyira úgy érezte, hogy minden gazdagságtól és dicsőségétől megraboltatott, 
minden tervei és céljai elmúltak és hogy semmi erő vagy dicsőség nem maradt meg 
számára. Elérte ő is békétlenségének keserű idejét és tehetetlen fájdalommal 
kellett látnia, hogy azok, kik azelőtt tisztelettel illették, most éppen 
legelkeseredettebb támadói voltak. Ami tehát az ő volt dicsőséget illeti, az elveszett 
a lelkekben, mintha meghalt volna. 
 
Mindezek a dolgok tehát arra tanítanak bennünket, testvéreim és nővéreim, hogy 
bizalmunkat a lehető legkevésbé helyezzük földi dolgokba, különösen pedig 
személyekbe. Magáról a földről azt olvassuk, hogy az Úr „alapította azt a 
tengereken és a folyókon megerősítette”. (24. zsoltár 2. vers.) Miképpen 
tételezhetjük tehát fel, hogy ily körülmények közt szilárd alapon nyugszik? Talán 
egyes-egyedül a holdat kivéve, amely rendszeres időkben teszi meg forgását, mely 
dolog az, melyről azt mondhatjuk, hogy állandó? Mikor még a menny világossága is 
csak eltűnik és újra felbukkan, mi az, amit állandónak nevezhetünk és nem a dolgok 
folytonos, örökös változásának és újból s újból való megújulásának? Minden dolog, 
minden teremtmény magán hordja a változandóság, a mulandóság felírását. Ha 
tehát fészkedet fenn a magasban raktad meg, ne légy nagyon biztos benne, hogy 
abban a magasban rakott fészkedben fogsz meghalni, mert esetleg a fejszét 
rávágják a fa gyökerére és te a fával és fészkeddel együtt lezuhansz a magasból. Ha 
a te gyermekeid jó egészségben, boldogan játszadoznak körülötted, ne légy nagyon 
elbizakodva felőlük, mert még könnyen lehetséges, hogy egy napon frissen 

meghantolt sírdombok felett állsz, lesújtva a fájdalomtól ‒ gyermektelenül. Ha 
mindeddig nagy becsületben és tiszteletben részesültél az emberek előtt, vigyázz, 
hogy valamiképpen sokat ne adj erre, mert a tömeg tetszése rendkívül változékony 
és ingatag. Olyan mint a gőz, alig jött, már el is múlt; és azok, akik tegnap nagy 
örömmel kiáltottak „Hozsannát” jöveteled alkalmával, mielőtt ma a nap letűnik, 
könnyen rávehetők arra, miszerint ezt kiáltsák: „Feszítsd meg, feszítsd meg!” Ha ezt 
megtették a Mesterrel, semmit se csodálkozzatok, ha megteszik a szolgákkal is. 
Ezek a tények azok, melyek miatt egy bölcs ember nem sok súlyt ad a mulandó 
dolgokra; valószínűleg nem is fogja azokat kincsei közé számítani, mert elolvadnak, 
mielőtt még megszámolta volna azokat, akárcsak a jégből faragott szobrok 
napsütéskor. Olyanok ezek, mint a játékpénzek, melyek kel egy gyermek játszadozik 
és amelyeknek csak képzelt értékük van A látható dolgok árnyékok; egyedül a nem 
látható dolgok azok, melyek valódiak. Ne becsüljétek tehát értékükön felül ezen 
földi dolgokat, min gazdagság, hírnév és a többi, hanem gyűjtsetek magatoknak 
olyan kincseket, melyeket sem a rozsda, sem a moly meg nem emészt és amely a 
tietek lesz úgy e földön, mint a földön túl. Helyezzétek örömötök alapját az 
üdvösség kősziklájára, minden más dolgot pedig ne becsüljétek a pornál 
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magasabbra. 
 

Dávid a második szövegben ‒ úgy gondolom, ‒ lelki dolgokról beszél és azt mondja 
nagy örömmel, hogy „megkenettetem csillogó olajjal.” Nem várja azt, hogy 
dicsősége elmúljék, hanem ellenkezőleg hogy az megújul. Nem tart attól, hogy a 
kezében levő ív elveszti erejét hanem ellenkezőleg Isten annak erejét napról-napra 
fokozza. És ha egyesek közületek, kik Isten népéhez tartoznak, félnek a jövőtől, 
félnek attól, hegy esetleg ők is Jób sorsára jutnak, akkor figyelmeztetlek arra, hogy 
Jób a meglátogatottságnak eme napjaiban még egyszer oly sokat élvezett lelki 
dolgokban, mint legjobb napjai alatt és hogy Isten a kiközösítés napjait éppen úgy 
megdicsőíti, mint ahogy el tudja homályosítani Inkább örömre számítsatok, mint 
kétségbeesésre. Azok a lelki dolgok melyekről beszélni óhajtok, most éppen 
alkalmasak és ha át vágytól hatva attól a félelemtől, hogy ezt szükségesnek és 
elfogadhatónak tartjátok a magatok számára, akkor emlékeztetni akarlak a Dávid 
szavaira: „Megkenettetem csillogó új olajjal,” és lejjebb, az ő másik szavaira: „Még a 
vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldellők lesznek hogy hirdessék, miszerint 
igazságos az Úr, az én kősziklám.” Ne erőszakoljátok be magatokba azt a föltevést, 
hogy egy lelki alászállás elkerülhetetlen dolog; dehogy, semmi szükség sincs erre; 
mindennap megújulhattok, mindennap felfrissülhettek, mint a harmat, egész az 
utolsó napig. 
 
Mai tárgyunk elsősorban ennek a megújulásnak az alkalmatosságára szól. „Az én 
dicsőségem megújul velem.” Másodszor arról a félelemről szól, melyet ennek az 
elvesztése okozhat és harmadszor a reményről ennek tartóssága iránt, amely 
reménységet csak fokozhatja a szövegnél eme kijelentése: „Megkenettetem 
csillogó olajjal.” 
 
Foglalkozzunk tehát elsősorban ennek a megújulásnak a nagyszeri jelenségével. 
„Megkenettetem csillogó olajjal.” 
 
Dávid, mikor még fiatalember volt, felkenettetett Izrael királyává Másodszor akkor 
kenettetett fel, mikor a királyságot elfoglalta; ez; látható felkenés valódi olajjal volt 
a bizonyítéka annak, hogy Isten őt választotta és jele volt egyben Dávid 
hatalmának. Valahányszor tehát úgy látszott, mintha megingott volna királyi széke, 
Isten mindig megerősítette azt. Mikor megtámadták az ellenségei, mikor saját népe 
feltámadt ellene, Isten felbátorította őt és szolgáit és nagy győzelmet adott nekik, 
úgy hogy mint király igen gyakran megkenettetett friss olajjal. Dávid királyi homloka 
újra és újra megkoronáztatott zöldellő babérral, trónját pedig az Úr keze alapozta 
meg szilárdan és erősen. Nem régi, állott olajjal kente meg az Úr Dávidot, hanem új, 
csillogó olajjal, melyet csak most sajtoltak a zöld levelekből, tehát új áldással 
árasztotta el az Úr Dávidot és amint reménylem, áraszt el minket is minduntalan? A 
természetnek is legszebb, legfenségesebb bájai közé tartoznak az üde levelek, feslő 
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virágbimbók és a zöldellő mező és erdő. Nemrég, amikor hűvösebb szellő fújdogált, 
azt mondta valaki nekem: „Mily üde ez a szellő és hogy felfrissít mindent; 
mennyivel különbözik attól a nehéz, nyomott levegőtől, amely pár nap előtt volt, 
amely félig elkábított és majdnem megfullasztott.” Üde dolgokat óhajtunk, 
kívánunk és ha ilyeneket elnyerünk, akkor magunk is felüdülünk. Mily kellemes 
dolog a kertben sétálni, látni a fejlődő virágbimbókat; mily édes a hegyi pataknak 
hangos csörgedezése, amint kristálytiszta vizével szalad le a völgybe. Éppen ily 
üdítő a kis bárányok pajzán ugrálása a réten, mint amily bájos a fecskék könnyed 
kergetődzése a légben. Minden üde dolog egy-egy bájos látvány a mi kedélyünk 
számára. Csakhogy, kedves lelkek, a lelki üdeségnek kettős bája van. Néha-néha 
érezzük, hogy mit jelent, mikor a lélek felüdül, mikor mintegy harmatot kap az 
Úrtól. Emlékeztek-e arra, mikor testetek oly üde volt, mint egy újszülött gyermeké? 
Ez akkor volt, mikor újjászülettetek és mikor az Urat először megismertétek. Milyen 
újnak, milyen frissnek ereztétek minden testrészeteket? Hogy tündökölt előttetek a 
bűnök bocsánata! Milyen csodás fényben ragyogott a Krisztus igazsága! Az a 
lehetőség, hogy Isten gyermekei lehettek, milyen csodálatos és milyen 

megfoghatatlan volt. Krisztusnak örökös társai lenni, ‒ mennyire megijesztett 
először ez a gondolat; hiszen olyan új, olyan meglepő volt lelketek előtt! És azóta 
valahányszor csak élénk, helyes hangulatban vagytok, minden olyan bájos, olyan 
fényes, olyan barátságos szemetek előtt, nem komor, kedvtelen és nevetséges. 
Úgyannyira, hogy mikor ugyanazt a dolgot ismét, és ismét halljátok, mégis mindig 
hatást tesznek rajtatok, mert lelketek üde, telve szokatlan erővel. A lelki 

tápláléktok, ‒ ha egészségesek vagytok ‒ szintén mindig új, hasonló a mannához, 
mely hullt a pusztában, amelyet soha sem volt szabad egy éjen át megőrizni, kivéve 
szombatot, mert mindennap új és friss tömeg hullt le, melyből szedett az Izrael 
népe és táplálkozott. Kedvesek vagytok az Úr előtt, ha avval áld meg, hogy lelketek 
mindig üde állapotban lehet, mint az életnek csörgedező, tiszta vize. Magasztos 
dolog, ha felüdültnek érzitek magatokat, ha észreveszitek, hogy buzog bennetek az 
élet és ha a Szentlélek vezérlete alatt erőről-erőre mentek és mint egy őz vagy egy 
szarvas szökelltek tova. Ha birtokában vagyunk ennek a lelki üdeségnek, akkor 
őrizzük meg, nehogy valahogyan valamiként elveszítsük. 
 
Figyelemreméltó, hogy miként mutatkozik meg ez az üdeség egy ember imájában. 
Volt egy pár oly ima meghallgatásában részem, melyek tényleg nagyon dohos 
szagúak. Oly gyakran hallottam már ezeket, hogy minden hangváltozatban 
megismerem. Egynéhány lecsiszolt, megkopott kifejezésre már gyermekkorom óta 
emlékszem. Még most is hallom ezeket az üres, lélek nélküli szavakat; régi, ledarált, 
haszontalan, tompa kifejezések voltak ezek már akkor, de a szabályhoz ragaszkodó 
imakészítők még ma is minduntalan előhozzák. Még ott is, ahol a szavak újak és 
meglehetősen sajátosak, még ott is hallhattok egy-egy olyan módon előadott imát, 
hogy ami a tartalmát illeti, arra vonatkozóan azt mondjátok magatoknak: „Ez az ima 
a Noé bárkájából való.” Ami tehát az ilyen embert és az ilyen imát illeti, igazán 
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nincsen benne sok az életből, az erőből, de különösen nincs semmi az üdeségből. 
Ottan már régen bekövetkezett a halál és most kitétetett szárításra, míg az élet 
legkisebb paránya is eltűnik belőle. Ezzel ellentétben hallottam már embereket 
imádkozni, amely valóban ima volt, ahol a lélek tökéletes közösségben élt Istennel, 

‒ ah, micsoda élet, milyen üdeség volt ott! Meglehet, hogy egynémely kifejezése 
csiszolatlan volt, de megragadta az embert, mert az az ima a szív mélyéből jött. 
Egynémely vallomások és könyörgések lehet, hogy idegenek füleitek számára, de 
dacára annak, hogy idegenek, úgy érzitek, miszerint azonnal el kell fogadnotok 
őket. Úgy érzitek, hogy mikor ilyen imákat hallotok, akkor néktek is imádkoznotok 
kell. Az ilyen imák felemelkednek a mennybe, mivel onnan jöttek le. Magam 
hallottam, mikor egy testvérünk dadogott és csuklott, mert nem tudott tovább 
haladni, szíve oly tele volt, hogy nem tudott szólani. Áldott dolog felüdülést nyerni, 
még ha ez abban nyilvánul is meg, hogy az ember megakad és egy szót sem tud 
kiejteni az ajkán. Feltételezem, hogy azon kedves barátaink, akik valamily egyházi 
szabály szerint imádkoznak, rajta vannak, hogy egy vagy más módon imájukba némi 
üdeséget vigyenek bele. Mindig örülök, ha észreveszem az erre vonatkozó akaratot, 
mert bizonyítja a jámborság erejét. Ami engem illet, én egy olyan szegény, gyenge 
teremtmény vagyok, hogy akkor, ha e szavakat körülbelül egy fél tucatszor 
hallottam, reám nézve már nincsen többé hatásuk. Nekem olyan szavakat kell 
használnom, melyek alkalmasak az időhöz, megfelelnek a szívem állapotának, 
betöltik kívánságomat és illenek az elcsüggedt vagy örömteli állapotomhoz. Valami 
üdeséget mindig kell az imába adni; ha a könyörgés régi, megviselt javított és 
fokozottnak látszik és ezért nincs nagy értéke, akkor igazán nem tesz reánk 
különösebb benyomást és nem segít semmit. Mindenben vágyódom az üdeség 
érzete után, még egy ének éneklésénél is. Lehet, hogy ismerjük az éneknek szavait, 
de akkor új szívvel, új érzetet kell adnunk a kifejezésbe, mintha mi volnánk a 
szerzők; ha így énekelünk, akkor nagy segítségünkre válnak az Isten dicsőítésében. 
Milyen jól esik csak egy némiképpen is új éneket énekelni! Nagyon jó dolog tehát 
üdeséget hozni a mi imáinkba, legyenek azok bár otthon vagy nyilvánosan 
elmondva, örömteljesek vagy bánatosak. 
 
És éppen így, kedves barátaim, nagyon helyes dolog, ha üdeséget viszünk be a mi 
érzésünkbe. Jól tudom, miszerint nem remélhetjük, hogy érzéseink által 
mentettünk meg; nem is állíthatjuk az érzéseinket a hit oldala mellé és mégis 
mindennek dacára, nekem nagyon fájna, ha csak hinnék és sohasem éreznék 
semmit. Az ilyen hit holt dolog volna. Különös és meglepő dolog volna Isten élő 
gyermekének lenni és ennek dacára soha semmit sem érezni. Szeretnék mondani 
néktek valamit az érzésre vonatkozólag, ami velem esett meg. Megtörtént, hogy 
szomorúan panaszoltam el Istennek szívem állapotát és érzéseimet a lehető 
legrosszabbaknak tartottam, amelyek csak léteznek; de hogy mily balga bíró 
voltam, kitűnik abból, hogy egy hét múlva ezeket a lebecsmérelt érzéseket 
visszahozni óhajtottam és azt gondoltam, miszerint most sokkal rosszabb 
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állapotban vagyok, mint ezelőtt voltam. Meg vagyok győződve róla, hogy mi nagyon 
tehetségtelenek vagyunk saját érzéseink megítélésére és könnyen lehetséges, hogy 
mikor a magunk véleménye szerint igen mélyen estünk, Isten szemei előtt épp 
akkor jutottunk a legmagasabbra; ugyanúgy lehet, hogy mikor azt érezzük, 
miszerint nem imádkozunk, akkor igenis imádkozunk és lehet, hogy a lélek jobban 
küzd Istennel, mikor úgy érezzük, hogy nem imádkozunk, mint mikor 
megelégedetten kijövünk kamránkból, vagy felkelünk térdeinkről és azt mondjuk: 
„Ez hasznosan eltöltött idő volt, mert teljesen meg vagyok magammal elégedve.” 
Meg van írva: „Íme te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van és 
bensőmben bölcsességre tanítasz engem.” (Zsoltár 51, 8.) Minden dolog helyes és 
jó, mely a hamis látszattól megóv bennünket. Bárcsak összezúzódnánk, darabokra 
szétforgácsoltatnánk Isten keze alatt és minden egyes darab Hozzá kiáltana. Azt 
hiszem, az imának ilyen módja sokkal eredményesebb, mint bármelyik más. 
Mindenesetre azonban ne legyen az érzéstek megállapodott, savanyú, hanem üde 
és friss. Legyen az fájdalom vagy öröm, de legyen az érzés eleven és frissen törjön 
elő a szív rejtekéből. Akár felemelő, akár lehangoló legyen az érzés, de legyen igaz 
és nem felületes vagy képmutató. Gyűlölöm a mesterséges érzést, mikor az ember 
bekényszeríti magát az indulatokba. Nagyon kedvesnek tűnik fel nekem, sírva 

közeledni az Isten kegyelmi trónja elé ‒ és szintén szépnek találom, mikor az Úr 
asztalához örömmel és hálatelt szívvel járulunk, de hidegen és nemtörődömséggel 
jönni ezen helyek egyikéhez, ah az visszataszító. Fenséges érzés tudni azt, hogy az, 
mit érzünk, igaz és hogy a lélek mélységéből tör elő, azután érezni, hogy van 
bennünk valami, ami ennek az érzésnek a valódiságát bizonyítja. Isten oltalmazzon 
a száraz érzésektől és adjon szívünknek üde, friss érzetet. 
 
Azt hiszem, kedves barátom, hogy igen megkapó szépség és vonzalom van a 
kifejezés üdeségében. Mily megfeszített erővel törekszem ennek elérésére, mint 
prédikátor. Ha napról-napra ugyanazon gyülekezet előtt állunk és isteni dolgokról 
beszélünk, akkor szinte joggal felvetődik a félelem aziránt, nehogy az ember 
egyhangú és folyton ismétlő legyen, mert maguk az isteni dolgok is fárasztóan 
hatnak az Isten gyermekeire. Sokszor gondoltam, hogyha egynémely testvérünk, aki 
igen nagy gondot fordít arra, hogy amit mond, az kifogástalanul legyen mondva, ha 
ezek nem ügyelnének oly kínos pontossággal szavaikra, hanem ajkaikról szabadon 
ömlenének azok a szavak, melyeket szívük érzése hozott létre, mennyivel több 
üdeség volna beszédjükben, mint így, mikor minden dolgot a lámpa előtt 
megvizsgálnak és azok emiatt szagosak az olajtól. Isten oltalmazzon attól, hogy egy 
szót is ejtsünk a mélyebb tudományok vagy az Isten Igéjének buzgó kutatása ellen, 
csakhogy esetleg odajuthatunk, miszerint olyan tudákosok leszünk, hogy 
beszédünket meg sem értik a közönséges emberek. Így aztán előállhat az az eset, 
hogy míg nagyon választékos kifejezésmódra törekszünk, beszédünk abban a nagy 
fogyatékosságban szenved, hogy minden üdeséget elveszti Én például nagyon 
kedvelem a vad madarak énekét. Az emberek fognak egy-egy pintyőkét és 
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megtanítják egy dallam fütyülésére és ha a madár ezt megtanulta, akkor nagyon 
megbecsülik emiatt. Csakhogy nálam ott vannak a pintyőkék az ablak előtt, kinn a 
szabadban, amelyek min a világ többi pintyőkéi, csak egy pár dallamos füttyöt 
fütyülnek, de ezt aztán sokkal dallamosabban, mint azok, melyeket tanítottak, 
bárha ezeket senki sem tanította, csak az Isten és a természet. Van valami olyan 
természetes báj ezek vad dallamaiban, amelyet egyetlen egy be tanított madár sem 
tud utánozni. A tiszta és hamisítatlan természet; legjobb eszköz a kegyelem 
számára. Nagyon szívesen hallgatom a embereket, mikor Istenről úgy beszélnek, 
ahogy megismerték, mindent a maga módja szerint, eredeti kifejezéseivel. Ha csak 
most szabadultak meg a bűnök legmélyebb helyeitől, ahonnan az ingyen vett 
kegyelem hozta elő őket, akkor hagy beszéljenek úgy, mint az izraeliták, mikor 
abbahagyva a téglaverést, még sárosán eljöttek munkahelyüktől; ha csak most 
jöttek el az eke szarva mellől vagy léptek ki a kovácsműhelyből látva még rajtuk 
iparuk külső jeleit is és beszélnek természetesen őszintén, nem akarva nagyobb 
látszatot kelteni maguk iránt, mint amilyenek és így adják elő, nem a mások, hanem 

a saját maguk tapasztalatait, ‒ akkor bizonyítékot adtak a maguk bölcsességéről és 
erejükről. Erőt és üdeséget bizonyít az, ha a figyelmet le tudjuk kötni és a szívet 
megindítani, mikor a Szentlélek jelen van, hogy azt meg is áldja. 
 
Hozzátok szólok tehát, kik csak most tértetek meg és figyelmeztetlek, hogy ne 
tanuljátok meg mindazon szólásformákat, amelyeket általánosságban használnak. 
Ne üljetek le kedvelt tanítók lábai elé és gondoljátok azt, miszerint néktek éppen 
úgy kell beszélnetek, mint ahogy beszél. Haladjon mindenki a maga útján. Legyetek 
önálló férfiak. Ámbár lehet, hogy te azt mondod, miszerint „rendkívüli” akarsz mi. 
Igazad van; a mi Pásztorunk is az volt. Ez egy csöppet se aggasszon téged. Ne félj 
tőle, nem te leszel az egyedüli, akinek ilyen szándékai vannak. Azt hiszem, hogy 
attól, amit az emberek rendkívüliek neveznek, nem sok hiányzik, mikor az Isten 
művének teljesen nyugtot hagynak. Minden egyes fa, melyet Isten teremtett, 
önmagában rendkívüli. Hollandiában a fákat gömb alakúra levágják vagy páva 
formájúra lenyírják és míg ez ottan tetszik, addig a mi ízlésünknek már nem felel 
meg. Akadnak, akik ezt mondják: „Micsoda szép fa!” Míg én azt mondom: „Micsoda 
visszataszító, nevetséges alakítás ez. Miért nem hagyják meg a fát olyannak, 
amilyennek azt Isten teremtette?” Ne vagdossátok magatokat kör- vagy 
négyszögalakúra, hanem tartsátok meg saját egyéniségteket. Nem lehet találni még 
csak két keresztyént sem, aki teljesen egyforma lenne, ha ezt megteszitek. 
 
Azután kell, hogy valami üdeség legyen, kedves barátaim, a mi unkánknál. Abban a 
szolgálatban, amit Isten részére megteszünk, kell, hogy ma éppen oly sok új dolog 
legyen, mint volt tíz évvel ezelőtt. Sőt van bátorságom azt mondani, hogy annyi, 
amint amennyi harminc évvel ezelőtt volt. Óh, én emlékszem még arra a komoly 
érzésre, mikor első ízben kimentem, hogy egy pár prédikációt tartsak; hogy 
éreztem akkor „az Úr terhét”; milyen esetlenül viselkedtek és mégis milyen tele volt 
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a szívem az Úr szeretetével! És emlékezzetek csak vissza ti is, mikor átvettétek 
vasárnapi iskoláitok nevelését vagy mikor az iratmisszió munkájához hozzáfogtatok. 
Nem imádkoztatok akkor munkátokért? Nem voltatok boldogak, hogy egyáltalán 
annyi bizalmat élvezetek az Úrtól, miszerint valami munkát adott néktek? És ti 
megtettétek munkátokat olyan örömmel, olyan fáradhatatlanul, hogy ezért aztán 
elnyertétek az Úr áldását. Elvégeztétek e munkát jól, habár sokszor csetlett-botlott 
lábatok, de jól dolgoztatok, mert egész szívetek ott volt, az alapok pedig tiszta és 
hitetek gyermekies volt. A helyes oldalra botorkáltatok, mert szívetekkel 
tapogatództátok ki az utat és így jutottatok más emberek szívébe. Szívetek az Úrnak 
szolgált, még azokban a balfogásokban is, melyeket esetleg elkövettetek. És 
mindennek az ellenkezője is megtörténhet, hogy megteszitek ugyan munkátokat, 
de félig álmosan; eljártok tanítani a vasárnapi iskolába, de hiányzik az erő, a 
lelkesedés, az őszinte kívánság a munka teljesítésére, amely egykor megvolt, talán 
nincs meg a kedv sem. Felállhatsz, hogy prédikálj kedves testvérem, de csupán 
szokásból; a hallgatók pedig szintén hozzád szoktak és egymás mellett alhatnak, te 
pedig egy alvó gyülekezetnek álomban prédikálsz. Előfordulhat, hogy prédikátorok 
rendkívül természetes módon tudnak beszélni álmukban, sokkal szebben, mint az 

alvajárók. Ezek nem mondhatják azt: „Alszom, de a lelkem őrködik”, ‒ hanem az 
igazság éppen ennek az ellenkezője: „Őrködöm, de a lelkem alszik.” Ez pedig igen 
szomorú, sajnálatraméltó dolog, ha az állapotok így fordulnak. Arra kell kérnünk 
Istent, hogy mindent oly buzgón, oly lelkesedéssel tegyünk, mintha soha ezelőtt 
még nem tettük volna, avval a nagyobb hozzáértéssel melyet a tapasztalat adhat 
meg. Imádkozzatok ma este úgy gyermekeitekkel, mintha csak ma tennétek meg 
először. Beszéljetek velük úgy lelkük üdvéről, mintha csak ma említenétek fel 
legelőször előttük ezt a tárgyat. Beszéljetek Jézusról úgy, mintha valami újdonságot 
mondanátok el nekik. Vagy nem teszitek ezt? Nem új hír ez? Nem állandó újdonság 
ez a mennyből? Azért bárcsak adna Isten nekünk oly kegyelmet, hogy habár már 
őszülünk és botra támaszkodva járunk is, mégis hirdessük ezeket a dolgokat, bár 
gyenge hanggal, de ifjúi szívvel és avval az érzéssel, hogy ezek gyümölcsöt fognak 
hozni még vénségükben is, mert az Úr megken bennünket üde, zöldellő olajjal. 
 
Ennyit akartam mondani az üdeség szépségéről és hasznosságáról. Bárcsak minden 
cselekedetünkben megnyilvánulna ez bő mértékben. 
 
Másodszor, kedves barátaim, annál a félelemnél fogunk időzni, melyet ennek 
elvesztése okozhat. Már hallottam némelyeket, mikor azt a gondolatukat fejezték 
ki, hogy az isteni dolgok elvesztik reánk nézve üdvösségüket, ha igen szoros 
kapcsolatba kerülünk velük. Sajátságos, hogy én pedig azt vélem, miszerint éppen 
az ellenkező eset fog beállani, ha ez a kapcsolat egy megszentelt szívnél következik 
be. Más dolgokra vonatkozólag fennállhat az a szállóige: „Szoros viszony megvetést 
szül”, isteni dolgoknál azonban ellenkezőleg imára gerjeszt. Az az ember, aki a 
bibliát nem igen olvassa, annak nincs is valami megtisztelő véleménye az Isten 
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Igéjéről; ellenben az az ember, aki éjjelnappal olvassa, az nem tud betelni annak 
végtelen fontosságával, mígnem kénytelen Hieronymussal felkiáltani: „Imádom az 
írás végtelenségét”. Tudom, hogy az, aki legtöbbet imádkozik, az legjobban szereti 
az imát, és hogy az, aki legtöbbet foglalkozik Isten dicsőségével, éppen az az ember, 
aki legjobban kívánja, hogy soha meg ne szűnjék sem nappal, sem éjjel dicsőíteni az 
Istent. Ezek a dolgok a gyakorlattal fejlődnek. Ezért senki ne féljen, hogy a közeli 
viszony az isteni dolgokkal azok szépségét vagy üdeségét elrontaná. Az életnek vize 
elolt minden más szomjúságot, de kiapadhatatlan szomjat gerjeszt maga iránt és 
valaki minél többet iszik belőle, annál szomjasabb lesz. Aki a mennyei tenyérből 
eszik, az többé más étel után nem éhezik, azonban evvel soha megtelni nem bír. A 
kívánság a mennyei étel után, a vágy a már élvezett eledel által még magasabbra 
emelkedik és míg először csak azokat a morzsákat kívánta, melyek az asztal alatt 
fekszenek, később már, mint egy gyermek mindenből venni akar, ami az asztalra 
van helyezve. Mindent meg akar kapni, ami megkapható; ez a törekvése. Űzzetek el 
tehát magatoktól minden erre vonatkozó félelmet. Mikor elhatároztuk, hogy a 
kenyeret minden hét első napján megtörjük, első alkalommal hallottam, hogy 
egyesek azt mondták, miszerint ilyen gyakori jövetel az Úr asztalához gyengíti az 
alkalomnak szent benyomását. Már körülbelül húsz esztendeje, hogy egyszer sem 
mulasztottam el azóta ezt az alkalmat és úgy érzem, hogy ennek az estnek 
ünnepiessége és kedvessége mindig vonzóbb lesz. Nekem mindig újabb, mindig 
üdébb. Mikor csak egyszer volt egy hónapban, fele annyi élvezetet sem találtam 
benne; és azt hiszem, hogy ott, ahol negyedévenként, vagy csak minden évben 
egyszer járulnak az asztalhoz, ott nem adnak elegendő alkalmat az épülésre. Nem 
tulajdonítanak elegendő értéket ennek a cselekedetnek, melyet olyan 
könnyelműen elhanyagolnak. Minél többször élvezitek őt, annál többet nyertek 
belőle és különösen többet nyertek Krisztus személyéből. És minél több van néktek 
belőle, annál több üdeség lesz bennetek. 
 
Néha-néha feltámad bennünk a félelem, hogy nagy szükség van bennünk 
üdvösségre, mivel ez a legnagyobb hiányunk. Ez a félelem meglehetősen 
természetes. Engedjétek meg, hogy egy pár olyan pontot mondjak, amelyeknél 
aggodalmam szerint, mindent megteszünk, hogy magunkat az élénkségtől és az 
üdeségtől megfosszuk. 
 
A keresztyének elveszíthetik lelkük üdeségét, mikor egymást utánozzák. Ha 
példaként felállítunk magunknak valakit ez életben és nem azokat, kikben a Krisztus 
megtestesült, akkor mihamar nagyszámú hamis drágakővel rendelkezünk, míg az 
igazi gyémántnak tündöklése és szépsége ismeretlen marad előttünk. Van sok 
istenfélő ember, aki igen mélyen átérzi romlott természetét, titkos bűneit és ez, 
egybekötve aggódásra hajló kedéllyel, az illetőnek bizonyos szomorú jellemet ad. 

Más tekintetben azonban ‒ gyakran mély tapasztalatokból kifolyólag ‒ hiányzik 
nálunk az az öröm, melyet az Úrban való örömnek szoktak nevezni. Ezen emberek 
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közel egy páran aztán iskolát alkottak, szabályt állítottak fel és mindenkit ámítónak 
neveztek vagy gyermeknek a kegyelemben, ha nem tud éppen úgy szomorkodni, 
mint ők. Ez nem okos dolog. Ha ezt teszitek, akkor elvesztitek üdeségteket, 
kedveteket, mert mindig port és hamut szórtak a ti életetek legkisebb örömére. 
Miért szomorkodjék a násznép addig, míg velük van a vőlegény? Örüljünk addig, 
amíg tudunk. Van azután egy másik csoportja is az Úr népének, akik állandóan 
örvendenek és boldogak, mert egészségesek, gondtalanok, nem szenvednek 
nagyon a kísértéstől és ezért aztán azt hiszik, hogy tökéletesek. Ezek szintén 
felállítanak egy szabályt és lerángatnak mindenkit, aki nem tud oly magasra 
felszállni, mint ők. Te sem leszel mindig oly magasan, kedves barátom, bárki is légy, 
mert az öndicséret nem tudja sokáig az üdeségét megtartani. Ha véletlenül 
elkezdünk egy pár testvért magasztalni és dicsérni, hogy ők majdnem tökéletesek, 
akkor igen közel lesz az a veszély, hogy megnövekedett önérzetüket nem tudjuk 
elviselni. Szegény bolondok, miként tudták magukat úgy rábeszélni, hogy reméljék, 
miszerint az öndicséret fenntartja majd őket a jámborok magasságában? Ez 
meglehetősen visszataszító dolog még azok előtt is, akik készek közülünk arra, hogy 
a képzelő erő által a testvéreket mentegessék. Kerülj csak bele egy ilyen barázdába 
és járj ezen tovább; foglalkozz egy ilyen dologgal, tapadj hozzá és tapasztalni fogod, 
hogy olyan távol leszel az üdvösségtől, mint egy bőrszíj, mely egy gépkerék 
korongjára erősítve állandóan ugyanazt az utat teszi meg, pillanatnyi megállás 
nélkül. Az élet igazi szépsége legnagyobbrészt annak változatosságában fekszik. Egy 

testvérem sóhajtozva jön hozzám egy vasárnap reggel. „Jól esik nekem, ‒ szólok 

hozzá ‒ hogy te is ugyanily hangulatban vagy, mert én szintén és így hamarább és 
könnyebben felelünk meg egymásnak.” Lehet, hogy másnap találkozom ugyanezen 
testvérrel és most tele van örömmel és boldogsággal. „Köszönöm néked, 
testvérem, hogy ilyen állapotban vagy, mert örülök egy olyan emberrel találkozni, 
aki boldog az Úrban. Ez felemel engem is és arra segít, hogy veled együtt örvendjek 
Benne.” Alkalomadtán azután találkozom a mennyei városba vezető zarándokúton 
egy munkással, aki panaszkodik, hogy igen sok nehézsége van abból a 
foglalkozásból kifolyólag, mikor a szegény bűnösökkel érintkezik. Azt mondom neki: 
„Örvendek ezen, mert nekem még több bajom van, mint neked; de látom, hogy 
nem állok egyedül ezen a téren.” Találkozom egy másikkal, aki boldogan újságolja, 
hogy beszélt olyan lelkekkel, akik az Urat elfogadták és azt felelem: „Igen, 
örvendek, hogy látlak téged, mert én is boldog vagyok, mivel sok lélekkel 
beszéltem, akik a Megváltót elfogadták.” Ezek a változó érzések, ezek a fel- és 
lehullámzások hasonlítanak az évszakok fenséges változásához; mert milyen jó, 
hogy nincs mindig ősz, nincs mindig tavasz, folyton tél vagy állandóan forró nyár. És 
így van a mi lelkünkkel, nem vagyunk mindig egyforma állapotban, mert nem is 
tudunk mindig ugyanazon hangulatban maradni. Egyhangúság csak a halálban van, 
üdeség pedig az életben. Ezek a változatosságok, ezek a különféle alkalmak 
fenséges üde érzetet hoznak létre, amelynek elérését soha sem remélhetjük, ha 
egy férfi kocsijához erősítjük magunkat és feltesszük magunkban, hogy a mi 
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tapasztalataink mindenképpen hasonlók legyenek az övéivel. 
 
Van egy másik ok, mely elrontja az ember üdeségét, kedvét és ez az, mikor valaki 
bizonyos szuggeszció, mikor valakinek az akarata alatt van. A gyengébb 
keresztyének nem mernek semmit sem szólani, semmit sem érezni a vezetőjük 
engedelme nélkül. Ismertem egy kis falusi kápolnát, ahol, mikor a prédikátor 
elmondotta prédikációját, a tagok nem tudták, hogy helyes-e a tanítás vagy sem, 
míg meg nem kérdezték a gyülekezet elöljáróit; vagy pedig vártak arra, míg 
megkérdeztek egy pár öregebb férfit és nőt, akiknek véleményét aztán ők is 
helybenhagyták. Mindezekből kifolyólag tehát, ha úgy érzed, kedves barátom, hogy 
az Úr valamilyen dologban meg akar áldani, akkor fordíts gondot arra, hogy az 
áldást elnyerjed és hagyjad az embereket, hogy beszéljenek akármit, te azonban 
törekedj arra, hogy az áldást elnyerjed, ha tudod. Sohase szégyelld magad olyasmit 
elfogadni, amit mások esetleg megvetnek. Egyél csak nyugodtan abból az ételből, 
ami előtted van, habár mások a fogaikat törik is ki, mikor a tálba harapnak. Ha úgy 
érzed, hogy énekelned kell, akkor énekelj minden habozás nélkül. Miért nem 
tennéd? Ha pedig néha úgy véled, hogy nem tudsz énekelni, akkor ne énekelj. Légy 
természetes, őszinte saját magaddal szemben és légy olyan, amilyennek a kegyelem 
alkot téged és akkor a magad lábán fogsz járni, a magad felfogása szerint 
cselekedni. Tarts fenn a lelkednek megfelelő helyet, nehogy az az érzésed legyen, 
miszerint bilincsekbe vagy verve, megkötözve és egy helyre kényszerítve. Az élő 
Isten élő birodalmában nincsenek olyan szabályok, melyek arra utasítják a 
polgárságot, hogy reggel nyolc órakor panaszkodnia, délben tizenkét órakor 
énekelnie, délután fél négy órakor sóhajtoznia és este egynegyed nyolc órakor 
imádkoznia kell. Ilyesmi nem létezik. Teljesen önálló és szabad az a kegyelem, 
amelynek hatalma alatt vagyunk, amely úgy jön, mint a szél és úgy is megy, mint a 
szél, mert saját akarata és tetszése szerint cselekszik. Adjátok át magatokat 
szabadon a lélek befolyásának és ha az megtolt az örömnek érzésével, akkor 
tegyétek ezt az Isten dicsőségére. Ez azután hathatós mód lesz arra, hogy 
üdeségteket megtartsátok, az egyéni befolyásoktól megszabaduljatok és 
természetesen álljatok Isten előtt. 
 
Ha a mi üdeségünket meg akarjuk őrizni, akkor egyik fő ok az, hogy a lelkünket soha 
el ne hanyagoljuk. Barátaim közül egy páran megszokták, hogy engem 
betegségemben meglátogassanak és tartok tőle, hogy nem sok üdeséget észleltek, 
sem tapasztaltak nálam. Igaz, hogy az emberek oly sokat hallanak arról a régi 
históriáról, amely hosszú éjjelekről és kín teljes nappalokról szól, bár azt hiszem, 
nem tanúsítottam sok türelmetlenséget, de a hajlam megvan arra, hogy az ember 
minél többet beszéljen arról, amit eltűrt. Sok üdeség nincsen benne. Rendes 
körülmények között az ember akkor érzi jól magát, ha dolgai zavartalanul folynak és 
egészségi állapota kifogás alá nem esik. Akkor új gondolatai támadnak, új szavakat 
használ, mert úgy látja maga körül, hogy az élet java virágjában van és fénylik, mint 
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reggel a harmat. Biztos vagyok benne, hogy ugyanezek a körülmények vonatkoznak 
a lélekre is. Ha a lelki állapot kifogás alá nem esik, ha az élet kenyerével 
táplálkoztok, ha Isten közelségében éltek, ha az Ígéretekben hisztek és elfogadjátok 
azokat, ha az Isten társaságának derűs világosságába kerültök, akkor elérkezett az 
az idő, mikor üde, erős, rég nem hallott szavak röpülnek ki ajkaitok közül. Gyöngyök 
hullanak ki ajkaitokból, tündöklő, drága igazgyöngyök, ha azokat Jézus megcsókolta. 
Ne hanyagoljátok el tehát magatokat. Vigyázzatok, hogy szívetekből csakis az élet 
tiszta vize törjön elő és akkor lelki üdeségtek mihamar meglátható lesz. 
 
Ezekben előadtam azokat a dolgokat, amelyek által az üdeséget el lehet veszíteni; 
kerüljétek el óvatosan az érintkezést velük. 
 
Azok a testvérek, akik az Úr művéért dolgoznak, gyakran félnek attól, hogy 
beszédjük üdeséget elvesztik. Ez oly aggodalom, mely majdnem mindnyájunkban 
feltámad. Ha ez megtörténik, akkor mi magunk vagyunk a vétkesek, mert nem 
kutatunk eléggé az írások között, mert nem tanulmányozzuk eléggé a szentek 
életét, azután megtörténhet még abból az okból kifolyólag is, mert állandóan a 
mások gondolatait gyűjtjük össze és nem használjuk fel a magunkét vagyis mert 
magunk nem gondolkozunk. Akkor elvesztjük minden üdeségünket és csupán a 
megfigyeléseket mondhatjuk el, melyeket másodkézből kaptunk. Sok gondolkodó 
testvér elcsügged, ha gondolkodó képességét a korral lassan-lassan elveszti. 
Megtörténik gyakran, hogy férfiak, mikor megöregszenek, igen sokat vesztenek ifjúi 
élénkségükből és mindnyájan ismerünk prédikátorokat, kik sokat vesztenek nevelői 
képességükből, mert az üdeség és a változatosság hiányzik náluk. Szomorú lenne, 
ha ez velünk is így történne és milyen jó evvel szemben, hogy arra a biztosításra 
támaszkodhatunk, amely így szól: „Megkenettetem csillogó olajjal.” A természet 
ront, de a kegyelem pótolja az elveszettet. A Szentlélek megújítja a mi ifjúságunkat. 
Az isteni kegyelem üdeségei képes adni nekünk akkor, mikor a természet már 
megszüntette annak megújítását; ez az üdeség nem ered a mi ifjúi 
természetünkből, hanem az Úr lelkétől. Ha Jézus Krisztus prédikáltatik, akkor az 
öregség hathatós bizonyítéka lesz az Úr hűségének, hatalmának és áldásának El 
tudom képzelni magamnak, hogy egy idős prédikátornak az a kötelessége, miszerint 
arról az előkelő helyről visszavonuljon, melyet oly sokáig elfoglalt; azt hiszem, hogy 
én sem fogom a szószéket túl sokáig elfoglalni; csakhogy egy oly férfi, aki Istennek 
szolgált, az mihamar fog egy másik szószéket vagy munkát találni és ha talált, 
elgondolom, hogy miként kezdi meg újra az ifjúságát, mikor a keresztfára feszített 
Jézusról beszél és a kegyelmi tanokat más módon újra előadja. Minden 
körülmények között bátran bízhatja magát arra az ígéretre, melyet Dávid mondott: 

„Megkenettetem csillogó olajjal,” ‒ mert a Szentlék állandóan veletek lesz és 
megtölti üdeséggel. Ugyanez lehet aztán veletek is, kedveseim. Azt gondoljátok, 
hogy mikor a tanítást elmondtátok a vasárnapi iskolában: „Egészen össze vagyok 
törve. úgy látszik soha többé nem leszek képes arra, miszerint tanítsak az 
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iskolában.” Ne gondolkodjatok így. Olvassátok csak: „Megkenettetem csillogó 
olajjal.” És ti akik kimentek, a falvakba prédikálni és gyakran felsóhajtoztok: „Nem 

tudom, hogy honnan vegyem prédikációm alapját a jövő vasárnapra,” ‒ gondoljatok 
erre és vigasztaljátok meg szíveteket: „Megkenettetem csillogó olajjal.” Szabjátok 
ehhez gondolkozástokat. Ha ugyanazon hallgatók előtt hosszabb ideig beszéltek, 
akkor a hallgatóságnak sokkal kedvesebbek lesztek, különösen ha azok 
felsóhajtanak Istenhez: „Urunk, áldd meg a te szolgádat zöldellő olajjal.” 
 
Sokat imádkozom azért, hogy szívben, lélekben, életben, beszédben és munkában 
mindig megtartsam üdeségemet és vajha adná Isten, hogy soha visszaesők ne 
legyünk, mert ez megölné kedvünket az üdeségre és annak kedves illata helyébe a 
bűn poshadt szaga lépne. Bárcsak szentek, kedvesek és erősek lennénk egész 
halálunkig. Ha több hitet kérünk az Úrtól, több szeretetet, több örömet, akkor több 
üdeségünk is lesz. És így erősítené meg az Úr a mi bensőnket Szentlelke által, hogy 
üdeségünket megőrizzük egész utolsó napunkig. 
 
Zárni fogok a harmadik fejezetben avval a fenséges vigasztalással, amely reményt 
nyújt a felüdülésre. Ne gondoljátok tehát azt, hogy végül is ízetleneknek kell 
lennünk és hogy a mennyei dolgok velünk együtt öregszenek meg. 
 
Mert legelőször az az Isten, akiben bízunk, megújítja az esztendőt. Megkezdi 
munkáját újból a természet szép változatosságában. A borongós tél elmúlt. A 
madárdalnak, virág nyílásnak és gyümölcstermésnek itt van az ideje. Ilyen az az 
Isten, akinek szolgálunk; és ha mi is átmentünk életünknek azon a szakán, melyet 
bátran télnek nevezhetünk, akkor remélhetjük ennek elmúlása után a virágzó 
tavaszt és a gyümölcsöt érlelő nyarat. Ha az utóbbi időben hidegek voltatok, ha 
érzéketlenek, ha csak ösztönszerűleg cselekedtetek, akkor nézzetek fel, vessétek 
felfelé pillantástokat Ahhoz, aki mindent megújít és Ő el fog jönni hozzátok. 
 
Szentlélek, áldott égi hírnök,  
Jöjj s neveld bennünk az erőt! 
 
„Az Úr megvidámítja lelkemet és az igazságnak ösvényén vezet az ő nevéért.” Neki 
nincs szüksége hosszú időre, hogy megvidámítson bennünket. Az Úr igéje gyorsan 
halad. Ahová az ő szava ér, ott nincs sem jég, sem fagy. Csak akarnia kell és a 
tavasznak meg a nyárnak szép, derült napjai sietve hozzánk érkeznek. „Ébredj fel, te 
ki aluszol, kelj fel álmaidból és megvilágosodik néked a Krisztus.” Légy reményteljes 
és telj meg örömmel. Lesznek még jobb napjaid is, nem lesz mindig tél számodra. 
Bízz Istenben, aki e földet megújítja és reméld, hogy az ő Lelke téged is megújít. 
 
Van ezenkívül egy igen alapos ok, amely miatt joggal várhatod, hogy elveszett 
üdeséged vissza fog térni és ez az ok az, hogy Krisztus benned lakik. Nincs 
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tudomásod róla? Krisztus alakja megvan bennetek a reménység és a jövendő 
dicsőség képében, ha pedig ez így van, akkor dicsőségtek mindig új lesz, mert 
Krisztus nem öregszik meg soha. Isten azt mondta róla: „Az ifjúság üdesége benned 
mindig megmarad.” Vajha soha el nem felejtenők azt a tant, mely arról szól, hogy 
Krisztus a hívőkben lakozik. Addig, amíg ez igazság marad, mindig van reménység 
számunkra. 
 
Itt van azután az a másik tan is, mely azt mondja, hogy a Szentlélek bennünk 
lakozik. Megtalálható bennetek is. Ha a ti testetek a Szentlélek temploma, vajon 
nem lesz-e ott egy olyan forrás, mely az örök élethez vezet, amely víz új 
elragadtatásokat hoz magával. Ennek így kell lennie. A Szentlélek nem múlt el, sem 
erejét nem rejtették valamely sírhalom alá. Meg világosíthatja újra a te orcádat és 
énekre szólaltatja meg ajkaidat. Kiviheti azt, hogy szíved újra kimondhatatlan 
örömmel telik meg. Jertek elő, kik a porban és a hamuban ültök, jertek, 
örvendjetek, mert az Isten Lelke még mindig veletek van és veletek lesz. Ez az a 
Vigasztaló, akit Krisztus azért adott nekünk, hogy soha többé vissza ne] vegye. 
Örvendjetek Benne, kérjétek arra, hogy irgalmasságával vidámítsa meg telketeket 
és ő meg fogja ezt tenni. 
 
Micsoda kifejezhetetlen áldás az, mélyen bemerülni az Isten Igéjébe, mert ez az Ige 
mindig új és új gondolatokat fakaszt azokban, akik belőle táplálkoznak. Ez az a 
könyv, melynek szavai alkalmasak tegnapra, mára és az örökkévalóságra; ez az a 
könyv, amelyben bár olyan szavak vannak, melyeket évezredekkel ezelőtt írtak, de 
amely még olyan üdén csengő, mintha csak tegnap írták volna. Isten szájából 
ömlenek az ígéretek ebben a pillanatban: örök élet, üdeség és erő. Jöjjetek ide, 
minden a tiétek; minden egyes rög ebben az áldott Kánaánban a tietek és búzát, 
bort és olajat terem néktek. Nincs egyetlen csillag az írás égboltján, mely nem 
néktek ragyog, egyetlen mondás sem, az Isten számtalan kincsei között, melyet 
nem használhatnátok fel. Ezért, mivel az Úr szavai oly üdék és oly kedvesek, nem 
lehet, hogy gondolatszegények és némák legyetek. Kell, hogy új olajjal legyetek 
megkenve. Isten maga van veletek, már pedig ő mindig telve van élettel, erővel. 
Isten van veletek, aki mindig üde, mindig élő és általa majd életre keltek és 
üdeséget nyertek. Ezért jöjjetek el, hagyjatok ott mindent, ami unalmas, ami 
kedvetlen, hagyjátok ott a megholt múltat és menjetek az örök életre, ahol a 
virágok mindig virulnak, ahol a gyümölcsök mindig érnek és ahol az üde patakok 
állandóan csörgedeznek. Jertek és lakjatok jól ennek az országnak az új búzájával és 
igyatok ennek új borából; és tegyen az Úr benneteket boldogokká és örvendezőkké 
a Jézus érdeméért. Ámen. 
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Üdvözítve, avagy megcsalatva? 
 
„És hazugsággal gyógyitgatják az én népem leányának romlását, mondván: 

Békesség, békesség! ‒ és nincs békesség!” (Jeremiás 8, 11.) 
 
„Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy 
megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!” (Jeremiás 17, 14.) 
 
Szomorú napokat élt és gonosz károkat szenvedett az a nép, amely között lakott 
Jeremiás, mert elkeseredett ellenségek törtek be országukba, jószágaikat 
elhajtották, javaikat elrabolták, gyermekeiket megölték és városaikat felperzselték. 
Jeremiás, aki telve volt igazi szeretettel népe iránt, eléjük tárta teljes őszinteséggel, 
hogy minden szerencsétlenségüknek az okozója az volt, mert elfordultak Istenüktől, 
mert elhagyták Jehovát. Eltávolodtak az élő Istentől és isteneket állítottak fel 
maguknak a pogányok bálványai közül, ami által azután Jehovát. féltékenységét 
felkeltették. Ezért fenyítette meg őket erősen és sújtotta csapásokkal újra és újra, 
amint azt a szövetség megkötésénél kilátásba is helyezte. Jeremiás megpróbálta 
megmutatni az egyetlen módot és utat, amely által szenvedéseiktől 
megszabadulhatnak és minden gonosz bűneiktől meggyógyíttatnak. Ez az 
egyetlenegy lehetőség csak az volt, ha bálványozásuktól és mindazon szégyenletes 
és gonosz dolgokról lemondanak, amely eme undok bűnből fakad és 
visszafordulnak az élő Istenhez, engedelmeskednek parancsainak sakkor minden 
bizonnyal jobb napok következnek reájuk. Lelkiismeretük, belső érzetük azt 
mondta, hogy ez igaz, úgy van, de sajnos, Jeremiás mégis hiába prédikált. A nép 
meghallgatta szavait, de nem cselekedett aszerint. Időközben aztán jöttek egyes 
hamis próféták, akik a nép bizalmát akarták megnyerni. Jöttek és állandóan ott volt 

az ajkukon „így szól az Úr!”, ‒ nehézkesen adták elő mondanivalójukat, melyeket 
úgy akartak feltüntetni, mintha a Jehova nevében mondották volna, holott 
Jehovától távol állott a szándék, hogy kiküldje őket és bennük sem volt meg az 
akarat, hogy Neki dicséretet hozzanak. Ezek aztán sokkal könnyebb feltételeket 
tártak a nép elé, mint megtérést; azt mondták, hogy kössenek szövetséget az 
egyiptomiakkal és így verjék vissza az asszírok támadását; vagy pedig küldjenek 
ajándékokat, aranyat és drágaköveket a nagy királynak és így vásárolják meg tőle a 
hadseregét. Hiábavaló és hiú reménységekkel támogatták a nép bizalmát és így 
visszatartották attól, hogy megtérjenek és az Úrhoz forduljanak. Semmi jó sem 

származott eme tanításokból, ‒ átborították a nép sebeit egy darabka bőrrel, a 
halálos mérget pedig benn hagyták a szervezetben. Azok a reménységek, melyek 
egy kis ideig életet adtak beléjük, mihamar elmúltak teljes kétségbeesés közepeit. 
Könnyen elsiklottak a nép bűnei felett, semmit sem törődtek azzal. Rosszul 

gyógyítgatták a Júda népének bajait, szólván, hogy „Békesség, békesség!” ‒ ahol 
nem volt semmi békesség. 
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Manapság az Isten azon szolgáinak, akik igazi örökösei a prófétáknak, egy olyan 
feladatnak kell megfelelniük, amely szinte még felelősségteljesebb, mint a régi 
prófétáké. Nem a mi feladatunk, hogy rámutassunk füstölgő romokra és 
eltemetetlen hullákra, amelyek éles és látható jelei a gonosz károknak: a mi 
feladatunk, hogy a lelki betegekkel foglalkozzunk és egy oly nép elé lépjünk, amely 
semmiféle károkat nem akar elismerni. A mi hallgatóinknak nagy része nem üdvözli 
örömmel az értesítést a mennyei gyógyeszközről, csak azért, mert részben nem 
tudják és részben nem akarják elismerni, hogy ők betegek. Náluk nemcsak a tüdő és 
a gyomor, hanem a fej és a szív is egészséges. Fejük tetejétől egészen lábuk sarkáig 
a legkisebb fogyatkozás sincs rajtuk, vagy ha esetleg mégis itt vagy ott valami kis 
foltjuk volna, mégis nagyon kiemelkednek a közönséges emberek közül és semmi 
szükségük sincs lelki csodatételekre. Egy olyan orvos, akinek működését avval kell 
megkezdenie, hogy elsősorban arról akarja meggyőzni az embereket, miszerint ők 
különböző betegségekben szenvednek, az vajmi kevés reménységgel tekinthet 
működésének sikere elé. Hasonló ehhez a mi feladatunk; legelőször az Isten 
nevében az igazságot kell hirdetnünk, hogy az ember elesett, hogy „szíve minden 
gonosz dolgokkal megtelt”, ennélfogva halálra méltó bűnös lett belőle, egy olyan 
bűnös, aki éppen úgy nem tudja megváltoztatni állapotát, mint ahogy egy 
szerecsen nem képes eltüntetni bőrének fekete színét, vagy amint egy párduc nem 
tud megszabadulni foltos sávjaitól. Azok az igazságok, melyek?az emberi 
büszkeségre megalázóan hatnak, a legkevésbé sem fogadtatnak örömmel; az 
emberek vonakodnak meghallgatni minden olyas dolgot, mely beképzeltségüket és 
önhittségüket érinti. Ezek a kifogások már rosszul hatnak a fülemre, mert 
hasonlítanak egy szemétdomb illatozásához. Ha az elesett embert megtekintjük, 
akkor megdöbbenéssel kell tapasztalnunk, hogy esésében sokkal mélyebbre 
süllyedt, mint az állat, mert az állat nem vetkezett az egyik bűn után ismét a 
Teremtője ellen. Nyilván látható tehát, hogy Ádám büszke utódai miként szegülnek 
ellene az igazságnak és erről meggyőzni őket oly kemény és nehéz feladat, hogy 
szinte teljesen reménytelennek tűnik fel, ha csak az Isten Lelke maga nem jön 
ebben segítségünkre. Istenien bölcs tehát az a rendelkezés, mely őt leküldte e 
földre. „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden 
igazságra.” 
 
Ha ez a nehéz és fáradságos munka elvégeztetett, hátramarad a mi számunkra egy 
másik és pedig az, hogy az emberekben kívánságot ébresszünk fel a szentség után. 
Sokan vannak, akik betegségüket megismerik, de a bűnt nem, sőt ellenkezőleg a 
bűn nagy hajlamot fejlesztett bennük az álom után, úgy hogy most ijesztő 
nyugalommal hevernek elveszett állapotukban és semmi igyekezetük nincs, hogy 
lelki egészségre szert tegyenek, amelyről különben sem tudnak semmit. Bűnösök, 
sőt megvan bennük a hajlam, hogy továbbra is azok maradnak; hajlamuk van a 
gonoszra és ennek engedelmeskednek is. Százak és százak vannak, akik élnek és 
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halnak ebben az állapotban. Tudják, hogy eljő majd a „következendő harag” bűneik 
miatt, de eltolják ezt a napot maguktól és továbbra is múló gyönyörűségeket és 
hiábavalóságokat hajszolnak. Nem tagadják, sőt ellenkezőleg, nagyon jól tudják, 
hogy teljesen át kell változniuk, mielőtt a mennyek országába bejuthatnak, de azt 
tartják, hogy van még idő elég és még a tizenegyedik óra is megfelelő arra, hogy a 
kegyelmet megragadják. Nem akarják még most elfogadni az áldott orvost, nem 
akarnak odafordulni, mert azt gondolják, hogy akkor túl korán gyógyulnak meg. 
Csakhogy nekünk ki kell hozni az embereket ebből a balga felfogásból. Ezek a lelkek 
mind tönkremennek, ha nem ébresztjük fel őket közönyösségük eme mély álmából; 
addig ringatják magukat álomra, míg egyenesen a pokolba ringatják lelküket, ha 
csak nem adunk valami ellenmérget a bűnnek eme gyilkos ópium hatása ellen. 
Miként a gazdag ember, akiről az írásban olvassuk, hogy csak a pokolban nyitotta 
fel a szemeit, mikor kínok között volt, ugyan úgy fognak járni azok is, akik 
mindaddig alszanak, míg felébredésük már késő lesz. Segítené őket Isten, hogy 
bárcsak felemelnék szemeiket, míg reménység van számukra, hogy Krisztust a 
kereszten meglátják és Benne megtalálják az örök életet. Ha azután ez megtörtént, 
akkor a várnak külső erődeit megvívtuk, ellenben hátramaradnak még különböző 
nehézségek. Ha meggyőztük őket arról, hogy a szentségre szükségük van és hogy 
bizonyos út után ezt meg is találják, akkor még mindig fennáll a veszély ezeknél a 
felébredt lelkeknél, hogy megelégszenek valamilyen látszólagos szentséggel és a 
valódi kegyelmi ajándékokat elszalasztják. Meglehetős nagy veszélyben vagyunk, ha 
felületes szentséget élvezünk és az igazi üdvösséget, amely egyedül Istentől jő és 
amelyet csak Ő adhat, elveszítjük. Szeretném, ha mély őszinteséggel, egész a lelkéig 
áthatva beszélnék itt mindenkivel erről az állapotról, mert ennek az óriási nagy 
hatalmát saját magam tapasztaltam. Hogy erről a dologról felvilágosítsalak 
benneteket, kétségbeesett erőfeszítéseket tettem és betegágyamat engedély 
nélkül is elhagytam,* (Spurgeon többször prédikált olyan állapotban, mikor csak 
nagy nehézséggel tudta magát a szószékre felvonszolni és magát ott megtartani, de 

‒ amint ő maga mondta ‒ soha még olyan rossz állapotban nem volt, mint e 
prédikáció elmondásakor.) űzve azon nyugtalanító vágytól, hogy korunk hamis és 
megtévesztő irányairól lehetőleg megóvjalak. 
 
Beszédem alapjául két különálló alapigét vettem fel, hogy bebizonyítsam, milyen 
könnyű egy felületes üdvösséget elnyerni és aztán kérjelek arra, hogy az igazi 
üdvösséget keressétek, másodszor pedig, hogy világosan megmutassam, hol 
található meg a valódi üdvösség az alapul vett második szöveg szerint, mely így 
szól: „Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy 
megszabaduljak!” 
 
Nagy fájdalommal állapítjuk meg legelőször is azt a tényt, hogy igen könnyű hamis 
üdvösséget szerezni. Valószínűleg örömmel veszitek tudomásul, hogy nincsen 
szándékom most valamely ismeretlen nevű sziget lakóihoz idegen nyelven 
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prédikálni, hanem hozzátok, kik itt ültök előttem a padsorokban, mindegyikőtökhöz 
külön-külön, sőt még magam is leülök oda a középre, hogy az erős szavak éppen 
úgy átjárják az én belsőmet, mint átjárják a tiéteket. Hangsúlyozom újra, hogy 
mindnyájan abban a veszélyben lehetünk, hogy beképzeljük magunknak az 
üdvösséget, holott ez talán távol áll mi tőlünk. Vonatkozik az a prédikátorokra úgy, 
mint a gyülekezeti elöljárókra, a vénekre, a gyülekezeti tagokra, az idős 
keresztyénekre és a fiatal kezdőkre, tehát kivétel nélkül mindenkire egyaránt. 
 
Megállapíthatjuk ezt különösen abból a tényből, hogy az emberiség egy nagy része 
kétségkívül megcsalja önmagát. Ha pedig ez egy nagy részre vonatkozik, miért ne 
illene reánk is? Az a hajlam, mely másokban megvan, alkalmasint bennünk is 
megtalálható. Miért nem? Nincsenek-e sokan kik azt tartják, hogy ők rendben 
vannak, mert az ájtatossági feltételeket ifjúságuktól fogva megtartották és szülőik is 
mindent megtettek érettük, míg el nem érték azt a kort, hogy ők maguk is tagjai 
lettek az egyháznak? Vagy nem lettek-e a szokásos módon megkeresztelve és 
konfirmálva? Nem vettek-e reszt az Úr asztalánál? Nem voltak-e tekintettel 
mindama szertartásokra, melyeket felekezetük megkíván? Mi szükséges 
tennivalójuk van még ezenkívül? Nem akarják kifejezni szavakkal, hogy ezek a 
ceremóniák Isten előtt megfelelő értékkel bírnak, hanem titokban jóleső érzéssel 
kenegetik magukat e puha kenőccsel és nyugodtan fordulnak fekhelyükön a másik 
oldalra, hogy tovább aludjanak. Ha ellenben dolgaik rosszra fordulnak, hol találtok 
olyanokat, akikre ugyanez az eset vonatkozik? Vannak azután e helyen olyanok is, 
akik örvendenek azon, hogy sem nem keresztelkedtek, sem nem konfirmáltattak 
meg és valami nagy dolognak tartják, hogy e szertartásoknak eleget nem tettek; ne 
engedjétek, hogy ugyanazon és ugyanolyan módon tévedjenek, mint azok, akik 
fölött ítélkeznek. Megfelelnek vallásuk minden feltételeinek, a saját 
szempontjukból tekintve; nem hiányzanak sohasem a templomból, rendes látogatói 
az imaóráknak, örvendenek mindama dolgoknak, amely magán hordja a Krisztus 
bélyegét és ezért nem is törekszenek tovább, mert úgy vélik, hogy megtettek 
mindent saját biztosságuk végett. Nem akarnak mélyre ásni, félnek ettől és ezért 
megelégszenek az Istenfélelem látszatával. Habár semmit sem éreztek a szív 
megváltozásából vagy a lélek újjászületéséből, mégis azt hiszik vagy legalább is 
reménylik, hogy dolgaik rendben vannak és ezért kellemesen érzik magukat Sión 
népe közt. Az ilyen állapot nagyon szomorú és felületes lelki állapotra vall, 
amelynek végeredménye feltétlenül halál lesz. Óvakodjatok ettől, kérlek titeket, 
nehogy ilyenképpen távol tartsátok magatoktól a kegyelmet, amelyet szabad 
ajándékból megnyerhettek. 
 
Igen sokan vannak, akik teljesen ráhagyták magukat a külső vallási 
megnyilvánulásokra. Ha ezeket megfigyeljük, akkor cselekedeteikből azt a 
véleményt kell következtetnünk, hogy szerintük minden rendben van. Ha egy 
éneket elénekeltek, akkor azt tartják, hogy jó dolgot cselekedtek, habár szívük 
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távolról sem magasztalja Istent; másokkal együtt imádkozni, azt meg nagyon helyes 
dolognak tartják, bár az ő szívük sohasem kiált felt kegyelemért az Isten trónjához. 
Mennyire sajátságos, hogy az emberek azt hiszik, miszerint ezeknek a nagyzoló 
képmutatásoknak, amelyekkel Istent sértegetik, valami bűvészi hatásuk van. 
Érthetetlen, hogy az emberek oly eszelősek legyenek, miszerint elhiggyék azt, hogy 
nevetséges külső formákkal Istennek dicsőséget hoznak, holott ez csúnya 
gúnyolódás, mely Őt a legnagyobb haragra gerjeszti. Ennek dacára mégis gúnyolják 
Istent haszontalan, hiábavaló imákkal és folytonos vétkeikkel; énekelnek Istent 
dicsérő énekeket, miközben sem szívük, sem lelkük nincs jelen és evvel a 
nevetséges cselekedetükkel nyugtatják meg magukat. Éppen azokat a 
cselekedeteket, melyeket az ördög azért vetett ki, hogy a lelkeket átok alá vonja, 
azokat használja fel homályba borult lelkük, hogy általuk megigazulást nyerjenek és 
kedvet találjanak Isten előtt. A külső vallásosság rossz és hamis út az üdvösség felé; 
tényleg nincs benne semmi üdvösség, hanem csak üres szavak: „Békesség, 
békesség!” és nincs békesség. 
 
Tartok attól, hogy sokan, akik látszólag nem sokat adnak a vallásos formaságokra, 
bizalmukat mégis egyes hitcikkelyekre vagy dogmai megállapításokra helyezik. 
Igazhitűeknek tartják magukat, evangélikusok v?gy reformátusok. Szívből 
megvetnek minden olyan tanítást, mely ellenkezik az írással. Örvendek, hogy ilyen 
állapotban vannak, de nem szabad nagyon megnyugodnunk bennük. Ha valamilyen 
sebet királyi palásttal betakarunk, ez nem jelenti azt, hogy ezáltal 
meggyógyítottunk, amiből következik, hogy ha valamilyen bűnös hajlamot helyes 
hitvallomás alá rejtünk, nem jelent megmentetést. Higgy, amit akarsz, még ha az 
összes isteni igazságokat is ismered, ha hited soha meg nem változtatja szívedet és 
nem befolyásolja életedet, akkor egy fokkal sem állsz magasabban mint az ördög, 
aki szintén hisz; sőt lehet, hogy még olyan sem vagy mint az ördög, aki hisz és 
remeg, már pedig hinni rettegés nélkül még alacsonyabb fokozat, mint hinni 
rettegéssel. Kedves hallgatóim, kérlek ügyeljetek arra, nehogy ily felületes 
üdvösséggel megelégedjetek; hő kívánságom, hogy azt hallanám rólatok, miszerint 
a bűn útjáról az igazság örvényére tértetek és elhagyva önző énteket Jézushoz 
fordulnátok. A megtérések tulajdonképpen eltérések lesznek, ha nem tértek meg 
Krisztushoz. Az igazságot úgy kell megismerni, hogy szívünkbe fogadjuk, mert 
máskülönben soha sem fogjuk megismerni. A száraz tanítások megszüntetik az 
életet és nevelik a halál birodalmát; csak az élő igazság az, amely által az Isten Lelke 
élővé tehet bennünket. 
 
Sokféle összekotyvasztott gyógyszer van a lelki életben és nagy számban vannak 
tehetségtelen orvosok, akik titokzatos gyógymódokat ajánlanak, melyek az 
embereknek megtévesztő és rossz reményt nyújtanak; ha olyan sokan 
megcsalattattak, szükséges-e, hogy ti is azok közt legyetek? 
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Figyeljetek arra, hogyha megvan valahol a valószínűsége annak, hogy 
megcsalattatunk, akkor mindjárt megvan bennünk a hajlandóság arra, hogy ebben 
a csalásban segítsünk. Arra rögtön, készen vagyunk, hogy magunkról csak jót és 
ismét csak jót gondoljunk. Feltételezem, hogyha egy előrelátó hízelgő arról 
biztosítana engem, hogy igen okos és bölcs ember vagyok, akkor rövid idő múlva 
arra a megállapításra jutnék, hogy viszont ő egy igen értelmes és messzelátó 
egyéniség. Ha esetleg valaki egy olyan erényt tulajdonítana néktek, amely igazán 
nem található fel bennetek, akkor a legközelebbi ismétlésnél már örömmel fogjátok 
lelkiismereteteknek tudomásul adni, hogy bensőtökben rejtett erények vannak, 
melyeket az az ember prófétai szemmel fedezett fel. Az ördög, aki az emberi 
nemzedék legjobb csalétkét ismeri, könnyen meg tudja nyugtatni az aggódó lelket, 
amennyiben szívét túlbeszéli és meggyőzi, hogy minden jól van, holott valóban 
semmi sincs jól. A természetes megtisztul? folyamatnak egy kis érzete hat át az 
ember kedélyén és a hamis ellenség már felkiált: „Itt a megtérés.” A szegény 
megcsalatott lélek pedig azt mondja: „Igen, kész vagyok a megtérésre.” 
Mesterségesen előidézett szinte belénk kényszerített vigaszt lát az ellenség és már 

felkiált: „Üdv neked, fenséges hit!” ‒ holott milyen távol van ez a hittől. Mennyire 
átjár bennünket az öröm és a gyönyörűség, ha karjainkkal megragadhatjuk azt a 
határozatot, amely szerint a halálból az életre kerülünk és valóságban az élő Isten 
szolgái vagyunk. Nem tekintünk vissza, hogy volt-e ott újjászületés, volt-e 
szívátváltozás, volt-e visszatartózkodás a bűntől vagy megragadása az igazságnak és 
tökéletes egyesülés a Krisztussal? Ezek a kérdések fölösleges terheknek látszanak és 
ezért az önvizsgálódásnak kellemetlen kötelessége hitetlenségnek bélyegeztetik 
meg, aminek következménye az a határozat, hogy a szemeket be kell hunyni és 
elfogadni, hogy minden úgy van jól, amint most van. „Higgyétek, hogy dolgaitok 

rendben vannak és akkor rendben is lesznek,” ‒ ezt olvassák ki sokan az 
evangyéliomból, holott valójában ez nem a Krisztus evangyélioma. Mégis oly 
könnyű ilyen beképzelt biztonságot erőszakolni be az emberbe, hogy igen sokan 
vannak, akik ezt meg is teszik. Szinte mindnyájan arra az oldalra helyezkedünk, 
amely a legkönnyebbnek és legkellemesebbnek látszik: eme szabályok közül van 
kivétel és pedig egyes beteges lelkekből, akik állandóan keserű dolgokkal vádolják 
meg önmagukat és van egy pár áldott lélek, akiket a Szentlélek meggyőzött 
bűneikről, akik vigasztalni szeretnék magukat, de nem merik. Éhen halnak a 
szükségtől és lelkük mégis utálja az eledelt. Nem igen gondolom, hogy ma reggel 
valakivel jól tennék, kivévén azokat, akik a legutoljára felsoroltak közt vannak és 
akiknek számuk igen kevés. De tudom, hogy azok a szavak, amelyeket mondok, 
elérte azok füleit és kérem Istent, hogy füleikből szívükbe essenek és vigasztalják 
meg őket. Tekintsétek mintegy bevégzett ténynek hogy sokféle különb módozatú 
és sokkal rosszabb gyógyeszközök is vannak és hogy jóformán mindnyájan abba a 
veszélybe esünk, hogy egyik vagy másik bajba eshetünk. 
 
Azután ne gondoljátok, hogy a hízelgők fajtája talán kipusztul volna. A hamis 
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prófétákból egész tömeget lehetett találni Jeremiás idejében és ez a kitűnő faj még 
ma sem pusztult ki. Megmondhatnám néktek, hogy hol találhatnátok fel őket, de 
egyelőre azt tanácslom, hogy ne kövessétek őket. London különböző templomaiban 
egyformán megtalálhatjátok, de hasonlíthatatlanul sokkal jobban fogtok cselekedni 
ha távol maradtok tőlük. Sőt hogy tovább menjek, ott van a hízelgő saját 
magatokban és pedig úgy jelentkezik, mint a büszke Én. Van azután egy másik 
hízelgő, aki nagyon sokszor keresztezi utatokat mindig azzal a szándékkal, hogy a 
lelket tönkretegye, ez a Sátán. Ha létezik valami olyan mód, amelyen elvezettessél 
és amely az üdvösségnek legkisebb látszatát adja meg lelked számára, holott a 
tényleges üdvözülés igen messze van, akkor a pokol összes lelkei minden 
tudományukkal és képességükkel rajta lesznek, hogy segítsenek téged elkábítani. 
Ha lehetséges, még a kiválasztott lelkeket is meg akarja csalni az ördög, hogy hit 
helyett elbizakodottságot kapjanak, újjászületés helyett meg-javulást, szentség 
helyett erkölcsösséget, tisztaság helyett gáncsoskodást, buzgóság helyett 
fanatizmust, kegyelem helyett beképzelődést és Krisztus műve helyett embereket 
és azok cselekedeteit nyerjék. Nagyon sokan vannak és lesznek, akik 
közreműködnek megcsalattatástokban és segítenek felébreszteni azt az érzést, 
hogy azok vagytok, akik nem vagytok? Hamis üdvözülés sokaknál fog előfordulni, 
mert az kevés gondolkodást kíván. Az emberek mindent megtesznek először és csak 
legutoljára gondolkodnak az Isten szavai szerint. Nyíltan ellenszegülnek annak, amit 
Isten kinyilatkoztatott akarata és Igéje követel és a legkevésbé sem figyelik meg, 
hogy valamit az ő tetszése szerint cselekedjenek. Manapság azt az embert becsülik 
meg és tisztelik legjobban, aki a legképtelenebb tant tudja felállítani és ahhoz 
szilárdan ragaszkodik. Minél ízetlenebb ez a tan annál jobb, mert a fő dolog, hogy a 
bibliának és a hitnek ellent mondjon. Nem is nagyon sokat töprengem rajta, hogy 
kimondjam, miszerint a legközönségesebb ember, aki eszét a mennyei trón ellen 
használja és képzelő erejét szintén erre használja fel, egy napon éppen oly jó 
teóriát állíthat fel, mint azok, amelyeket az utolsó ötven esztendőben a mi lángeszű 
filozófusaink felfedeztek. Adjatok csak neki elegendő szeszes italt, hogy félig leigya 
magát és nagyon sok bámulatra méltó dolgot fog megállapítani, amelyekben 
ugyanúgy, mint a többiben, csodálatosan több lesz az oktalanság, mint az okosság. 
Minél nagyobb mértékben tántorog valamely filozófiai megállapítás, annál jobban 
felelnek meg a mai kor felfogásának; mert az, ami igazán okos és helyes dolog, az 
bizonyára úgyis elvettetik. Azok a gondolatok, melyek a lélekkel és annak 
állapotával foglalkoznak, éppenséggel nem tartoznak az emberek hőn óhajtott 
vendégei közé. Mily kevesen vannak azok, akik megfelelnek arra a kérdésre: 
„Mennyivel tartozol az Uradnak?” Szívesebben hallgatják a menny dörgését, 
mintsem hogy imádkozzanak, vagy hogy életük folyását áttekintsék. Inkább 
eltűrnék talán, hogy megostorozzák őket, semhogy megfeleljenek az ilyesfajta 
gondolatokra: „Miképpen viselkedtél Teremtőddel szemben? Milyen viszonyban 
állsz Megszabadítóddal? Mennyi szeretetet, tiszteletet, félelmet, szent bizalmat és 
mily nagy odaadást tanúsítottál Uraddal, Jézus Krisztussal szemben? Mi lesz veled 
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akkor, ha elkövetkezik halálos órád? Miként fogsz majd Istened, e világ Bírája elé 
állani az utolsó napon?” Az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket az emberek 
felületesen visszatartják, mert ezek csak asszonyok és papok számára vonatkozik, 
ha azonban valódi férfiak lennének, akkor volna bennük akkora bátorság, hogy 
szembe nézzenek ezekkel a kérdésekkel. Nagyon szomorú, hogy vannak férfiak, akik 
azért pusztulnak el, mert nem akarnak gondolkozni. Nagyon szívesen fognám meg 
vállatokat, hogy megrázva kérjelek, figyelmeztesselek és felébresszelek. Mivel a 
felületes vallásúak csak bizonyos alkalmakkor járnak a templomba, csak 
meghatározott számú prédikációt hallgatnak meg, igen kis összeget fordítanak az 
adakozásra és végül ugyanazon üres frázisokat és ismétléseket használják, ezért 
nevezhetők el nemgondolkozóknak; mert Istent szemlélni, imádkozni, hitvallomást 
tenni nem tudnak, soha sem tudtak. 
 
Felületes, könnyelmű vallások mindig divatban lesznek, mindig követőkre találnak, 
mert nem követelnek tagjaitól semmiféle önmegtagadást. Egy férfi külsőleg, szem 
előtt nagyon vallásos lehet, holott titokban igen nagy iszákos; ilyen rejtett bűnökről 
le kell mondaniok, ha követni akarják szívből Jézust. Ezek a dolgok igen kényesek, 
már pedig az ilyen dolgokat nem nagyon kedvelik az emberek, melyek könnyen a 
dolgok rejtett gyökerére hatnak. Lehet, hogy valaki annyira gyűlöli atyjafiát, hogy 
kést is meg tudna fogni miatta, de azért nyugodtan elmegy a hajnali áldozásra 
gyűlölettel a szívében; csakhogy a mennybe nem mehet ilyen indulattal, sem 
újjászületett ember nem lehet. Lehet, hogy egész életében titkolt élvezeteket 
hajszál és ennek dacára mégis nagy ember lehet a gyülekezetekben, tekintélye 
lehet mindaddig, míg viselt dolgairól a lepel le nem hull. Egy felületes vallás nagyon 
illik a tisztátalan szívhez; de az igazi Istenfélelem nem engedi meg semmiféle 
gonosz elvnek, hogy életben maradjon. Csodálkoztok-e azon, hogy mi módon lehet 
ott élő Istenfélelem, ahol késhegyig menő harc folyik a gonosz élvvágyak ellen? 
Krisztussal éppen úgy vannak az emberek, mint a gyógyítással; tegyük fel, hogy két 
hírneves orvos megállapítja, hogy a betegséget, melyet polypnak neveznek, meg 
lehet gyógyítani. Az egyik orvos azt hirdeti, hogy ő látható eredményt tud 
felmutatni, csakhogy ehhez feltétlenül követeli, miszerint engedjék meg neki az 
operáló kés használatát. Meglehet, hogy bizonyos gyógyulás létrejön akkor is, ha a 
beteg testrészt nem távolítják el teljesen, hanem csak részben gyógyítják. Csakhogy 
ő nem akar félmunkát elvégezni, az egész beteg testrészt meg kell gyógyítani, 
máskülönben a gyógyulás nem teljes és a veszély mindig újra és újra felléphet. Ezzel 
ellentétben van a másik orvos, aki nagy hangon ajánlja az ő külsőleg ható kenőcsét, 
melyet csak rá kell kenni a beteg testrészre és fájdalom nélkül éri el a kívánt 
eredményt. Azt mondja még, hogy az az orvos, aki mindjárt az operáló kést veszi a 
kezébe, nagyon mélyen hatol be a dolgokba. Az embereket mind magához 
csalogatja azt mondja, hogy az a betegség, amelybe beleestek, csak kicsiség. Ő meg 
tudja szüntetni a bajt minden vágás és fájdalom nélkül. Elgondolhatjátok, hogy mily 
nagy népszerűségnek örvendhet ez az utóbbi orvos, ha a nyilvános bizalmat meg 
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tudja szerezni. De mi lesz majd a dolgok eredménye? Ez nyilvánvalóan meglátható. 
Ha az első orvos éles és fájdalmas metszése a teljes gyógyulás eredményezi, akkor 

nem az ő módszere-e a helyesebb? És ha a második orvos gyógyszere ‒ minden 
mézédes szó és hangos ígéret dacára – semmi eredményt nem hoz létre, sőt az 
állapotot még jobban elmérgesíti, akkor nem világos, hogy mi az eredmény? És 
ennek dacára a legtöbb ember mégis oly balga, hogy a le?ki gyógyulás két 
eshetősége közül az utóbbit, a rosszat választja a maga számára. 
 
Az emberek rossz helyen keresik az üdvösséget azért is, mert a legkevésbé sem 
nézik a lelki dolgokat. Nagyon sok ember van, akik ha külső dolgok vagy 
cselekedetek által elnyerhetik az üdvösséget, akkor bármilyen nehezek is azok, de 
feltétlenül eleget tesznek a legnehezebb feltételeknek is. Ha azt mondjátok nekik, 
hogy húsz-, harminc- vagy ötvenezer koronát kell megtakarítaniok és azon 
megvásárolni helyüket a mennyországban, akkor ha mindjárt az éhenhalás veszélye 
fenyegeti is őket, de mégis összegyűjtik a pénzt. Minden fáradalmat, minden terhet 
örömmel teljesítenek, amit testileg megtehetnek, csakhogy az igazi Istenszolgálat 
lelki teljesítmény, melyhez a testnek semmi köze nincs, sőt magasan áll a hús és a 
vér fölött. Jönnek az emberek és kérdik: „ Miképpen lehet üdvözülnünk?” A felelet 
ez: „Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban.” Akkor ezt kérdik: „De mit jelent hinni?” és 
megpróbálják a hit jelentőségét nehéz mechanikai munkák által megérthetővé 
tenni, amikor is bizonyos tények és tünetek a keresztyénséget jelzik, éppen úgy, 
mint a római és a görög egyházak történetei tanítják. Nem bírják felfogni azt a 
dolgot, hogy a szív teljes bizalmát Krisztusba kell helyezni. Ha megtérésről vagy 
hitről beszélünk, akkor elbújnak, elrejtik magukat, mert nem tudják megérteni 
gondolatainkat, sem felfogásunkat nem tudják követni. Ebből következik azután 
hogy rossz üdvözülés felé haladnak, amely a ceremóniákból keletkezik és amely 
külső cselekedeteken alapszik. 
 
De kedves hallgatóim, engedjétek meg, hogy minden erőmmel és képességemmel 
figyelmeztesselek arra, nehogy valamiképpen bemerüljetek a felületes vallásokba, 
melyeket ma oly nagyon magasztalnak, mert ezeknek a vége minden körülmények 
között csalódást fog létrehozni, olyan biztosan, mint ahogyan élő emberek vagyunk. 
Kívánom, hogy lehetőleg minél hamarabb csalatkozzatok meg ezekben, hogy legyen 
még időtök újra megkezdeni és jó utat választani. Higgyetek el, hogy a betegség 
igen sokszor csak cél arra, hogy az ember visszatekintsen elmúlt napjaira és azokat 
lapozva, készüljön a jövőre. Rettenetes dolog lesz, ha fájdalmakkal telten, 
elcsüggedt kedéllyel, minden kegyelmi ténytől megfosztva, reménytelenül állótok 
az igazság sújtó keze előtt. Jönnek a lélek elé sokszor olyan kérdések, melyek 
feleletet várnak, sőt nemcsak várnak, hanem követelnek. Megszólal a lelkiismeret 
hangja: „Újjá kell születnetek.” Vajon újjászülettél-e már? „Véráldozat nélkül 
nincsen bűnbocsánat.” Elfogadtad-e vajon, hogy érted is kiömlött valakinek a vére? 
Az ilyen gondolatok megtámadják a lelket az éji csendben és nem hagynak nyugtot 
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egész éjszakán keresztül, mikor az ember nyugtalanul veti meg magát egyik oldalról 
a másikra. Nem is találtok nyugalmat, ha csak fel nem vetitek szemeteket a 
keresztre és így nem szóltok: „Hiszek Jézusban és hinni fogok mindig benne. 
Elhagytam a gonoszságra vezető utat és harcolok a bűn ellen; haladok az igazság 
útján és csak Istenben van a bizalmam.” Ha így nem szóltok, akkor rossz napok és 
nagy fájdalmak fognak reátok következni, amelyek sokkal nagyobb bánatot 
okoznak, mint gondolhatjátok. Kérlek arra, ne halasztgassátok egyik napról a 
másikra a döntést örök életetek felől. 
 
Gondoljatok arra, hogyha ezen a világon csalatkozni fogtok, úgy milyen rettenetes 
csalódásba fogtok esni az elkövetkezendő világon. Nem kísérlem meg, hogy 
ecseteljem annak az embernek az állapotát, aki úgy halt meg, mint aki üdvözülni 
készül és a másvilágon arra a borzasztó tudatra ébred, hogy örökre elkárhozott. 
Milyen rémes lesz, ha hallja, amint az Úr Jézus így szól hozzá: „Soha nem ismertelek 
téged.” Prédikátorod, gyülekezeti elöljáród, a gyülekezeti tagok mind ismerhetnek, 
de az Úr Jézus soha nem ismert, mert nem volt semmi lelki közösséged vele és 
szíved soha sem hitt Benne. Testvéreim, ha valamilyen mérvben, vagy valamiben 
csalatkoztok, akkor igyekezzetek tévedéstekei most helyrehozni. Ne folytassátok 
tovább a magatok megcsalattatását, Természetesen nem kívánhatjátok, hogy hiú 
beképzelődések és reményét tartsanak fenn majd titeket. Kérjétek az Urat, hogy ő 
világosítson fel benneteket és hogy hozza állapototokat az igazságnak és az ő 
akaratának megfelelő helyzetbe. 
 

Keressük a gyógyulás igazi útját. Hogy azonban ezt meg találjuk, ‒ amint ezt előbb is 

kijelentettem ‒ szükséges, hogy a gyógyulás alapos legyen. Az a szentség, amelyre 
szükségünk van, egész a szív gyökeréig kell hatnia és teljes változást kell előidéznie. 
Egy ilyen változást az írás teremtésnek, újjászületésnek nevez. „Mert ő 
megelevenített bennünket, kik holtak voltunk a bűnben.” Meg tudjátok e érteni, 

kedves testvéreim? Teremtés és feltámadás, ‒ véghez tudjuk mi vinni valamelyiket 
saját erőnkből? Nem, egyiket sem tudjuk megoldani, egyiknek sem tudunk 
megfelelni és ezért jutunk az alapul vett második szöveghez, mely így hangzik: 
„Gyógyíts meg Uram és meggyógyulok, szabadíts meg engem és megszabadulok.” 
Értsétek meg testvéreim és barátaim, hogy feltétlenül szükséges, hogy az isteni 
hatalom oly mértékben befolyásoljon titeket, hogy elsősorban teljesen 
megsemmisítsen és azután újra életre hozzon. Nincs más gyógyulás, nincs más 
menekülés a lélek számára ezenkívül. Kétségbe ejt ez a helyzet? 
  
Ha igen, akkor örülök neki, mert a kétségbeesésnek ez a fajtája ajtó az örök 
reménység részére. Ha egy ember kétségbeesik, ha nincs bizalma önmagában, 
akkor majd elkezd bízni az Istenben. Bárcsak mindnyájan oda esnénk a Krisztus 
lábai elé mint élettelen hullák mindaddig, míg Ő meg nem illet és azt mondja: „Kelj 
fel és élj!” Nem kívánok más életet mint azt, amely Tőle ered, s ezért egyedüli 
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vágyam, hogy Lelke által elevenedjek meg és Benne éltemet, üdvömet, 
mindenemet megtaláljam. 
 
Menjünk tovább. Olyan gyógyulásra van szükségünk, mely a bűntől, a bűn 
következményeitől szabadít meg bennünket. Nincs szükség arra, hogy tovább is 
bánkódjál bűneid miatt; megszabadulhatsz minden hibáidtól. Minden egyes bűnt, 
melyet valaha elkövettél, mellyel bemocskoltad magad, le kell mosni és a legkisebb 
folttól is úgy meg kell szabadulnod, mintha sohasem vetkeztél volna. „Miként 

lehetséges ez?”‒ vetődik fel a kérdés. Világos, hogy nem történhetik olyan dolog 
által, melynek saját erődből eleget tehetnél és mivel ez így van, ismét csak 
odakerülsz ahhoz a szöveghez, melyet alapul vettem: „Gyógyíts meg engem, Uram 
és meggyógyulok, szabadíts meg engem és megszabadulok”. Miként lehetséges ez? 
Csakis Jézus Krisztusnak, a mi Megváltónknak feláldozása által. Jézus magára vette 
népének minden bűnét, álnok cselekedetét, átokká lett mi értünk és ennek 
következményeként szabadultunk mi meg a büntetés alól és igazultunk meg. 
Micsoda kijelentés ez: „Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, 

aki nékem társam! ‒ így szól a Seregeknek Ura”. (Zakariás 13, 7.) És a fegyver alatt 
áldozta fel életét a váltságdíjért a mi Pásztorunk. Nézzetek Jézus Krisztusra, aki 
iszonyú áldozat által szabadított meg bennünket, nézzetek az ő szemeibe és abban 
a pillantásban megtaláljátok bűneitek bocsánatát. „Az ő sebeivel gyógyultunk meg”. 
Halleluja! Eljő a nap, mikor majd keresni fogjuk Izrael bűneit, de nem találjuk meg, 

‒ így szól az Úr. Ugyan kicsoda tudna ilyen áldott gyógyulást létrehozni, mint csak a 
drága orvos? Ez olyan bocsánatadás, mely méltó az Istenhez. 
 
Csakhogy néktek nemcsak a bűnöktől kell megszabadulnotok, hanem 
menekülnötök kell a bűnösségtől is; el kell vágni minden köteléket, mely a 
gonoszhoz köt bennünket. A mennyek országába nem mehetünk bűnös 
hajlamokkal; romlottság és tisztátalanság nem állhat meg a háromszor szent 
Jehovának örök trónja előtt. A bűnnek legkisebb gyökerét, legelrejtettebb hajlamát, 
ki kell pusztítani arról a helyről, mely az örök Isten lakhelyévé szenteltetett. Nem 
vezet ez a kétségbeesésbe? Nem késztet-e ez arra, hogy felkiáltsatok: „Gyógyíts 
meg engem, Uram és meggyógyulok?” Kell, hogy ezek a dolgok bekövetkezzenek, 
amelyek később biztonságtokra fognak válni. Hívjátok segítségül az örök 
Szentlelket, aki újjá fog alakítani titeket a Krisztus Jézus által; meg fogja törni a bűn 
átkos hatalmát és lábaitok elé veti azt. Habár ez a legyőzött ellenség tehetetlen 
dühében hánykolódni fog, mint egy kígyó, amelynek derekát szétvágták, azért 
mégis megkapta halálos sebét és nem tudja régebbi nagy hatalmát újra 
visszaszerezni. Állandóan nyugtalanít majd, míg élni fogtok, de végre mégis 
elpusztul, míg ti elnyeritek az örök életet. 
 
Ne legyen bennünk a legkisebb hajlam sem a bűn iránt, semmi kötelék a gonoszhoz, 
semmi közösség a sötétséggel, hanem legyen meg bennünk az örök élet csírája és 
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legyünk Krisztus testének tagjai. Olyan tisztának kell lennünk, amilyen Ádám volt, 
mikor az Úr teremtette, mielőtt a bűnbe esett volna. Mikor a világra jöttünk, már 
tisztátalanok voltunk az eredendő bűn miatt, de minden egyes folttól megtisztíthat 
minket az Isten kegyelme és a Jézus Krisztus drága vérével való lemosás. Ez olyan 
cselekedet, melyet egyedül Isten képes bennünk véghezvinni. Úgy kell 
megszabadíttatnunk, hogy isteni vizsgálatra készek lehessünk, amikor minden 
egyes rejtett folt előtűnik, ha van; ezért kell megszabadulnunk minden folttól, 
bűntől és tisztátalanságtól. 
 
Nagyon kívánatos, hogy lelkünk úgy meggyógyíttassék, miszerint az élet minden 
próbájának, kísértésének ellent álljon. Ismertem embereket kiket a kórházból mint 
meggyógyultakat bocsátottak el és keserűen tapasztalták ennek az ellenkezőjét, 
mikor a mindennapi életbe visszatértek; a legkisebb fáradság vagy megerőltetés 
éppen oly betegekké tette őket, mint voltak azelőtt. Volt egy ismerősöm, kinek egy 
csontja fájt a kézcsuklóban; a kórházban kivették a csuklóból azt a fájó kis testrészt 
és úgy látszott, mintha ezáltal a kéz teljesen rendbe jött volna; de amikor elkezdett 
dolgozni, a régi fájdalmak újra felléptek és nyilvánvaló volt, hogy annak a beteg 
csontdarabnak egy kis része visszamaradt a kézben. Teljesen ehhez hasonló 
sokaknak az a felfogása, kik azt hiszik hogy megmenttettek, holott megmentésük 
csak látszólagos, mert mihelyt a világ és a kísértések reájuk támadnak, azonnal 
kitűnik, hogy nem sokat változtak. Nem kaptak igazi szabadságot, holott hamis 
szabadság után hiábavalóság törekedni. A látszólagos gyógyulás bizonyos 
tekintetben rosszabb, mint a gyógyíthatatlanság. Ha egy eltört csont rosszul forrt 
össze, akkor ismét el kell törni, s nekem úgy tűnik fel, hogy némely megtért egyénre 
nagyon szükséges, hogy szíve ismét össze töressék, hogy azután igazán 
meggyógyuljon. Ha van itt egy olyan ember, aki megszenteltetett már, karjai 
azonban nem akarnak dolgozni az Úrért, akkor ott szükség van egy új törésre és én 
lelkifurdalást nem ereznél ha beszédem miatt szíve ismét összetörne, mindaddig 
míg Krisztushoz nem jönne, aki aztán jól és véglegesen meggyógyítaná. Ha az élet 
kísértéseinek nem tudtok ellent állani, akkor ennek oka abban rejlik, hogy 
megtéréstek csak üres képzelődés volt. 
 
Feltétlenül szükséges? hogy olyan gyógyulásban legyen részünk melyek a 
betegségnek és a halál minden kínjának ellent állhassanak, úgy, hogy a férfi képes 
legyen lefeküdni ágyába és így szólni: „Nem félek a haláltól, mert Jézus Krisztus 
engem meggyógyított és nemsokára az üdvözült lelkek közt fogok trónja előtt állni 
és ott magasztalni Őt örökkön-örökké”. Van itt valaki, aki meg tudna így halni? Van 
olyan reménységtek, mely képes felderíteni utolsó órátok sötétségét? Ha nincs, 
akkor ne engedjétek lenyugodni a napot, míg ezt meg nem szereztétek. Jöjjetek 
Jézushoz, aki eredményesen, biztosan és azonnal meg fogja gyógyítani összetört 
szíveteket. 
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Felhívlak benneteket beszédem harmadik részében arra, hogy menjünk oda, ahol az 
igazi gyógyulás megtalálható. Teljesen biztos, hogy Isten képes arra, miszerint 
megszabadítson bűneinktől, mert ő, aki megengedte, hogy azok kárt okozzanak 
bennünk, meg is szabadíthat azoktól Bármilyen legyen is betegségünk, nem létezik 
olyan e földön, melyet a mindenható szeretet túl nem haladhat. Legyen áldott az 
Úrnak neve, mert az ő akarata és öröme az, ha irgalmat tud gyakorolni. Az ő neve 
Jehova Isten, aki téged meggyógyít és fenséges szavakat adott nekünk: „Meg 
akarom gyógyítani betegségüket; hőn szeretem őket.” Tudjátok, hogy miként 
énekelt Dávid: „Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket, megszabadította őket, 
hogy meg ne haljanak.” Az Úr olyannyira kedvét találta abban, hogy a bűntől beteg 
lelkeket meggyógyítsa, hogy leküldte egyetlen fiát orvos gyanánt, hogy az emberek 
halálos sebeit meggyógyítaná; és eljött és nem kereste ki a jókat és az igazakat, 
hanem a bűnösöket, amint mondotta is: „Nem az egészségeseknek van szükségük 
orvosra, hanem a betegeknek; nem jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a 
bűnösöket hívjam a megtérésre.” Ez az áldott orvos, akit mi oly hőn szeretünk, 
képes és kész arra, hogy meggyógyítson. Bárcsak meg volna bennetek az akarat, 
hogy egyszerűen, de teljesen átadnátok magatokat Neki. Tegyétek meg ezt rögtön, 
ebben a pillanatban. Jézus teljesen rendbe hozhatja állapototokat, még ha nélküle 
teljesen sivár és reménytelen is helyzetetek. 
 
Mikor az imaházba jöttem, gondolkoztam a szöveg felett és örültem ?nnak a 
bátorításnak, melyet ez minden egyes bűnösnek nyújt, mert ezek is elmondhatják 
maguknak: „Nem mutatják-e a jelek, hogy Istennek legfőbb akarata mindenkit 
megmenteni? Ha tehát így áll a dolog, akkor a nagy bűnös éppúgy kegyelmet 
nyerhet, mint a kicsiny,” Ha az üdvözülés a cselekedetekből vagy a szolgálatokból 
eredne, akkor valószínűleg sokan megfosztatnának a reménytől, mivel azonban ez 
csakis kegyelemből ered, nincs senki sem kirekesztve; és ha a hatalom ehhez 
Istenben van meg és nem bennünk, akkor ?z a hatalom, mely az erkölcsileg tisztább 
ifjút megmentheti, meg tudja menteni a legelzüllöttebb és legmélyebbre esett 
férfiút is, és ugyanaz az az erő, mely az istenfélő anyát megmenti, meg tudja 
menteni a legtisztátalanabb utcai nőt is. Az Isten hatalma minden csodát képes 
létrehozni. Ez az irgalom mindenhova elér. Hirdessétek, kiáltsátok ki, hogy Jézus 
Krisztus együtt érez a szenvedőkkel és megmenti a kitaszított embereket. 
Szégyenletes, piszkos, fekete és vérvörös bűnök mind megbocsáttatnak, ha 
elkövetője elmondja az imát: „Gyógyíts meg engem, Uram és meggyógyulok, 
szabadíts meg engem és megszabadulok.” Ha ez kegyelemből történik, akkor a 
reménység biztosan tápot nyer ott, ahol máskülönben a kétségbeesés uralkodna. 
Ha csupán irgalomból történik, akkor egy lélek sem lesz a legélesebb bűnök miatt a 
mennyből kirekesztve Jertek és keressétek kedves barátaim az Isten meg nem 
szűnő kegyelmét a Krisztus Jézusban, amely mindenki számára elérhető, aki hisz. 
Tudom, hogy míg prédikálok, vannak egyesek, kik ezt mondták „Engem nem ért 
bele a beszédébe, mert igen nagy a vétkem.” Vannak viszont olyanok, akik 
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beképzelik maguknak, hogy nem eléggé bűnösök és ezért a beszéd nem vonatkozik 
reájuk. Vajha ezeket az istentelen ámításokat elvetnétek magatoktól és 
elfogadnátok, hogy az igazság mindenkire egyformán vonatkozik. Hagyjatok fel 
minden álmodozó bizakodással, ragadjátok ki magatokat a büszke 
önmegelégedésből és jöjjetek Jézushoz, aki egyedül képes arra, hogy a bűnből és a 
haláltól megmentsen. 
 
Szeretem a felolvasott szöveget, mert biztonságot nyújt a jövőre nézve. „Gyógyíts 
meg engem, Uram és meggyógyulok.” Egyes teológusok kételkednek az isteni 
kegyelem tartósságában és beképzelik maguknak hogy követői végül mégis csak 
meghalnak. Azért mégis csak megengedik hogy így imádkozzunk: „Gyógyíts meg 
engem, Uram és meggyógyulok. Ez a legjobb és legbiztosabb formája az imának, ha 
a kegyelembe kiestünk. Csakhogy mi őszintén, teljes hittel imádkozunk és kérjük a 
Urat: „Szabadíts meg engem és megszabadulok.” Ha egy pap vagy püspök szentel 
fel téged, azért egész biztosan tönkremehetsz, de ha Isten szabadít meg, akkor nem 
veszhetsz el. Amit Isten tesz, az szól az örök életre. Az Úr, ha ráteszi kezét valamely 
teremtményre, akkor nem hagyja művét félig, hanem befejezi azt. Aki újjászületett, 
az nem mondhatja, hogy még meg sem született. Minden, amit a termeszt vagy 
emberek hoztak létre, elpusztítható, de Isten műve ellent áll, pokolbeli 
hatalmaknak. Itt van az ígéret, mely az örök életre szól: „Én az én juhaimnak örök 
életet adok; és ők soha el nem pusztulhatna és senki sem képes őket kezeimből 
kiragadni.” 
 
Kedves barátaim, ha megszabadultok, kérjétek az Urat, hogy igazságban 
szabadíttassatok meg és ha így megszabadultok, menjetek Hozzá és kérjétek arra, 
hogy jó működést kezdjen meg lelketekben. Sokszor aggódom eme hallhatók miatt. 
Nem akarom e helyen a reménység tömegét fölemelni, melyek rossz alapon 
nyugszanak. Úgy érzem, hogy ide kellett jönnöm, hogy ezt a hírt néktek 
tudomástokra adjam, bárha teljesen alkalmatlan vagyok a köztetek időzésre. Nem 
tudtam ezt úgy kinyilvánítani, mint ahogy reméltem, mindenesetre azonban most 
itt vagyok és engedelmeskedtem az Úr parancsának. Azt mondták nekem, hogyha 
ma reggel beszélni fogok, akkor egy hónapig szenvedni fogok miatta, de 
szembeszálltam ezzel a veszéllyel, mert nem tudtam addig nyugodt maradni, míg 
meg nem szabadítottam lelkemet ettől a kényszernyomástól. Bárcsak a 
gondtalanok nyugtalanok lennének; a megtérésre készülők pedig bátorságot 
vennének. Ne vonja ki senki sem magát az önvizsgálódás alól. Ne engedjétek, hogy 
a prédikátor vagy a gyülekezeti elöljáró, vagy akik foglalatoskodnak a 
gyülekezetben, hogy ezek csalódjanak. Álljunk fel a sziklára, de úgy hogy tudjuk is, 
miszerint sziklán állunk. Legyünk igazak, igazságosak a legkisebb dolgokig; őszinték 
egész a velőig. Kérjük Istent, hogy a kegyelem működjék bennünk és nem az emberi 
akaratnak, képzelő erőnek és simulékonyságnak jelei. Ha vannak itt olyanok, kik a 
hamis üdvösséget nyerték el; akkor örülök neki, hogy az igazi üdvösségnek nem 
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részesei. Vajha sebeik soha be nem lennének kötözve, míg Jézus nem köti be azokat 
és fájdalmaik nem szűnnének meg addig, míg Jézus meg nem szünteti azokat. Senki 
sem gondolkozzék közülünk az egészségével, kivéve azzal, mely az igazság napjától 
árad le reánk. Bárcsak állanánk össze és könny telt szemekkel tekintenénk fel a 
keresztre, a megfeszített Krisztusra. Legyen ő a mi üdvünk, a mi vágyódásunk és a 
mi dicsekvésünk. Ha tönkremegyünk, akkor menjünk tönkre Jézus lábai előtt. Ha 
pedig élünk, akkor szolgáljunk Neki egész életünkben. Ámen. 
 

A tanítványt kit Jézus szeret vala 
 
„...követi őt az a tanítvány, akit szeret, vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora 
közben az Ő kebelén.” János ev. 21, 20. 
 
Az Úr Jézus egyformán szerette minden tanítványát, amint írva is van „mivelhogy 
szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket”. Bizonyítja irántuk való 
szeretetét ez a mondás: „Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga 
nem tudja mit cselekszik az ő ura, titeket pedig barátaimnak mondalak,, mert 
mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.” És mégis, azon a 
körön, melyet a Jézus szeretete vont meg, azon belül volt egy kicsike hely, ahol a 
kedvenc János tartózkodhatott; azon a hegyen, melyet Jézus szeretete alkotott, volt 
egy kis csúcs, valamivel magasabb mint a hegy és ezen a csúcson állott János 
legközelebb Jézushoz. Ne gondoljuk azonban, hogy azért, mert János a szeretet 
nagyobb fokát élvezte, hogy ezért talán az Úr Jézus másokkal szemben a szeretet 
kisebb mértékét mutatta. Óh nem. Nekem ebben a tekintetben különben is az a 
véleményem, hogyha valaki egy személy iránt nagy vonzalmat érez, annál nagyobb 
képességgel bír arra, hogy másokkal szemben is a szeretet nagyobb 
megnyilvánulását mutassa és éppen azért, mert Jézus legjobban Jánost szerette, 
sokkal nagyobb fogalmam van szeretetéről a többiek iránt. Egy pillanatig sem 
szabad abban a feltevésben lennünk, hogy Jézus csak Jánost szerette igazán. Nem. 
János felemeltetett magasabbra mint a többiek, ez igaz, de a többiek nem lettek 
ezáltal lenyomva, hanem ellenkezőleg, vele együtt felemelve. Minden egyes hívő 
lélek a Megváltó választottjai közé tartozik, mert mind az ő vére árán lettek 
megváltva, az ő örökségének részei és koronájának ékkövei. Ha János jobban is 
bírta a Megváltó szeretetét, mint a többiek mindnyájan, azért azok nem kevésbé 
részesültek szeretetében és ha te nem is reméled, hogy valaha a szeretet ama 
fokára eljutsz, ahol János állott és hogy nem is bírsz majd azzal a névvel, „a 
tanítvány, kit Jézus szeret vala”, ennek dacára mégis hálásnak kell lenned, hogy 
azok közé tartozhatsz, akik örömmel mondják: „Ő szeret engem és az életét adta 
értem.” Ha nem is jutsz fel a hegy ama csúcsára, ahol János állott, légy boldog, hogy 
ama sereg közé tartozol, amely a Dávid Fiát vallja vezéréül. Hasonlíthatatlan előny 
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és kimondhatatlan öröm, ha Jézus szeretetét élvezhetjük, még akkor is, ha ez a 
szeretet nemcsak a mienk, hanem velünk együtt óriási tömegek részesülnek benne. 
Az Úr Jézus szeretete minden egyes lélekben beláthatatlan magassággal és 
feneketlen mélységgel bír, annyira, hogy túlszárnyal minden ismeretet és minden, 
fogalmat. 
 
Mindazáltal azonban nem akarok most bátorító szavakat intézni hozzátok, amellyel 
esetleg aggódó lelki állapototokat megnyugtatnám, hanem sokkal inkább akarom, 
hogy a szeretet legmagasabb fokára lépjünk fel; mert ha az Úr már eddig ismételten 
és újra megmutatta irántunk szeretetét, ha ő kiválasztott, elhívott, megtartott és 
megjelentette magát nekünk, miért ne remélhetnénk azt, hogy egy-két lépéssel 
tovább menve, bennünket a legédesebb mennyei örömök osztályrészesévé tesz? 
Mert nincs semmi ok sem arra, hogy miért nem neveztethetne bármelyikünk is úgy, 
mint Dániel „igen szeretett férfiúnak”, vagy mint János, a tanítvány, kit Jézus szeret 
vala”. 
 
Olyan különös szeretettel, mint amilyenben Jánosnak volt része, csak különös 
kegyelem által lehet része a hívőnek, amely azonban nincs megvonva senki elől 

sem. Nem kell esetleg azt gondolnotok, ‒ ha én meg is próbálom a János 

jellemének egy pár vonását elétek állítani, ‒ hogy oda akarlak vezetni, miszerint a 
Krisztus szeretete János iránt az ő szeretetreméltó tulajdonságaiból fakadt, mert 
ami Jánosban szeretetreméltó volt, csakis a Szentlélek behatása által lett azzá. A 
törvény hatása alatt János épp oly biztosan elkárhozott volna, mint közülünk egy, 
mert a törvényt épp úgy nem tudta betölteni, mint ahogyan mi nem tudjuk. 
Egyedül a kegyelem vitte véghez benne a szeretetbeli különbséget, éppen úgy, mint 
ahogy a kegyelem mossa le a hitetlenek legszégyenletesebb bűneit. Lehetséges, 
hogy egynémely természeti tulajdonságok jelen voltak, amelyek lényét kedvessé 
tehettek, de mégis mindenekfölött és mindenekelőtt az Isten kegyelme az, amely 
az emberben figyelemreméltó. Testvéreim, mi nem úgy beszélünk ma Jánosról, 
mintha ő személyes tulajdonságaiért vagy cselekedeteiért nyerte volna el a Krisztus 
nagyobb szeretetét. Óh nem. Jézus éppen úgy szerette a többit, mint őt, hanem 
mivel Jézus maga a tökéletes szeretet, azért választotta őt kedvesévé. Az Úr 
kiöntötte szeretetének korlátlan hatalmát Jánosra és szeretetének részesévé tette a 
maga nevéért. A Krisztus szeretete ömlött az ő szívébe és ezért illatozott a jó 
illattól. Az Úr Jézus szeretetének eme megnyilvánulását a „legjobb ajándék”-nak 
tekintem, amely után mindnyájunknak törekednünk kell; csakhogy ajándéknak a 
szó magasabb értelmében és nem pedig alkalmi vagy közönséges, megszokott 
ajándéknak. A szeretetet nem lehet megvenni. A szeretet és az ár soha egybe nem 
tartozhat. Ha valaki összes vagyonát oda akarná adni a szeretetért, nem nyerheti 
meg azt. A szeretet legmagasabb foka után kell törekednünk úgy, mint a 
kegyelemmel megáldott emberek nagyobb kegyelem után törekednek és nem 
szabad megelégednünk egy-egy kis ajándékkal, mint az átlag embereknek. Ha a 
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szeretet bámulatosan szép palotájába bejutottunk, akkor maga a szeretet fogja 
nekünk a felfelé vezető lépcsőket megmutatni. Bárcsak a Szentlélek segítségül 
volna nekünk most, hogy eme tárggyal foglalkozunk. 
 
A felvett szöveget alapul véve, fordítsuk figyelmünket legelőször is magára a névre: 
„A tanítvány, kit Jézus szeret vala.” 
 
Legelső észrevételünk az, hogy ez egy olyan név, amellyel János önmaga ruházta fel 
magát. Úgy gondolom, hogy mintegy ötször fordul elő ez a név. Egyetlen írója az 
„Újszövetségnek” nem említi Jánost úgy, hogy „ama tanítvány, kit Jézus szeret”. 
János maga adta önmagának ezt a melléknevet és az első század minden 
keresztyén írója tudta, hogy ki „az a tanítvány, akit Jézus szeret”. Nem vádolhatjuk 
őt azonban ezért öndicsőítéssel. Ez az eset igen jellemző példa arra, mikor az 
öndicsőítésről nem lehet szó. Mi azonban természetesen nem szívesen vennénk fel 
egy ilyen nevet, még ha úgy is éreznők, hogy megérdemeljük, mert félnénk annak 
hangzásától és mert aggódnánk, hogy visszaélünk vele. János azonban olyan kedves 
egyszerűséggel veszi fel ezt e nevet, mint aki tudja, hogy neki ez legjobban illik, mit 
sem törődve azzal, hogy mások gáncsolják-e érte vagy nem. A büszkeség legkisebb 
jele is oly távol van tőle, hogy szinte látjuk lelkének egyszerűségét nyíltságát és 
jellemének minden önzéstől ment tisztaságát. Mivel tudta hogy az az igazság, amit 
ír, tehát egyszerűen, minden utógondolat nélkül írt; biztos volt abban, hogy Jézus 
jobban szereti őt, mint a többieket és bár sokkal jobban csodálkozott ezen, mint 

bárki más ‒ annyira örvendett e felett, hogy el nem mulaszthatta nyilvánosságra 
hozni, bármi is legyen a következménye. Néha még nagyobb büszkeség nyilvánul 
meg abban, ha elhallgatjuk azt, amit Isten tett velünk, mintha elbeszéljük. Minden 
egyedül attól a Lélektől függ, amely igazgat bennünket. Hallottam egy ízben egy 

testvért mély alázattal, de teljes nyíltsággal beszélni az isteni szeretetről és ‒ míg 

egynémelyek elbízottnak gondolták őt ‒ úgy éreztem, hogy bizonyságtétele 
teljesen őszinte, de éppen azért, mert szerénységét akarta feltüntetni, az a veszély 
fenyegette, hogy hiú és öntetsző. Arra gondolt, hogy miként magasztalhatná Istent 
és ezért az öndicsőítés látszata nem ijesztette meg és nem tartotta vissza attól, 
hogy teljesen el ne rejtse magát Mesterében. Azt gondolom, hogy a Úrért még a 
büszkeség vádját is el kell tűrnünk. Sohasem fogjuk elnyerni a János nevét, ha nem 
tudjuk pirulás nélkül azt elviselni. 
 
Ez egy oly név, amelyben János elrejti magát. A saját nevének hangoztatásában igen 
félénknek mutatkozik a tanítvány. Úgy említi, magát, mint „ama tanítvány”, azután 
pedig „a másik tanítvány” és ismét „ama tanítvány, kit Jézus szeret vala”. Ezek azok 
a nevek, amelyeket János a maga evangyéliumában használ akkor, ha saját magáról 
van szó, ha „incognitó”-ban akar maradni. Mindazonáltal mi felismerjük ebben őt, 
mert a lepel, amit magára borított, sokkal átlátszóbb, habár meg is van benne az a 
szándék, hogy a Megváltó mögött elrejtőzzék. A Megváltó szeretetét mint egy 
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fátyolt borította magára, csakhogy éppen ez a fátyol hívja fel a figyelmet az alatta 
levő alakra. Ha akarta volna úgy is nevezhette volna magát, „a tanítvány ki az Isten 

arcát látta”, ‒ de János fontosabbnak vélte a szeretetről beszélni, mint egyéb 
dolgokról. A keresztyénség első századainak iratai közt találunk lapokat, ahol ő úgy 
van megemlítve, „a tanítvány, ki Jézus keblén nyugodott vala” és ezt az esetet 
megtaláljuk az evangyéliumban is. János mondhatta volna „a tanítvány, ki az egyik 
evangyéliumot írta”, vagy „a tanítvány, ki jobban ismerte a Megváltó szívét, mint 

bármelyik a többiek közül”, ‒ de János egyiket sem mondta, hanem a szeretetet 
állította legelsőnek. Nem mondta azt, „a tanítvány, aki munkálódott”, hanem, „akit 
Jézus szeretett” és az sincs megírva, „a tanítvány, aki szerette Jézust”, hanem „akit 
szeretett Jézus”. János a lepel alatt van, de mi látjuk és ismerjük őt és halljuk őt 
szólni: „Mert mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az 
Isten szeretet és ki a szeretetben marad, az Istenben marad és az Isten is ő benne”. 
 
Ez a név az, amelyben János otthonosan érzi magát. A felsorolt nevek egyikében 
sem érezte magát oly jól, mint ebben a névben. Eredeti neve: János, azt jelenti, 
hogy „isteni adomány” és ő tényleg adomány volt az Atyától fia, a szenvedő 
Megváltó számára e földi tartózkodásának ideje alatt. Jézus oly meghitten, oly 
bizalommal tekintett reá, mint Dávid Jonathánra, úgy tekintett reá, mint az ő isteni 
adományára, János azonban nem tekintett annyira a szolgálatra, amelyet az Úrral 
szemben tanúsított, mint arra a szeretetre, melyet az Úr mutatott vele szemben. 
Úgy nevezi magát, hogy „a tanítvány, akit Jézus szeretett”, mert ismeri azt a 
kötelezettségeit, amely a nagy szeretetből fakadt és mert az volt az óhajtása, hogy 
mindig ennek a hatása alatt legyen. Úgy tekintett a Jézus szeretetére, mint amely a 
gyökere és forrása volt mindama jó és dicséretreméltó cselekedeteknek, amelyeket 
ő tett. Ha volt benne bátorság, ha volt benne hűség, ha az ismeretnek vagy a 
szeretetnek valami mélysége volt benne, az mind azért volt, mert ezeket Jézus 
helyezte beléje. Mindazok a kedves virágok, melyek szívének kertjében illatoztak, 
azokat mind a Megváltó ültette oda, úgy hogy ő úgy érezte, hogy a dolgok végére 
megy akkor, ha magát annak a tanítványnak nevezi, akit Jézus szeret, mert evvel 
megadja a fő okot, amiért áldás alatt van. 
 
Ez a név igen drága volt számára, mert életének legderűsebb jeleneteit idézte 
emlékezetébe. Még késő vénségében is a legnagyobb elragadtatással tekintett 
vissza azokra a rövid évekre, amelyeket Jézussal töltött el, mint amelyek földi 
létének dicsőségét és koronáját jelentették. Legkevésbé sem csodálkozom azon, 
hogy ő látta Krisztust, mikor a Páthmos szigetén tartózkodott, mert aki 
Palesztinában úgy látta a Krisztust mint ő, az könnyen visszaidézhette képét sok év 
múlva is. Azt mondom, hogy aki „úgy látta”, mert János nemcsak meglátta Krisztust, 
hanem meg is nézte. Miként a hangnak van visszhangja, úgy van a látásnak is 
visszatükröződése és az, aki az Urat a János sasszemeivel nézte, azokkal a mélyen 
fekvő lelki szemekkel, az az ember volt a legalkalmasabb arra, hogy Neki ismét 
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arcába pillantson, amiként ezt meg is tette az égéi tenger sziklái között. Annak a pár 

esztendőnek, ‒ mely életének legbecsesebb része volt ‒ összes szép emlékeit mind 
fel-felidézte az a név, amelyet hordott és ennek ereje által visszaidézte azt a 
megható lelki hűséget az élő Krisztussal, amely a keresztre feszítés borzalmain 
keresztül egész haláláig megmaradt. Ennek a névnek hallására lelkének összes 
csengői mind megszólaltak és mint andalító zene úgy hallatszott: „a tanítvány, kit 
Jézus szeret vala”. 
 
Ez a név volt az, amely a legerősebben ösztönözte a munkára, a cselekvésre egész 
életén át. Mi módon vonakodhatott volna a Megváltó evangyéliumának 
hirdetésétől, mikor éppen a Megváltó volt az, aki kitüntette őt szeretetével? Melyik 
út lehetett fárasztó ama tanítvány részére, akit szeretett Jézus? Az üldözésnek, a 
gúnynak vagy a halálnak melyik fajtája ijesztette meg őt, kit szeretett Jézus? Óh 
nem, semmi sem rettenthette meg őt. Eme név erejének birtokában János mindig 
hű és állhatatos volt és szolgált az ő barátjának alázatosan egész életén át. E helyen 
említem meg, hogy ez a név igen drága is lehetett Jánosnak, ebben érezte a 
legjobban magát, lényének, valójának ez lehetett a titkos rugója és egész szíve, 
lelke, érzete és gondolata mind-mind hatása alatt állt eme névnek: „a tanítvány, kit 
Jézus szeret”. 
 
Ez egy oly név volt, amelyet senki sem vont kétségbe. Nem találunk senkit sem, aki 
megvádolta volna Jánost, mert ezt a nevet használta. Testvérei nehezteltek reá egy 
kissé, hogy anyjuk a Megváltó trónjának jobb- és baloldala mellé akarta ültetni egy-
egy fiát, de a Megváltó szeretete János iránt eloszlatta haragjukat és János maga 
sem iparkodott különös előnyöket szerezni helyzete által. Azt hiszem, hogy az 
apostolok hallgatólag megegyeztek abban, hogy az Úrnak tökéletesen igaza volt 
választásában. Volt valami benne, ami szeretetet ébresztett iránta testvéreiben és 
ezért nem csodálkoztak azon, hogy az Úr legbizalmasabb barátjának őt választotta. 
Akit Isten igazán szeret, az természetesen megnyeri testvéreinek szeretetét, sőt 
bizonyos mértékben a hitetlenek szeretetét is, mert ha egy férfi cselekedetei az 
Isten kedve szerint valók, akkor ő még ellenségeit is megbékélteti vele. Mikor Dávid 
az Úrral járt, egész Izrael kedvelte őt, sőt még ellensége, Saul is így szólt: „Te 
igazabb vagy mint én.” János annyira telve volt szeretettel, hogy mindenhol 
szeretetet nyert. Törekedjünk tehát mindnyájan eme kiválasztott adomány után, 
mert ez az egyedüli kincs, amely nem kelt sehol sem irigységet, hanem 
ellenkezőleg, arra ösztönöz mindenkit, hogy szintén jámborrá legyen. Azok, akik azt 
óhajtják, hogy szeretve legyenek, boldogok akkor, ha olyanokra találnak, akik ezt az 
adományt már megnyerték. Ha mi magunk kívánkozunk a myrrha és az áloé jó illata 
után, akkor örülünk, ha olyanokat kísérhetünk, akiknek ruhájuk illatozik eme 
olajokétól. Soha sem gátjuk, hogy János parancsolni akarna testvéreinek, vagy 
visszaélne az Úr jóindulatával, hanem látjuk, hogy alázattal és szelídséggel igyekszik 
bebizonyítani az Úrnak iránta való vonzalmát. 
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Ennyit magáról a névről. Másodszor meg akarjuk vizsgálni azt a jellemet, mely ez 
alatt a név alatt volt. Csak igen kezdetleges, kis képet adhatunk Jánosról, mert 
teljesen lehetetlen, hogy eme rövid percekben, amelyek egy prédikáció 
elmondására rendelkezésemre állanak, életnagyságú, hű képet nyújthassak, 

azonkívül pedig, ‒ hogy őszinte legyek, ‒ be kell vallanom, nem vagyok oly nagy 
művész, hogy ily nagy feladatot tökéletesen megoldjak, ha egyszer megkezdtem. 
 
János jellemében sok csodálatraméltó tünetet vehetünk észre. 
Vegyük figyelemre legelőször is az ő személyiségét. Jánosnak meleg és érzékeny 
szíve volt. Lehet, hogy legnagyobb ereje természetének bensőségében rejlett. Nem 
mondhatjuk hevesnek, sőt ellenkezőleg mélynek és erősnek. Amit cselekedett, 
teljes szívével cselekedett. Egyszerű, természetes gondolkozású ember volt, oly 
ember, kiben nem volt hamisság, semmi meghasonlás vagy viszály nem 
mutatkozott természetében, teljesen és mindenben egy volt, úgy gondolatban, 
mint cselekedetben. Nem kétségeskedett, nem civakodott, nem kutatott a mások 
hibái után, ami pedig a megfontolást illeti, abban egyenesen szerencsésnek 
mondható. Mikor megfontolt valamit és határozathoz jutott, oly erősen megállt a 
véleménye mellett, mint egy szikla; amely úton megindult, azon haladt 
tántoríthatatlanul előre. Vannak emberek, akik egyszerre két úton haladnak vagy 
pedig erre is, arra is elkalandoznak és nem mennek egyenesen a cél felé, János 
azonban teljes gőzzel nagy erővel, minden akadályt leküzdve, haladt egyenesen. 
Egész lelke, egész elméje az Úr dolgával volt elfoglalva, mert mélyen gondolkozó, 
hallgatva tanuló és erősen harcoló férfiú volt. Nem volt meg benne a Péter 
hevessége, hanem határozott és következetes volt, telve lelkesedéssel. 
 
Hit dolgában különösen erős volt János, mert a legszélső határig mindent elhitt, 
amire az Úr tanította. Olvassátok csak az ő leveleit és meg fogjátok látni, hányszor 
fordul elő azokban: „mert tudjuk”, „mi tudjuk”, „tudjuk pedig”, mindig csak 
„tudjuk”. Egyszer sem fordul elő, „ha tudnók”, mert János erősen és meggyőződve 
hitt az Úrban. Szívét teljesen és odaadóan átadta Megváltójának. 
 
Emellett azután rendkívüli melegség hatotta át valóját. Szerette Urát, szerette 
testvéreit, szerette meleg, érző szívvel, mert páratlanul nagyszerű természete volt. 
Szeretett állandóan és szeretett úgy, hogy abból bátorságot merített magának az 
Úrért való munkára, mert János merész ember volt, tényleg a mennydörgés fia. 
Bármikor kész volt arra, hogy előálljon, ha szükség volt reá, egész nyugodt módon, 
nem lármával és nagy feltűnéssel; nem hasonlított egy rohanó folyó vízeséséhez, 
hanem egy hatalmas mély folyam nyugodt folyásához. 
 
Ha mindazt egybefoglaljuk, amit János személyiségéről tudunk, akkor egy olyan 
ember bontakozik ki előttünk, aki a teljes ellentéte a nyugodt, számító, lassú és jól 
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megfontolt modorú bizalmatlanság fiainak. Ismeritek az e fajtájú embereket, akiket 
értek ezalatt, akik lehetnek jó emberek a maguk módja szerint, de a legkevésbé 
sem elragadtatok vagy követésre méltók. Ő pedig mindenképpen ellentéte volt e 
száraz, minden életnedv nélküli testvéreknek, kiknek semmi emberi természetük 

sincs, ‒ emberek, akik valamiképp tökéletlenek, mert saját véleményük szerint még 
vetkezni sem tudnak. Ismerek egy pár szeretetreméltó embert, akik igen erős 
kritizálói másoknak, de maguk teljesen hibátlanok, avval az egy kivétellel, hogy 
nincsen szívük. János ellenben olyan ember volt, kinek volt szíve, akinek volt feje és 

volt lelke, ‒ egy olyan ember, aki teljesen át volt hatva erős, cselekvőképes, de nem 
heves, hanem nyugodt szeretettől, egy olyan ember, akit szeretni kellett. Az ő élete 
nem hasonlított a tengődő, csenevész téli virágokhoz, hanem a forró nyár vörös 
rózsájához. Ő a nyarat jelentette derült pillantásaiban, akaraterejében, eljárási 
módjában és minden cselekedetében. Hasonlított ama másik Jánoshoz, akinek ő 
tanítványa volt, „aki égő és világító szövetnek volt”. Melegség és világosság 
egyaránt voltak benne. Már természettől fogva erős, figyelmes és önmegtagadó 
volt és ehhez jött aztán a kegyelem áldása, amely megszentelte benne mindezen 
erényeket. 
 
Foglalkozzunk most Jánosnak avval a viszonyával, melyet az Úrral szemben 
tanúsított. A név, amelyet felvett használatra, az volt: „a tanítvány, kit szeretett 
Jézus”. Jézus szerette Jánost, mint az ő tanítványát. Milyen tanítványokat szeretnek 
a Mesterek? Ti, akik valamikor a gyermekek tanítói voltatok, tudjátok, hogy melyek 
azok a tanítványok, akiket a Mesterek szeretnek. Ha mi magunk is tanulunk, akkor 
szeretjük a tanult embereket, János pedig ilyen volt. Gyors és serény volt ott, ahol 
és amikor tanulni lehetett. Nem volt olyan, mint Tamás: lassú, vonakodó, 
elővigyázatos, hanem mikor egyszer meggyőződött arról,, hogy igazi tanítója van, 
teljesen és egészen átadta magát arra, hogy mindazt felfogja, amit ő kinyilvánít 
előtte. 
 
Jánosnak igen erős, éles szemei voltak, melyekkel mélyen bepillantott Mestere 
tanaiba. Az első keresztyéni gyülekezetben János jelképe a sas volt, a sas, aki 
bámulatos magasságra felrepül, de az a sas is, aki igen messziről is élesen lát. János 
meglátta a lelki, szellemi értelmeit a jelképeknek és a példabeszédeknek, ő nem 
maradt meg a külső szimbólumnak nézése mellett, mint azt némely tanítványok 
tették, hanem átható szellemével kutatta az igazság mélységeit. Ez úgy 
evangyéliumában, mint leveleiben rendkívül jól meglátható. Nem marad meg csak 
a felszín szemlélésében, hanem leszáll a mélységbe is, hogy kutasson, mert ő lelki 
érzelmű és lelki indulatú ember. Keresztülhat pillantása a külső hüvelyen és kutatja 
a belső tartalmat. Első Mestere Keresztelő János volt és ő olyan jó tanítványa volt, 
hogy az első volt, ki elhagyta Mesterét. Ti valószínűleg úgy gondoljátok, hogy ez 
nem mutatja éppen, hogy jó tanítvány lett volna. És ő mégis ezt tette, mert 
Keresztelő János célja az volt, hogy követőinek figyelmét Jézusra irányítsa. 
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Keresztelő János azt mondotta: „Íme az Isten Báránya, aki magára veszi a világ 

bűneit!” ‒ és János oly jó tanítványa volt a „kiáltó szónok a pusztában”, hogy rögtön 
Jézust követte. Ezt minden célzat és minden feltűnés nélkül tette, mert e lépése 
természetes és érthető volt. Pál erőszakos eszközök által ébresztetett fel és 
változott meg, mikor Jeruzsálemből Damaszkuszba utazott, János azonban 
nyugodtan elhatározta, hogy Keresztelő János tanítványa lesz és tőle aztán minden 
erőszak alkalmazása nélkül ment Jézushoz. Nem volt kemény nyakú férfiú és éppen 
úgy gyengének sem mondható, hanem tanulékony volt, aki állandó lépéseket tett 
előre tanulmányában; egy ilyen tanítványt tanára bizonyára szeretni fog és ezért 
volt János az „a tanítvány, akit szeret vala Jézus”. 
 
János aztán teljes hittel fogadta el azt, amire taníttatott. Nemcsak elhitte, hanem 
valóban és alaposan hitte azt, amit tanult. Néni úgy hitt, ahogyan némelyek, hogy 
értelmüknek csak kis ujjával érintenek, hanem megragadta az igazságot mind a két 
kezével, megőrizte a szívében és úgy intézte, hogy a központból egész valójába 
szétáradjon. Szíve legmélyéig hívő volt; mikor látta a keresztfán a vért és vizet, épp 
úgy hitt, mint mikor az összehajtott kendőket látta a sírboltban. 
 
Ez a hit azután erős és kitartó?szeretetet hozott létre benne, mert a hit szeretetben 
nyilvánul meg. Kedves, bizalom telt módon hitt Jézusban, amint írja is: „mert a 
szeretetben nincsen félelem, hanem a tökéletes szeretet elűzi a félelmet”. Egy ilyen 
hű, ilyen bizalomteljes odaadó tanítványt tanára mindenesetre szeretni fog. 
 
Jánosnak azután nagy fogékonysága volt; amire tanították, azt elfogadta. Az 
igazságot befogadta egész lénye, úgy amint az Jézusban megjelent. Nem beszélt 
sokat; sőt úgy vélem, hallgatag ember volt. Oly keveset beszélt, hogy mi az 

evangyéliomban csak egy szavát találjuk feljegyezve. „Hogyan? ‒ mondhatná valaki 

‒ én találok kettőt, meg hármat is.” Talán arra emlékeztettek engem, hogy ő arra 
kérte az Urat, miszerint engedje őt jobbkeze felől ülni? Nem felejtettem el ezt az 
esetet, csakhogy tudom, hogy ezt nem ő, hanem anyja, Salóme kérte Jézustól. 
Azután azt akarjátok eszembe juttatni, hogy az utolsó vacsorán azt kérdezte 
Jézustól: „Uram, kicsoda az?” Ez igaz, csakhogy Péter volt, aki ezt megkérdeztette 
vele az Úrtól. Az egyetlen kijelentés az evangyéliumokban, amely teljesen és 

egészen Jánosé, ‒ amennyire emlékszem ‒ az, amelyet a Tibériás-tó partján 
mondott Péternek: „Az Úr ez!” Ez egy rendkívül jellemző kis beszéd volt, az Úr 
felismerése, amit csak a szeretet által vezérelt szem láthat meg azonnal. Ő, aki 
legközelebb volt mindig az Úrhoz, ő ismerte fel Őt legbiztosabban és leghamarabb, 

mikor a parton állott. „Az Úr ez!” ‒ ez a szeretetnek az örömkiáltása, mikor 
meglátja kedveltjét. János szinte jelszavául is választhatta?volna magának ezt a 
kijelentést: „Az Úr ez!” Vajha olyan állapotban volnánk, hogy a csapások és a 
homály idején a Megváltó sugarát felismernők és jelenlétében örvendenénk. János 
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azokhoz tartozott, akikről az Úr ezt mondta: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az 
Istent meglátják.” 
 
Rendkívül jellegzetes vonása volt a János jellemének az a benső szeretet, amellyel 
viselkedett Mestere iránt. Nemcsak a Mester által hirdetett igazságokat fogadta el, 
hanem elfogadta magát a Mestert is. Ezért nekem az a véleményem? hogy egy 
ember hibáit gyakrabban fedi fel a szíve, mint az erényeit. Ez lehet egy sajátságos 
megjegyzés, de mégis igaz. Az őszinte szív éppúgy megnyilvánul gyengeségében, 
mint erejében. Mik voltak János gyenge oldalai, amint azt némelyek nevezték? Egy 
alkalommal például türelmetlen volt. Egynémely emberek ördögöket űztek ki, amit 
ő megtiltott nekik, mivel nem tartoztak a tanítványok közé. Ez a türelmetlenség 
azonban abból a szeretetből fakadt, amellyel az Úrral szemben viselkedett; attól 
tartott ugyanis, hogy ezek a betolakodók nemsokára majd mint versenytársak 
lépnek fel az Úrral szemben, ő pedig azt akarta, hogy jöjjenek Jézus fennhatósága 
alá. Egy más alkalommal pedig a samaritánusok nem akarták őket befogadni, mire 
János azt ajánlotta az Úrnak, bocsásson rájuk tüzet az égből. Bár ez a tény nem 
dicséretreméltó, de mégis csak a Jézus iránt érzett szeretetéből fakadt ez a harag, 
akit eme barátságtalan ajánlata által a samaritánusok ellen ingerelt. Azért kelt fel 
benne a harag, mert látta, hogy az emberek nem akarják elfogadni a Megváltót, azt 
a Megváltót, aki azért jött e világra, hogy őket megáldja és ezért kívánt reájuk tüzet 
a mennyből, ami csak szeretetét mutatja Megváltója iránt. És ha az anyja kérte is, 
hogy ő és testvére a Megváltó trónja mellett jobb- és baloldalról üljenek, ez szintén 
csak mély hitét és ragaszkodását mutatja Jézus iránt. A dicsőségről és hírnévről való 
képzelete együtt nevekedett Jézus iránti vonzalmával és ha helyet adott is a 
becsvágynak, úgy ez az a becsvágy volt, hogy a megvetett galileaival együtt 
uralkodjék. Nem fogad el máskülönben semmi trónt sem, ha az nem áll Ura oldalán. 
Mindezektől eltekintve, micsoda hit volt e kérésben! Nem akarom magát a kérést 
igazolni, csak mondani akarok felőle egyet-mást, hogy ítéleteteket enyhítsem. Az Úr 

már elindult Jeruzsálem felé, hogy ott megkínozzák és végül megöljék és János ‒ 

tudva ezeket ‒ mégis az Úr sorsának osztályrészese akart lenni, minden útjában Őt 
követni, feltételezve természetesen, hogy ez az út a felmagasztalt trónnál végződik. 
János meg van elégedve, ha avval a keresztséggel keresztelik meg, mint az Urat és 
abból a kehelyből iszik, amelyből Ő ivott; egyedül az a kérése, hogy mindent 
megoszthasson Jézussal. Egy hívő író azt mondta, hogy Jánosnak ez a bátorsága 

hasonlít a régi rómaiak bátorságához, akik ‒ dacára, hogy az ellenség elfoglalta a 

várost és a város falain belül élőket halállal fenyegette, mégis ‒ nemcsak hogy nem 
menekültek, hanem még nagy bevásárlásokat eszközöltek. János is hősiesen attól 
kért egy trónt, aki arra készült el, hogy a keresztfán halljon meg, mert tudta róla, 
hogy mégis csak győzni fog. Mikor a Krisztus országa és lesző dicsősége még 
homályba rejtett dolgok voltak, János már akkor annyira telve volt hittel az Úr iránt 
és szeretettel Jézussal szemben, hogy legnagyobb becsvágya volt mindenütt 
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Jézussal lenni és mindabban részt venni, amiben Jézus részt vesz. És így ‒ amint 

látható ‒ szerette Mesterét mindvégig teljes szívéből és ezért szerette Jézus is Őt; 
vagy pedig engedjétek másként kifejezni szavaimat, az Úr szerette Jánost és ezért 
szerette János is Őt. Ez Jánosnak saját kijelentése is: „Mi szerettük Őt, mert Ő 
szeretett előbb minket.” 
 
Még egyszer felhívom figyelmeteket, hogy nézzetek Jánosra, mint egy jó 
tanítványra. Jézus kedvelte Jánost és szerette őt később is, mert János mindig 
többet és többet tanult és ezért mondhatom néktek, hogy az Úr kétség nélkül 
szerette őt, kiváltképpen azért a szelídségért, amely az Isten kegyelme által 
természetéből eredt. Mily szelíd volt Péterrel szemben amaz esetnél, mikor korán 
reggel mentek ketten a sírhoz. Ő oly szelíd volt, hogy az Úr Jézus egyszer sem 
mondta neki: „Legeltesd az én bárányaimat!”, mert tudta, hogy ezt úgy is meg fogja 

tenni; és nem mondta neki egyszer sem: „Legeltesd az én juhaimat!” ‒ amint ezt 
Péternek mondta, mert tudta, hogy szeretet telt lénye eléggé ösztönözni fogja erre. 
János olyan ember volt, aki ezenfelül a Krisztus vezérlete alatt lelki érzelmű és mély 
gondolkozású volt. A szavak, melyeket írásaiban használ, rendesen rövidek, hanem 
igen erős, mondhatni erőszakos és határozott súlyuk van. Ha szabadna 
összehasonlítanunk az egyik ihletett evangéliumi írót a másikkal, akkor azt 
mondhatnám, hogy egyik evangyélista sem jöhet közel hozzá a szavak mélységének 
tekintetében. Az evangyélisták Krisztus csodáit és egynémely prédikációit őrizték 
meg számunkra, hanem a mély értelmű kijelentések és Jézusnak páratlan lelki 
üdvöt keltő imája ama tanítvány számára lett fenntartva, „akit Jézus szeret vala”. 
Ahol az Isten mély értelmű dolgai fordulnak elő, ott jelen van János, aki fenséges 
egyszerűséggel beszéli el nekünk azt, amit ő megízlelt és megtapintott. 
 
Az összes tanítványok közül leginkább János hasonlított Jézusra. A hasonlót keresi a 
hasonló. Jézus szerette őt azért, mert eredetiségét Isten kegyelme által benne 

meglátta. És így ‒ azt hiszem ‒ be fogjátok látni, hogy minden különösebb szolgálat 
nélkül, mégis voltak oly vonások a János jellemében, mint tanítványnak és mint lelki 
érzelmi embernek, amelyek a Megváltót igazolták abban a tekintetben, hogy 
különösebb vonzalmával őt tüntette ki. 
 
Csak röviden foglalkozunk most harmadszorra avval az élettel, amely Krisztusnak e 
különös szeretete által létrejött. 
 
Milyen volt a János élete? Ezen az az életen mindenekelőtt rajt; van a Krisztussal 
való állandó közösségnek a nyoma. János mindig ott volt, ahol Krisztus volt. A többi 
tanítványok néha visszatartattak, de Péter, Jakab és János mindig együtt voltak 
Jézussal. Ha az összes tanítványok együtt voltak, még akkor is nem Péter ült 
legközelebb Mesterhez, hanem János volt az, aki fejét az Úr keblére hajtotta. 
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Kettőjük viszonya rendkívül bizalmas és szeretetteljes volt. Jézus és János olyanok 
voltak, mint egy másik Dávid és Jonathán. Ha te olyan férfi vagy, aki az Urat nagyon 
szereted, akkor Jézusban fogsz élni és a te viszonyod Vele napról napra 
bensőségesebb lesz. 
 
János élete figyelemreméltó volt azért, mert egész különös tanításban részesült. 
Olyan dolgokat tanult, amelyeket mások nem tanultak, mert nem is tudták volna 
megtanulni. Az Úr szeretete oly nagy volt iránta, hogy eljövendő dolgokat is 
megmutatott neki és felemelte neki előtte a fátyolt, hogy a dicsőség országát 
láthassa. Azok fognak a legtöbbet látni, akik legjobban szeretnek és azok fognak 
legjobban taníttatni, akik legőszintébben adják át szívüket a tanításnak. 
 
János ettől kezdve egy olyan ember volt, akinek élete bámulatosán tartalmas és 
mély volt. Ha eddig nem is beszélt sokat, vagy csak alig-alig, míg az Úrral járt, de 
viszont megőrizte és felfogta az Úr minden szavát későbbi használatra. János benső 
életet élt. János a mennydörgés fia volt és nagyon jól tudta az igazságot kidörögni, 
mert amint a mennydörgés villamossággal van egybekötve, úgy az ő életének titkos 
ereje az Úr iránt való szeretet és az igazság volt. Ha előlépett, akkor hangja úgy 
hallatszott, mintha az Isten hangja lett volna; olyan mélyen, titokzatosan és 
hatalmasan nyilvánult meg benne az Isten ereje. Milyen hatalmas villámsugár 
például a mennyei Jelenések könyve! Micsoda hatalmas dörgések és morajok 
kísérik ott a trombiták megnyilvánuló harsogását! Ez az élet tele volt isteni erővel, 
mert hatalmas tűz lángolt belsejében. Nála a lángok nem csaptak fel hirtelen és 
aludtak el rögtön, szalmalánghoz hasonlóan, hanem a parázs és a zsarátnok 
állandóan izzott bensejében. János volt a rubin a tizenkét drágakő között, aki 
meleg, enyhe fénnyel vetette vissza azt a szeretetet, mely rávetődött Jézusról. 
 
Ez az élet aztán rendkívüli volt a rendkívüli szolgálatok miatt. Kiválasztott, fontos 
feladatok vártak arra, hogy János betöltse azokat. Az Úr a legkedvesebb és 

legmagasztosabb munkák egyikét bízta reá, amit ‒ félek tőle ‒ nem bízhatott volna 
mi közülünk egyesekre. Mikor a Megváltó kínjai közt csüngött a keresztfán és a 
néptömegben meglátta anyját, nem Péterre bízta őt, hanem Jánosra. Péter 
bizonyára örvendett volna ennek, sőt Tamás, meg Jakab is; az Úr azonban Jánosnak 

mondta: „íme a te anyád!” ‒ és anyjának: „Asszony, ímhol a te fiad!” És ettől az 
órától fogva a tanítvány magához vette őt. Olyan szerény, olyan visszatartó, sőt 
majd azt mondom, olyan egy „gentleman”* (Ez a magyar nyelvben is használt, 
lefordíthatatlan szó, nemcsak egy választékos modorú, előkelő férfiút jelent, hanem 
jelenti a tökéletes becsületességet és a tiszta, nemes, fennkölt érzelmű embert is. 
hogy híres angol főúr, lord Saftesbury például azt mondta, hogy Pál apostol maga is 
tökéletes „gentleman” volt). volt János, hogy ő volt a legmegfelelőbb ember arra, 
hogy egy megtört szívű anyát gondjaiba és oltalmába fogadjon. Talán nincs igazam, 
mikor azt mondom, hogy János egy valódi gentleman? Bontsátok csak szét a szót és 
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bebizonyul, hogy ő volt a legszelídebb (gentlest) az emberek közt (of men). Kedves 
modora és tapintatos viselkedése volt, ami szükséges is egy fennkölt szellemű 
asszonnyal való bánásmódra. Péter jó, de nyers; Tamás barátságos, de hideg; János 
ellenben kedves és szeretetteljes. Ha Jézust nagyon fogjátok szeretni, akkor reátok 

bízza majd édesanyját, ‒ értem ezalatt a gyülekezetet és a legszegényebb 
embereket a gyülekezetben, mint pl. az özvegyeket, árvákat és a szegény 
prédikátorokat. Reátok fogja bízni őket azért, mert nagyon szeretitek Őt. Nem teszi 
meg ezt mindenkivel szemben. Némelyeknek az övéi közül igen kemény és 
hajlíthatatlan szívük van és sokkal inkább alkalmasak adóbeszedésre, mint 
alamizsnaosztásra. Nagyon jól beválnak a hadseregben tiszteknek, de nem valók a 
kórházakba ápolóknak. Ha Jézust nagyon fogjátok szeretni, akkor sok kedves és 
szelíd feladatot fog reátok bízni, ami bizonysága lesz bizalmának irántatok és 
szeretetének újabb tanújeléül szolgál. 
 
János élete mindezeken kívül egész különös megnyilatkozású, teljesen mennyei 
volt. úgy nevezték őt, hogy divinus (isteni) és tényleg az volt. Azok a sasszárnyak 
messze, fel a magasba emelték őt, a menny előcsarnokába és ott meglátta az Isten 
dicsőségét. Akár Jeruzsálemben, akár Antiokhiában, Efézusban vagy a Páthmos 
szigetén volt, vándorlása mindig csak a menny felé irányult. Az Úr napja így találta 

őt, várva lélekben. Arra, aki eljövendő lesz a felhők közül, ‒ várva Ő rá úgy, hogy az, 
aki az A és az O (Alfa és Omega: kezdet és végzet), az sietett hozzá, hogy 
megjelentse magát neki. Az Úrnak iránta való szeretete volt az, amely elkészítette 
arra, hogy a Dicsőségnek arcát megláthassa. Ha ez a szeretet nem gerjesztette 
volna fel az ő szeretetét is arra, hogy hűen kitartson a kereszt alatt a halálküzdelem 
idejében, akkor talán sohasem lett volna képes arra, hogy a trónt meglássa. 
Mindent félretéve, követte az „Isten Bárányát” és ezért lett képessé téve arra, hogy 
lássa a Bárányt a trón előtt, imádva az angyalok és a megváltott szentek által, 
kiknek hárfájuk és aranypoharuk dicsőséggel teljes volt. Vajha mi is a föld 
kötelékeiből megszabadulva, felfelé szállhatnánk a szellemi és mennyei dolgok 
tiszta légkörébe! 
 
Be fogom fejezni beszédemet, miközben még röviden arról akarok beszélni: 
tanuljunk mi is attól a tanítványtól, „akit Jézus szeretett”. Bárcsak a Szentlélek 
tanítana bennünket erre! 
 
Legelőször a fiatalokhoz szólok. Ha ti is olyan tanítványok akartok lenni, „akit Jézus 
szeret”, akkor kezdjétek ezt meg korán. Feltételezem, hogy János húsz és huszonöt 
év körül volt, mikor megtért, de mindenesetre fiatal volt még. Mindazok a képek, 

melyek őt ábrázolják ‒ bár nem sok értéket tulajdonítok nekik ‒ egyhangúlag 
megegyeznek abban, hogy még fiatal volt. Az ifjúkor jámborsága leginkább alkalmas 
arra, hogy kitűnő jámborság legyen. Ha korán megkezditek az együtt haladást 
Krisztussal, akkor járástok tökéletesbül, és a szokás pedig javatokra lesz. Aki csak 
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élete utolsó éveiben lesz Krisztus követője, az alig fogja az első magasabb fokot 
elérni az idő hiánya és a korábbi szokások hátrányos befolyása miatt. Ellenben az 
ifjak, kik korán elindulnak, azok jó földben vannak és a Nap melege által szépen 
fejlődnek. Azoknak a harcosoknak, akik korán léptek a Dávid Fiának zászlói alá, 
megvan a reményük arra, hogy agg harcosokká válva, majd az elsők közé 
eljuthatnak. 
 
Továbbá, ha azt akarjuk, hogy Krisztus úgy szeressen bennünket, mint szerette 
Jánost, akkor szívünk legszebb és legtisztább gondolatait szenteljük az Úrnak. 
Testvéreim, ne álljunk meg a külső felszínnél, hanem hatoljunk a dolgok mélyébe. 
Ne szoktassátok lelketeket arra, hogy például csak az Isten házában, az Úr napján 
legyen háladatos, hanem bármikor. Kérdjétek meg magatoktól: ,,Vajon 
közösségben vagyok-e az Istennel?” Ne nyugodjatok meg addig sem, míg az Isten 
lelke bennetek nem lakik. Gondoljatok arra, hogy a betű öl, de a lélek elevenít. Az 
Úr Jézusnak nincsenek kedvére azok, akik a különféle szentségeket, ceremóniális 
formaságokat és babonás cselekedeteket véghezviszik. Az Atya azokat keresi, akik 
Őt lélekben és igazságban imádják. Legyetek lelki értelmű emberek, törekedjetek 
erre és akkor azok közt lesztek, akiket „szeret vala Jézus”. 
 
Törekedjetek azután bizonyos meleg indulatokra. Ne nyomjátok el hajlamaitokat és 
ne hagyjátok lelketeket megfagyni. Ismeritek azokat a testvéreket, kik kialvó 
szeretettel, elfogyó erővel járnak körülöttetek? Ha kezet fogtok velük, úgy érzitek, 
mintha egy hal hideg, nedves testét fognátok meg, az a barátságtalan pillantás 
pedig egész bensőtökig hat. Hallottátok már őket énekelni? Nem, nem hiszem, 
hogy hallottátok volna. Ha egész közel ültök hozzájuk, akkor sem fogtok az 
összeszorított ajkak közül csak egyetlenegy hangot vagy mormogást meghallani. 
Ellenben künn vagy otthon már öt percnyi távolságból meghalljátok nótájukat, az 
imaházban azonban bárhogy nyitjátok is ki füleiteket, mégsem halljátok őket 
imádkozni. Megteszik az összes keresztyéni kötelességeket, de csak úgy, mintha 
napszámba dolgoznának egy kegyetlen úr részére éhbér mellett; a világ örömei közt 
azonban boldogok. Az ilyen testvérek sohasem lehetnek szeretetteljesek. Sohasem 
fognak felbátorítani egy ifjút, mert nincs meg az a képességük, hogy csak egy jó szót 
szóljanak is neki. Annak a szegény küzdő ifjúnak csak egy kis vigasztalás is nagy 
segítségére volna, de ők nem képesek erre. Számítanak, tervezgetnek és nagyon 
elővigyázatosan cselekszenek mindent, hanem az Istenben való bizalmat nem 
ismerik, azt balgaságnak és gondatlanságnak nevezik. Vajha Isten sok ilyen 

gondatlanságot adna nekünk ‒ gondoltam sokszor ‒ mert az, amit az emberek 
esztelenségnek tartanak, gyakran az a legnagyszerűbb az ég alatt. Azt az érzést, 
melyet mi lelkesedésnek nevezünk, ezek a halvérű emberek sohasem fogják 
megismerni. Szava járásuk ez: „Amint az már régen volt és amilyen ez most, olyan 
legyen az mindörökkön örökké! Ámen.” Figyeljétek meg azonban, hogyha 
komolyabban megvizsgáljátok e testvérek életét, úgy meg fogjátok látni, hogy nekik 
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maguknak is kevés örömük van és képtelenek arra, hogy másoknak örömet 
szerezzenek. Soha sincsenek teljesen meggyőződve arról, hogy meg vannak 
mentve, már pedig ha ők nincsenek róla meggyőződve, akkor hogy legyenek mások 
bizonyosak ebben? Ezek kivétel nélkül az Északi-sarkon születtek és állandóan jég és 
hó között élnek; talán az egyenlítő forrósága sem tudná őket felmelegíteni. Rajtuk 
nem látni a pompás forró égövi virágokat, amelyek a szívet díszítik, amelyekre az 
Igazság Napja függélyesen veti sugarait. Ezek a félig-meddig haldoklók soha sem 
emelkedtek fel a mennyei szeretet napsugaras rétegeibe, ahol a virágok pompás 
illata a levegőt fűszerezi és ahol aranyalmák csüngenek az életnek fájáról. Vajha az 
Úr odavinne bennünket! Jézus Krisztus a meleg indulatú, érző szívű embereket 
szereti; ő sohasem jelent meg egy jéghegyen, kivéve azért, hogy megolvassza azt. 
Jézus élete földön járása idején annyira tele volt szeretettel, hogy ez a szent tűz 
hasonló lángot gerjeszt másokban is. A szeretetre képessé csak a szeretet tehet. A 
Jézus szeretetét csak úgy élvezhetjük, ha mi magunk is telve vagyunk szeretettel. 
Imádkozzatok a valódi, a buzgó, az erős szeretetért. Hagyjátok szíveteket addig a 
parázs és az izzó zsarátnok közt, míg az is lángra kap. 
 
Kedves testvérem, ha olyan ember akarsz lenni, akit szeret Jézus, akkor fejleszd 
szeretetedet és légy rajta, hogy természeted nyájas és barátságos legyen. Az, aki 
állandóan zúgolódó és sokszor haragos, az, nem járhat együtt Istennel. Olyan 
ember, kinek heves és indulatos természete van és nincs is rajta, hogy ezt 
mérsékelje, vagy pedig egy olyan ember, aki a sértéseket vagy megbántásokat 
állandóan emlékezetében tartja, mint az olyan parázs, amely még izzik a hamu 
alatt, egy ilyen ember nem lehet Jézus barátja vagy bizalmasa, mert az ő szelleme 
teljesen ellenkező. Az érző, irgalmas és önmegtagadó szív az, melyet az Úr szeret. 
Bocsáss meg felebarátodnak olyan őszintén és olyan igazán, mintha nem is lenne 
semmi megbocsátani valód. Ha testvérek voltak azok, akik megbántottak vagy 
megsértettek, tekintsd úgy, mintha tévedésből tették volna vagy pedig erezd azt, 
hogy még jobban megítéltek volna, ha jobban ismernének. Légy kész arra, hogy 
nemcsak könnyű dolgokat, hanem életedet is fel tudd áldozni testvéreidért. 
Örvendj mások örömének, mint ahogyan a szentek teszik a mennyben. Szeress úgy, 
hogy ebben a szeretetben elfelejtsd a magad szenvedéseit. És ha ilyen leszel, akkor 
az a férfi vagy „akit szeret Jézus.” 
 
Végül pedig, segítsen meg az Isten Szentlelke arra, hogy mennyei érzülettel 
megteltek legyetek. Ne legyetek nyomorult pénzsóvár vagy közönséges földtúró 
emberek: ne hajszoljátok az élvezeteket, ne kíváncsiskodjatok, ne aggasszátok 
szíveteket e gyermekies játszószerekre, amelyek csakhamar összetörnek. Ne 
legyetek ezután is gyermekek, hanem váljatok Isten embereivé. Szívetek békéjét, a 
gazdagságot, dicsőséget mind-mind Krisztusba helyezzétek és akkor találtok 
nyugalmat lelketek számára. Éljetek a világban, de ne legyetek a világéi; időzzetek 
úgy itt, mintha mindenetek egy-egy angyal volna a mennyből küldve, hogy egy 
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bizonyos ideig az emberek között lakjatok, nekik a mennyről beszéljetek és az utat 

oda megmutassátok, ‒ ez azt jelenti, hogy Krisztus szeretetében megmaradtok. 
Mindig készen lenni arra, hogy repüljetek, várva a mennyei szózatra, ügyelni a 

harsonák csengő hangjára, azokra a harsonákra, amelyek az Úr jövetelét jelentik, ‒ 
ez azt jelenti, Krisztussal közösségben éltek. Szakasszátok el magatokat e jelenvaló 

világtól és fogjátok meg megfeszített fogással az elkövetkezendőt ‒ és akkor a Jézus 
szeretete bő mértékben ömöl ki reátok. Vessétek ki hitetek horgonyát felfelé az 
isteni szeretet nyugodt tengerébe és nem mint a hajósok lefelé a háborgó hullámok 
közé. Erősítsétek meg magatokat erősen az Isten trónjához és ne szakasszátok el 
magatokat soha, még gondolatban sem az Isten szeretetétől, mely a Krisztus 
Jézusban van. Vajha abban a kegyelemben részesülnénk testvéreim és testvérnőim, 
hogy fejünket az Úr Jézus keblére hajthatnók, mert édes vigaszt és üdvöt egyedül 
csak ott találhatunk. Ámen. 
  

A megtört szívek 
 
„Az Úr Isten lelke van rajtam, (aki) elküldött, hogy bekössem a megtört 
szívűeket.” Ézsaiás 61, 1. 
 
Ez a bibliai vers különös értéket nyer azáltal, hogy egyike ama verseknek, melyeket 
a Megváltó maga olvasott fel, mikor a názáreti zsinagógába bement és ott szombat 
napon prédikált. Az Ige még ma is oly erős, mint akkor és még mindig mondhatjuk 
róla, hogy: „Ma teljesedett be az írás a ti hallástokra.” Nem csekély előny az, hogy 
nekünk, szegény alpásztoroknak meg van engedve hogy ugyanarról a szövegről 
beszélhessünk, mint a nyájnak ama főpásztora. Szándékom volt, hogy eme 
szavakról a Lukács evangyéilomának 4. rész, 18. verse alapján beszéljek, mikor 
azonban az átdolgozott kiadású bibliában ennek utána néztem,* (*Körülbelül 20 
évvel ezelőtt jelent meg az angol nyelvben ez a biblia, amely különböző protestáns 
vallású teológusok által lett átnézve.) Nagy meglepetésemre úgy találtam, hogy ez 
hiányzik abból. Elkezdtem kérdezősködni, hogy vajon helyes-e ez az elhagyás vagy 
nem; a válaszokból azután megbizonyosodtam, hogy a felülvizsgálók tényleg 
helyesen cselekedtek, mikor a kérdéses részt elhagyták. Ezek a szavak nem voltak 
benne Lukács apostol eredeti kéziratában, hanem valószínűleg valamely jámbor 
ember helyezte oda be azzal a szándékkal, hogy ezáltal az idézett verset kiegészítse. 
Bármi volt is azonban a szándék és bármilyen természetesnek látszanak is ez 
idecsatolt szavak, mégis sajnálni való, hogy ez az ismeretlen testvér azt a 
bátorságot vette magának, miszerint azt helyesbítse, ami kezdettől fogva tökéletes 
volt. Miközben e vers felett gondolkoztam és foglalkoztam azzal a ténnyel, hogy 
miért hagyta ki Lukács az ő evangyéliomából ez idézetet, úgy gondolám, hogy az 
okot megtaláltam. Mikor Názárethben, a templom szolgája Jézusnak kezébe adta 
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Ézsaiás írásait, a Megváltó felnyitotta azt és olvasott belőle; nem vagyunk azonban 
bizonyosak abban, hogy az egész részt szóról-szóra felolvasta volna. A zsidó 
szokások szerint a zsinagógában az írások felolvasóinak meg volt engedve, hogy 
bizonyos helyeket kihagyjanak, némelyeken pedig átugorjanak, úgy hogy innen egy 
részt, onnan egy részt vegyenek abból, ami tárgyuknak jobban megfelel. Ha 
figyelmesen utánanézitek a rendes kiadású bibliát, meg fogjátok látni, hogy e hely 
nem egyezik meg szóról-szóra az Ézsaiás könyve 61. rész 1. versével. A Megváltó a 
61. részből olvasott, de valószínűleg hozzávett felolvasásához olyan kifejezéseket, 
melyek Ézsaiás próféta egyéb helyein voltak megtalálhatók, alkalmasint más 
részekből is egy-egy verset és azután az egészet egybefűzte, éppen úgy, mintha én 

‒ azért, hogy összefüggő egészet tudjak adni ‒ felolvasom valamely résznek az első 
8 versét, azután kihagyom a 16. versig és innen megint tovább olvasok a 24. versig, 
majd ismét kihagyva egy pár verset, olvasnám tovább. A Megváltó egy összefüggő 
részt akart adni, egy olyan csoportját a kifejezéseknek, amelyekre neki szüksége 
volt s Lukács csak azokat jegyezte fel, amelyeket az Úr felhasznált prédikációjára. 
 

„De ‒ mondhatná valaki, ‒ ha ez így van, akkor miért hagyta ki Jézus azokat a 
szavakat, amelyek reá vonatkozva mondják „elküldött, hogy bekössem a megtört 
szívűeket?” Talán az volt a szándéka, hogy a gyógyításra vonatkozó mindennemű 
célzást elkerüljön. A zsinagógában levők mind azt várták, hogy e napon csodálatos 
gyógyítást fog véghezvinni és ennek dacára mégis vagy teljesen kihagyta e 
mondatot vagy átolvasva, nem időzött mellette; mert úgy tekintem a dolgot, hogy 
Lukács nem adja vissza pontosan az idézetet, hanem inkább az idézet értelmére, 
lényegére fekteti a súlyt vagyis arra, amit Krisztus is kiemelt. Valószínűleg csak 
jegyzeteket ad abból, amely úgy felolvasva, mint megmagyarázva lett, mert az Úr 
alkalmasint szándékosan nem magyarázta, meg ezt a kifejezést, ha esetleg fel is 
olvasta: „elküldött, hogy a töredelmes, szívűeket meggyógyítsam”. Azt mondtam, 
hogy a zsinagógában levők csodálatos gyógyításokat vártak Tőle, de Jézusban nem 
volt meg az a szándék, hogy megnyugtassa e tekintetben őket. Meg van írva egy 
más helyen, hogy ott igen kevés csodákat tehetett, az ő hitetlenségök miatt. Nem 
akart úgy szerepelni, mint valamely csodatevő és ezért csak felületesen érintette a 
gyógyításról szóló szavakat, mindaddig, míg meg nem látta szívükön, hogy a 
kihagyást észrevették és ezért így szólt hozzájuk: „Bizonyára ama példabeszédet 

fogjátok nekem mondani: „Orvos, gyógyítsd meg magadat”, ‒ ami az ő nyelvükön 
kiejtve, így hangzott volna: „Te vagy nem olvasod egyáltalán azt a részt vagy csak 
nagyon könnyen érinted, de ennek dacára a Messiás feladatának egy része, mégis 
csak az, hogy a betegeket gyógyítsa.” 
 
Jézus megfigyelte, hogy éppen hallgatása által figyelmüket a kérdéses helyre 
irányítottak és hogy készek voltak engedni e felszólításnak és megmondani neki: 
„Orvos, segíts magadon. Tedd meg a családoddal és városoddal azt, amit megtettél 
Kapernaumban.” Az Úr azonban nem tekintett az ilyen követelésekre, amelyek 
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lakására vagy szűkebb hazájára vonatkoztak, mert nem ismert és nem fogadott el 
másféle követelést, csak egyedül az irgalmasság parancsszavát. Korlátlan hatalmát 
kiterjesztette fölöttük és ezért arra emlékeztette őket, hogy a gyógyulás nem 
adatott meg. Izrael bélpoklosainak, hanem Naámánnak, akinek semmi köze sem 
volt Izraelhez, hanem a szíriai néphez tartozott, amely nép harcolt Izrael ellen és azt 
le is igázta. 
 
Talán azért nem vitt végbe az Úr egyetlen egy gyógyítást sem ezen a napon, mivel 
tudta, hogy ők nem voltak „megtört szívűek”. Az Úr Jézus, aki ismerte az emberek 
szívét, tudta, hogy e férfiak szívét fogva tartotta a hitetlenség, vakok voltak az 
előítélet miatt, megkötözöttek a bűn által és ezért mondta azt: „ ...elküldött, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy 
szabadon bocsássam a lesújtottakat és hogy hirdessem az Úrnak kedves 
esztendejét”; minthogy azonban az evangyéliom egyik legkedvesebb és legszebben 
hangzó részét nem olvasta fel reájuk vonatkoztatva, valószínű, hogy nem akarta, 
miszerint akkor és abban az időben Tőle hallják e szavakat. Nem akarta csak úgy 
odavetni e szavakat, mint a gyöngyöket a disznóknak, hanem visszatartotta ezeket 
addig, míg bűneiket meg nem bánták és életüket meg nem változtatták. Ezt az okot 
tartom leginkább valószínűnek arra, hogy miért maradt ki ez a rész Lukács eredeti 
evangyéliomából (bár a magyar bibliákban megvan. A ford.) és ha minden kétséget 
kizárólag ez volt az ok, akkor ez a kihagyás szerfölött tanulságos. Óvakodjatok attól, 
nehogy az evangyéliom legkedvesebb szavait esetleg elveszítsétek a magatok 
számára, amennyiben képtelenek vagytok ezt felfogni. 
 
Ami azután a különbséget illeti az átdolgozott és a régebbi fordítású biblia közt, arra 
nézve azt mondhatom, hogy minden egyes baptistának rajta kell lennie, hogy a 
helyes, az eredeti szöveget megkapjuk pontosan úgy az Ó-, mint az 
Újtestamentomból. Már sok év óta egyik legfontosabb törekvése a baptistáknak, 
hogy az Isten igéjét oly hűen, amennyire csak lehetséges, megkapják, eltekintve 
attól, hogy bizonyos vallási vélemények és felfogások ennek ellenszegülnek is. A 
legfőbb, amit akarunk az, hogy a Szentlélek akaratát a lehető legjobban és 
legérthetőbben megismerjük. Ez nekünk sokkal fontosabb érdekünk, mint a többi 
keresztyén vallásúaknak. mert nekünk a biblián kívül nincs mást szent könyvünk. 
Nekünk nincs katekizmusunk, hitvallomásunk, zsinatok által szentesített 
hitcikkelyeink, nincs nekünk, nincs, csak egyedül bibliánk van, de ezt aztán olyan 
tisztán és oly igazán akarjuk bírni, amennyire az csak lehetséges. Azt akarjuk, hogy a 
mi bibliánk a legjobb és legbecsületesebb szándéktól, amely csak található, a 
fordító minden hibájától, az emberi tudatlanság vagy tudatosság minden nyomától 
megtisztíttassék, hogy így Isten igéjét mintegy magának az Istennek kezéből kapjuk. 
Elismerem, hogy fontos dolognak látszik, olyan szavaktól elválasztani magunkat, 
amelyek bizonyos tekintetben hiteleseknek látszanak; mivel azonban e szavak a 
legrégibb leírásokban nincsenek meg, fel kell adnunk azokat és ez elhagyásból tőkét 
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kovácsolnunk, amennyiben ebben is a nagy Mester bölcsességét kell meglátnunk, 
aki nem beszélt vigasztaló igazságokról, ha nem volt hely arra. 
 
Ha azonban nincs is meg ez a szöveg Lukácsnál, megvan Ézsaiásnál és ez 
mindenesetre elég nekünk. A tény az, hogyha nem volna meg Ézsaiásnál, megvolna 
az Ige más részében. E szavak fontossága keresztülhat a biblián; az igazi szelleme 
úgy az ó-, mint az Újtestamentomnak az, hogy a Messiás azért küldetett el, hogy a 
megtört szívűeket meggyógyítsa. Az evangyéliom azért jött el, hogy az emberek 
nyomorúsága megenyhíttessék, hogy a foglyok kétségbeesése megszűnjék és hogy 
az öröm minden oldalon úgy fényljék, mint a harmatcsepp reggel, ha a Nap sugarai 
reávetődnek. 
 
Legforróbb óhajom az, hogy az Úr Jézusnak ez a megbízatása minden megtört 
szíven beteljesedjék, amely szív ma az Ige szavait hallja vagy olvassa. Remélem, 
nincsen itt senki, akinek kifogásai volnának a gyógyítás ellen; mert ha volna is 
valaki, az Úr nem venné figyelembe azt. Az Úr azt teszi övéivel, amit akar, mert meg 
is van írva: „Könyörül azokon, akikkel szemben könyörületes”. A názáreti férfiaknak 
kifogásuk volt ellene ott a zsinagógában és ezért nem beszélt Jézus semmit sem a 
gyógyításról. Jézus ingyen adja az adományokat, hanem ha valaki úgy kéri Tőle, 
mintha joga volna reá, vagy mintha megérdemelte volna,, akkor Ő nem figyel az 
ilyen sértő követelésekre. Jézus csodálatos gyógyítása nem kötelesség, hanem 
adomány; nem szabad azokra úgy tekintenünk, mint előírt feltételekre, hanem mint 
ingyen adományokra. 
 
Forduljunk azonban a szöveghez: „...elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört 
szívűeket”. Három dolog van itt, amelyekkel foglalkozni fogunk: először a megtört 
szívekkel, másodszor a mennyei gyógyítással és harmadszor egy csodálatraméltó 
orvossal. 
 
Foglalkozzunk legelőször is a megtört szívekkel. Sokan élnek ebben a világban, fájó, 
megtört szívekkel. Bármelyik tagunk törik is el, igen nagy baj az reánk nézve, 
megsebesült vagy nyomorék tagot igen kínos hordozni; hanem ha valakinek a szíve 
törik meg, az egyenesen kétségbeejtő dolog. A baj, a nyomorúság legtöbb csapásai 
közül ez érdemli meg leginkább a részvétet és ennek dacára mégis a legnagyobb 
felületességgel fogadják és viseltetnek iránta. Ha egy férfiú kedélye le van tiporva, 
szíve össze van törve és ő maga nyomorultan fetreng a kétségbeesésben, ekkor 
embertársai igen hamar elhagyják, mert társasága szomorú és nyomasztó 
hangulatot idéz elő. Miként a halálosan megsebesült pásztort nyája mihamar 
elhagyja, úgy hogy egyedül vérzik és pusztul el, úgy távolodnak el az emberek 
állandóan és következetesen annak társaságától, aki folytonosan szomorú. A 
bennük levő kívánság a boldogság után vonzza őket, és így állandóan futnak a 
boldogtalanok elől. Légy vidám és meglátod, hogy felkarolnak; de légy szomorú és 



  
300 

 
  

majd meglátod, hogy elhagynak. Igen jól van megírva a Jób könyve 12. rész. 5. 

versében: „A szerencsétlen ember megvetni való, ‒ gondolja az, aki boldog ‒ ez vár 
azokra, akiknek lábok roskadoz.” A gondtalanok, a könnyelműek, a felületesek 
iszonyattal néznek azokra, kiknek sorsuk hatalmas intőjel szemeik előtt, mert 
boldogságukban és szerencséjükben juttatják eszükbe a fájdalmakat és 
szenvedéseket, amelyeket elfelejtettek, de amelyek őket is utolérik. Isten 
megbüntet némely embereket, akiknek szívök a fájdalomtól megtörik vesszejének 
csapásai alatt és ezért aztán embertársaik elrejtik előttük orcáikat és megvetik őket. 
Sokan gáncsolják őket és azt mondják nekik, hogy rázzák le búskomorságukat, 
feszítsék meg magukat és igyekezzenek életvidám, derék férfiakká válni. Nem 
tudom mindazt, hogy mit mondhatnak nekik, de az biztos, hogy azok között, akiket 
az emberek megvetnek és akiktől elfordulnak, meglehetős számban vannak 
olyanok, akik éjjel-nappal egy megtört szívet hordoznak bensejökben. 
 
De mily csodálatos, hogy ezeket a férfiakat állandóan elkerülik. Közönséges emberi 
érzés késztet arra, hogy azokon segítsünk, akiknek valamely tagjuk megsérült. 
Legjobb példa erre, hogy a nagyvárosok utcáin, ha valamely szerencsétlenség 
történik, pár perc alatt nagyszámú tömeg gyűl egybe és az emberies érzések 
gyakran igen szépen megnyilvánulnak Hanem ha valahol egy szív megtörik, ott a 
részvét alig-alig mutatkozik és a szeretet magasztos megnyilvánulásai sehol sem 
találhatók meg. Azok, akiket Isten tanít, azok igyekeznek a megtört szíveken 
segíteni, hanem az emberi rokonszenv teljesen eltűnik, mert belátja 
tehetetlenségét a segítésre. Egy kificamodott, sőt még egy eltört tagot is meg lehet 
gyógyítani, úgy hogy a csontok és az inak teljesen összeforrnak, de mit lehet 
csinálnunk egy megtört szívvel? Hogy gyógyíthatjuk azt meg? És ezért még jámbor 
emberek előtt is természetesnek látszik keveset időzni a kétségbeesett szívűek 
társaságában, mert nem akarják a hiábavalóságot megkísérelni és fáradságukat 
céltalanul eltölteni. Ezért vannak azután arra ítélve némely ily szerencsétlen lelkek, 
hogy így kiáltanak fel: „Te tetted azt, hogy barátaim, szomszédaim és rokonságom 
távol maradt tőlem, a nyomorúság ily látása miatt.” Félek, hogy a Jób története 
sokkal többször ismétlődik, mintsem gondolnánk. Ha az emberek elindulnak egy-
egy szerencsétlent vigasztalni és látják fáradságuk céltalanságát, akkor 
elkeserednek és elkezdenek szemrehányásokat tenni, mígnem a szerencsétlen 
megkínzott így kiált fel: „Nyomorult vigasztalók vagytok mindnyájan!” Ezért aztán a 
megtört szívek sorsa igen nehéz és kemény, mert gyakran megvetik és sokszor 
elfordulnak tőlük. Milyen jó ezek részére az, hogy az Úr Jézus küldve lett azért, hogy 
a megtört szíveket meggyógyítsa. 
 
E tekintetből nézve a dolgot, rendkívül fájdalmas egy megtört szívvel bírni. A szív az 

érzések központja és ‒ ha megtöretett ‒ okozza a leghevesebb fájdalmakat. A 
szomorúság állandóan ott lóg a kedélyek felhőiben és eme felhőket nem lehet 
szétszórni. Nemcsak a poharuk telt meg bánattal, hanem amellett még állandóan 
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ott ülnek a szenvedések kútjánál. Már régen elfelejtették Élim gyönyörű pálmafáit 
és állandóan a puszták keserű vizét isszák. Nincs nyugtuk sem éjjel, sem nappal, de 
nem is lehet. Miként legyen? A testnek vagy bármely testrésznek a fájdalmai nem 
hasonlíthatók egy megtört szív kínjaihoz. Adjátok reám az összes kínokat, 
fájdalmakat, amelyeket testem elhordani képes, de szabadítsatok meg a 
szívfájdalmaktól; nyársaljatok fel elevenen, tűzzetek karóra élve inkább, mintsem 
hogy élni legyek kénytelen egy megtört szívvel, kivéve, ha szívem a bűnbánat miatt 
tört meg. „A megtört szívet ki viselheti el?” (Példabeszédek 18, 14.) Ha az ostor a 
szívre vettetett, akkor az erek mind egy-egy tüzes folyókká válnak, az ember pedig a 
nyomorúság tömegévé lesz. 
 
Ettől eltekintve, aztán szerfölött gyengíti az embert a megtört szív, mert ha a szív 
megtörik, akkor az erőforrás megszűnik. Az oly férfiú, kinek erős szíve van, mindent 
megtehet. Bármily gyenge és erőtelen, sőt beteg vagy nyomorék lehet is a test, de 
ha a lélek erős és a szív helyén van, akkor mosolyog a fájdalmakon. Ha azonban a 
szív megsebesült vagy megtört, akkor mit tehet a test? Mit remélhet? Mire várhat? 
Ha félelem lopódzott a szívbe, akkor a ,,sáska nehezen vonszolja magát és 
meghomályosodnak az ablakon kinézők és megremegnek a háznak őrzői” és 
megrogynak az erős férfiak. Az aggkor nyomorúságainál sokkalta kínosabbak a 
megtört szív által okozott szenvedések. 
 
A köztudatba átment felfogás szerint egy megtört szív teljesen gyógyíthatatlan. 
Mily sokszor kellett ezt saját magamon tapasztalnom! Boldog, boldog állapot volt 
megtört szívvel beszélni az Úrról, teljesen reá hagyni magam, megbízni Benne és 
megvigasztalva lenni, mikor általam hirdette az ő szeretetét; hanem az ő jelenléte 
nélkül felhozhattam okokat, érvelhettem, megvilágíthattam a helyzetet, sőt 

telebeszélhettem magamat, ‒ mind nem használt. Abba a nyomorúságba 
süllyedtem bele, amelytől embertársaimat meg akartam menteni; mert az a 
részvét, melyet a csüggedt lelkek iránt éreztem? szinte engem is majd csüggedtté 
tett. Mily különböző tanácsokat adnak az orvosok az ily megtört szívű embereknek 

‒ és mit használnak vele? „Utazzék el idegen országokba ‒ mondják ‒ nézze meg a 
különböző városokat, gyönyörködjék az Alpok nagyszerű vidékében”. Igen, 
csakhogy ha az ember azt a beteg és azt a fáradt, megtört szívet magával viszi, 
akkor igen nagy a valószínűsége annak, hogy ugyan úgy vissza is hozza. És akkor mit 
nyert? „Használjon fürdőket; forduljon a legjobb orvosokhoz; villamoztassa magát 
vagy próbálja meg a testgyakorlatokat.” Ez mind igen jó, mert lehet, hogy a testnek 
tényleg erősödésre, tisztán tartásra, megújulásra vagy nyugalomra van szüksége, 
csakhogy ha a betegség titkos oka egy megtört szív és ha az Isten pörölye azt 
szétzúzta, akkor a világ összes orvosai sem használhatnak semmit; a vége ennek az 
lesz, hogy minden vagyonát az orvosokhoz viszi és mégsem használ semmit, 
ellenkezőleg rosszabb lesz, mint volt. Van gyógyszer e nehéz betegség ellen, 
amelyről nemsokára beszélni is fogunk, de ez nem található meg sem Gileádban, 
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sem semmiféle mezőn. Földi gyógyszerek vagy előírások nem érnek semmit. Azok a 
kenőcsök, olajok úgy külsőleg, mint belsőleg hasznavehetetlenek, mert egyik sem 
képes a megtört szívet helyreállítani. A varázslók vagy a bűbájosok bármiféle 
ceremóniákat végezhetnek, mégsem képesek a betegség gyökerét elővarázsolni. Ha 
a szív megtört, vajon ki illesztheti újra egybe annak részeit? Ha lett volna erre 
valahol valamilyen eszköz, akkor az Úr Jézus nem hagyta volna el a mennyet, hogy 
lejöjjön gyógyítani; mivel azonban azért jött le, legyetek biztosak abban, hogy senki 
más meg nem teheti ezt. 
 
A szív megtörése gyakran halálos is lehet, ha nem gyógyul meg. Sokszor olvasunk 
emberekről, akik egyszerre csak leesnek holtan és az orvosi vélemény azt mondja, 
szívszélhűdés, szívszorulás vagy valamely szívbaj volt a bekövetkezett halál okozója. 
Ilyen módon fejezik ki magukat az orvosok, azért, hogy ne kelljen azt mondaniok, 
miszerint nem tudják, hogy mi volt a halál oka. A szív még mindig hasonlít Afrika 
sötét részeihez, amennyiben mint az, ő is ismeretlen. A dolog mindenképpen így áll 
és ha a szív megtört, akkor az igazi élet odavan. Az élet megszűnik kívánatosnak 
lenni, ha nincs meg az életkedv. Az ilyen beteg kedélyű emberek Jobbal együtt 
mondják: „Az én lelkem választja a megfojtatást és a halált.” (Jób 7, 15.) Isten adná, 
hogy senki se legyen oly balga és oly Istentől elfordult, hogy önként vessen véget 
életének és hogy maga ugorjék a tűzbe, miközben a forróság elől menekül. Kétség 
nincs abban, hogy sokan mentek már le a sírba, hogy ott letöröljék könnyeiket és 
megszabaduljanak szenvedéseiktől. De szerencsétlen lelkek azok, akik nem engedik 
vigasztaltatni magukat és meghalnak anélkül, hogy a jó és nagy orvost elfogadták 
volna, aki meggyógyíthatná őket. Óh, vajha senki közületek ne tartozna e 
boldogtalan lelkekhez! Nagyon szomorú és nagyon fájdalmas egy megtört szív 
sorsa; de némely helyen ezt nagyon jól ismerik. Figyelmeztetlek arra kedveseim, 
hogy ezt a betegséget eddig nem ismertétek, imádkozzatok, hogy soha ne legyen 
részetek benne és ha barátaitok vagy ismerőseitek vannak, akik szenvednek ebben, 
akkor legyetek hozzájuk nyájasak és kedvesek. Emlékszem egy esetre, mely az én 
ifjúi szívemre rendkívüli benyomást tett, hogy fiatalkoromban egy házba vezettek 

el, ahol egy igen szomorú asszony volt, teljesen feketébe felöltözve, aki ‒ úgy 

mondta ‒ olyan bűnt követett el, amely meg nem bocsátható. Nagyon jól 
emlékszem arra az irtózatra, amelyet éreztem akkor, mikor ott ültem szobájában és 
a félelemtől remegve kívántam, bárcsak elmehetnék már, mert úgy gondoltam, 
hogy ez egy ijesztően rossz asszony lehetett. És mégis a legjobb keresztyén nők 
egyike lehetett még belőle, mert valószínű, hogy ismét világosságra jött, mielőtt 
lelke elvált volna testétől. Ezek a lesújtott, földre tiport lelkek gyakran a legjobb 
keresztyének. A legszebb liliomok éppen derékban vannak kettétörve. A 
legérettebb gyümölcsökben találunk gyakran férgeket. Áldjátok az Istent, hogy 
megnyerjétek a lelki épséget és az öröm olaját szomorúság ellen. A sóhajtások és a 
fájdalmak messze távozzanak tőlünk. 
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Rátérek most beszédem második részére: a mennyei gyógyításra. 
 

Az Úr Jézus azért jött e világra, hogy a megtört szíveket egybekötözze és ez ‒ 

természetesen ‒ azt jelenti, hogy az összes megkötözött szíveket. Nem hiszem, 
hogy jogunk volna ahhoz, miszerint az írás egyes kifejezéseit korlátozzuk, amit 
sokszor megteszünk azért, hogy azok a mi vallási véleményünknek vagy 
felfogásunknak megfeleljenek. És így ennél a versnél is azt a magyarázatot kapjuk, 
hogy ez a lélekben megtörteknek szól, amikor is az emberek betekintenek 
belsejükbe, hogy vajon fájdalmaik lelkiek-e és ezáltal visszatartatnak attól, hogy 
Krisztushoz menjenek. Örvendek azon, ha javított és helyesbített átdolgozású 
bibliát kapunk, amely megfelel az eredetinek, csakhogy nem igen volna kedvem 
ahhoz, hogy a fordítást veletek vizsgáltassam felül, mert talán könnyen 
beilleszthetnétek oly rokonhangzású szavakat, amelyek tetszenének néktek. Az 
átdolgozott fordításoknak egész tömegével rendelkezünk. Jóformán 
mindegyikünknek megvan a sajátja. Olyan kifejezéseket, amelyek nem illenek a mi 
nyelvünk szellemébe, mindenképpen körül kell írni, míg érthetőkké válnak. 
Nézzétek meg egyszer azok kemény munkáját, akik a bibliát ízlésük szerint akarják 
átalakítani. Az egyik vers nem kálvinista felfogású, hanem örménynek látszik; 
természetes, gondolják, ilyen nem maradhat, hanem csavarják és formálják, míg 
megfelel felfogásuknak. Ami pedig az örmény keresztyéneket illeti, szinte 
csodálatos látni, hogy mint kalapálják a rómaiakhoz írt levél kilencedik részét; a 
gőzgépek és csavarhúzók mind gyengék azon eszközökhöz képest, amelyet ők 
használnak arra, hogy a kiválasztás tanát e részből kihozzák. Az Írást többé-kevésbé 
már valamennyien kínpadra cipeltük és jó volna, ha egyszer már felhagynánk ebbéli 
bűneinkkel. Sokkal jobb volna, ha saját magunkkal ellenkeznénk, mintsem az 
Istentől kapott írással. Akár örmény kálvinistának vagy kálvinista örménynek 
nevezzenek is, teljesen egyre megy, addig, míg hűen alkalmazkodom a bibliához. 
Arról akarok beszélni, amit e könyvben találok, eltekintve attól, hogy ezt mások 
könyvében megtalálom-e vagy sem; miután pedig a „lelki” szót nem találom a 
szövegben, ezért széles körben fogok beszélni a megtört szívekről. 
 
Sokaknak van megtört szívok a bűnbánat érzése miatt. Ez a legjobb faja a megtört 
szíveknek, ha a törvénynek kemény pörölye lesújt a szívre és mindén egyes parancs 
szétveri a szívet. És ez jó dolog. Ha egy férfi az Isten szavát a lángoló Sinai-hegyről 
mennydörgésektől kísérve hallgatta, akkor nem kétségeskedik tovább, hanem 
megrettenve leborul. Megtanulja, hogy az Isten haraggal van eltelve az istentelenek 
iránt minden napon és ha „meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja és 
felkészíti azt”; bátorsága elvész és retteg, ha eme ijesztő előkészületeket látja. 
Akkor az ember szomorúságba esik, bánatba, mint olyan, aki elsőszülött fiát 
gyászolja. Óh, hogy én valaha ellenségemmé tettem az Urat, hogy oly háládatlan, 
oly alacsony indulatú voltam legjobb barátommal szemben! Óh, átkozott szív, ki a 
bálványokat kedvelted, a Szentek Szentjét pedig gyűlölted! Vannak köztünk 
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némelyek, akik tudják, hogy mit jelent az, a világosságot gyűlölni és a sötétségtől 
félni, lefeküdni fekhelyünkre és ott nyugtalanul hánykolódva, kínosabban aludni, 
mint Jákob a kövön. Óh, a bűnök, a bűnök! Ha súlyukat egyszer már éreztük, ha 
ezek az irtózatos ellenségek egyszer egy felébredt lelkiismeretre törnek, akkor a 
rettegés a halálfélelemig fejlődik, ez pedig közel van a halálhoz. Csakhogy 
kedveseim, az Úr Jézus azért jött, hogy a lelkiismeretek aggodalmait megszüntesse, 
mikor azt hirdeti, hogy „Istené a bűnbocsánat”, amivel megmutatja, hogy Isten 
igazságot is lehet és a bűnöket is megbocsáthatja azoknak a bűnösöknek, akik 
hisznek Benne. És így is van megírva: „A Jézus Krisztusnak vére tisztít meg minket 
minden bűneinkből.” „Aki hisz, az nem kerül ítélet alá.” Ha tehát az Úr Jézust hittel 
felvesszük, a bűnbánat által megtört szív meggyógyul és a bűnös ott nyugszik a 
kereszt lábánál. Ha az Úr Jézusnak a kereszten kifolyt véréből egy csepp ráesik a 
megtört szívre, akkor ez a seb meggyógyul és a fájdalom megszűnik. A Jézus 
Krisztus fájdalmai végét vetik a mi fájdalmainknak és az ő halála a mi kétségeinknek 
halálát jelenti. A szíveknek ilyen megtörése, amelyek ma reggel e helyen mennek 
végbe, az én uramnak különlegessége; az ilyen esetekben teljesen és egészen 
otthon van, mert ő gyönyörködik az irgalmasságban. Láttam, amint elővette az ő 
csodás hatású kenőcsét és a sebre rákente és aztán azt a megsebesült tagot 
óvatosan, de mégis oly erőse lekötözte, hogy a seb betapadt és soha többé meg 
nem nyílt. Ilyen gyors és biztos az ő gyógyításmódja, úgy hogy a megsebesült, 
megtört szív rögtön gyógyulni kezdett, mihelyt ő megérintette. Óh, cselekedd ezt 
ismét, kedves Mester, cselekedd meg ezt ebben az órában! Bárcsak minden bűnös 
azt mondaná: „Uram, tedd ezt meg velem!” Ő tud gyógyítani ott, ahol már 
mindenki képtelen erre. Ő meg tud gyógyítani téged most, ebben az órában. 
 
A megtört szívek egy másik faját azok tapasztalják, akik kitaszítottnak érzik 
magukat. Csak kevesen érezhették közületek ezt a súlyt a lelkükön, amely oly 
rettenetes, mint egy malomkő a fuldokló nyakán. Egy asszonyt, kinek bűne Isten 
előtt talán nem is nagyobb, mint a többieké, az emberi társaság mégis megvet és 
bemocskoltnak vél, mint egy olyan tárgyat, amely kézről-kézre járva végre a 
szemétdombra kerül, mint egy illatját vesztett és szirmait elhullatott virág. Nem 
lehet leírni az iszonyatnak azon szavait, amelyek egy megcsalt és elárult ember 
szívében feltámadnak, ha tudatára jön annak, hogy a társadalom száműzöttjei közé 
került. Hasonlít a dolog ahhoz, ha egy ember sikkasztás vagy valamily más dologban 
vetkezik. A bűnt felfedezik, főnöke feljelenti, a bíróság elítéli, bezárják a börtönbe 
és ettől fogva a börtön a lakhelye. Mily rettenetes lehet az első felébredés a börtön 
falai között! Akit egykor becsültek, akit egykor tiszteltek, az most mélyen megalázva 
gyötrődik itt, élete megtört, hírneve oda van és úgy érzi, hogy mindenki újjal mutat 
reá. Te szegény férfi, te szegény asszony, Jézus elfogadja még az olyan bűnösöket 
is, mint amilyenek ti vagytok. Vannak olyan lelkek itt, akik tudják, hogy mit jelent 
az, minden reménytől és az Isten kegyelmétől eltelve lenni. Azt hittük akkor, hogy a 
mi kiáltásainkat nem hallgatja senki; „hiábavaló az imádság”, így szóltunk 
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szorongattatásunkban; Isten nem tarthatja övéi között az ily goromba bűnök 
elkövetőit és bennünket saját magunkért enged át bűneinknek. Azt hittük, hogy ő 
kiválasztott bennünket ostorának céljául és hogy haragját teljes mértékben érezteti 
velünk. És mégis hamis volt a mi félelmünk, mert eljött az Úr Jézus, aki összekötözte 
a megtört szíveket, meggyógyította minden sebeinket és mi boldogok lettünk 
Benne. A legnagyobb dicsősége és a legszebb hírneve a keresztyén gyülekezeteknek 
az, hogy az elesteket és a kitaszítottakat felveszi testvéri közösségébe, ha azok 
megtérnek. A világ nem ad helyet a megtérőnek, de a Krisztus gyülekezetében 
mindnyájan megtértek vannak. Ha Jézus egy gyülekezet központját képezi, akkor 
egy kör fog alakulni körülötte csupa bűnösökből. Avagy nem olvassuk-e róla: 
„Jövének pedig Hozzá a vámszedők és a bűnösök, hogy hallgatnák Őt.” Senki sem 
zavarta vissza őket, hanem ez hangzott feléjük: „Ez magához fogadja a bűnösöket 
és velük együtt eszik és iszik”. Halljad ezt, te szegény megtört lélek! Bármily nagyot 
és bármily mélyre estél is, jöjj Jézushoz, ő nem fog elzavarni téged. Jöjj az Ő hű 
szolgáihoz, kiknek örömet fog szerezni, ha felvilágosíthatnak. Ha a tiszteletnek és a 
becsületnek ajtai már zárva vannak, a kegyelemnek és a krisztusi szeretetnek ajtai 
még mindig nyitva vannak előtted. Jöjj vissza óh, tévelygő lélek; jöjj. mert várnak 
reád. Jézus fehérre mos téged, mint a hó. Ha gondolod is, hogy azt fogja kérdezni: 
„Miként ültesselek téged a gyermekek közé?” ne aggaszd magad, mert ezt tényleg 
megteszi Az, aki a vak koldust felemeli a szemétdombról. 
 
A szívnek egy másik megtörése az a teljes tanácstalanság és segélynélküliség, 
amelyet egy ember érez, amikor nem tud megállni az élet küzdelmei között. 
Nemcsak mások adták fel vele a reményt, hanem ő maga is feladta. Ide-oda 
bolyong, mint egy elhagyatott hajó, melyet a hullámok vetnek egyik helyről a 
másikra. A bűnök elcsábították és ő engedve a kísértésnek, most a Sátán kötelei 
közt kínlódik. Lehet, hogy valamikor még a Krisztus gyülekezetéhez tartozott, de 
minekutána eltávozott onnan, az Úr nevére szégyent hozott és most kínjai közt 
felkiált: „Az én utolsó állapotom rosszabb lesz, mint lett volna az első. Én újra 
felfeszítettem az Urat és ezért bűneimben fogok meghalni. Elhanyagoltam az imát, 
elfordítottam tekintetemet az Úrtól, amiért ő elhagyott és most nem tudok immár 
visszatérni”. Mily sajnálatraméltó a helyzetük eme embereknek, akik ilyen 
kötelekkel vannak megkötözve; a fájdalom szinte szétmarcangolja szívüket. Vannak 
itt egyesek, akik jól futottak, bátran harcoltak; mi tartotta őket vissza attól, hogy az 
igazságnak ne engedelmeskedjenek? Valahol valamiben megcsúsztak és azóta 
esnek, esnek lefelé úgy, hogy ma már felvetődik az a kérdés, hogy vajon egyáltalán 
ismerték-e az Isten kegyelmét? Oh ti szegény visszafelé haladók, az én kegyelmes 
uram, a Jézus Krisztus közéig hozzátok, akik saját utatokon haladtok, fáradtan és 

megterhelve és rettegtek az aggodalomtól, hogy mindörökre elveszettek vagytok, ‒ 
jön hozzátok az Úr és így szól: „Jöjjetek vissza, ti elpártolt gyermekek!” Az Úr 
megsegít arra, hogy visszatérjetek; ő magához von, csak akarjatok hozzá menni. A 
Jézus szeretete nem változott meg és nem fogyott el, mert az megmarad 
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mindvégig. Jézus nem vet el egyetlenegy lelket sem, aki reá pillant. Ízleljétek meg 
és lássátok meg, hogy jó az Úr. Forduljatok vissza ma reggel. Elfogad benneteket 
kegyelmesen és szeretetét megmutatja irántatok, hogy megteljék ajkatok 
magasztalással iránta mint egykoron, mert Jézus meggyógyítja a megtört szíveket 
és bekötöz azok sebeit. 
 
Sok szív megtörik azért, mert igen nagy fájdalmai vannak. Ha betegség kopogtat 
ajtónkon és jön be, akkor az nem szívesen latot vendég. Az új fájdalmak élesek, új 
szenvedések elhordozhatatlanoknak látszanak, mert az iga kemény és nehéz. 

Később majd lassan‒lassan türelmesebben hordozzuk terheinket, hanem eleinte, 
mikor az ember megtudja, hogy olyan betegsége van, amelyet egész a sírig hordani 
fog akkor még nagyon le van verve. Az az ember, aki látja, hogy dolgai nem 
sikerülnek, hogy üzlete csődöt mond és hogy előtte van a tönkremenés vagy a 
szükség, az meg van törve. Testvérem, ha befogadó Jézust a szívedbe, akkor igen 
meg fogsz könnyebbülni, amennyiben nyugodtan alá tudod magad vetni az isteni 
akaratnak. Jézus meg fog tanítani arra, hogy azoknak, akik az Istent szeretik 
mindenek egyaránt javukra vannak; meg fog tanítani az előrelátásra; megmutatja 
majd az Úr szándékát előtted, mert ő igen résztvevő és nem hagy el a legnehezebb 
próbákban sem; és végül Jézus oly erőt ad néked, hogy képes leszel úgy fájdalmat 
mint szegénységet elviselni. Így viseli gondodat és fog nevelni mindaddig, míg 
szíved megerősödik és meg tudsz állni szilárdan az élet küzdelmei és csapásai 
közepette. 
 
Egyeseknek aztán megtört a szívok valamely haláleset miatt. Egyik azt mondja: 

„Elvesztettem feleségemet.” A másik így panaszkodik: „Meghalt a férjem,” ‒ a 
harmadik így sóhajt: „Oda az édesanyám;” a negyedik pedig az anyai szív 
fájdalmával szomorkodik az elveszett gyermek után, amely legkedvesebb volt 

szívének. „Ah, jaj ‒ mondja az egyik ‒ nem fogom e csapást túlélni!” A halál eset 
igen nehéz, súlyos fegyver. Barátok vagy hozzátartozók keveset tehetnek, hogy azt 
a nagy űrt, amit a halál okozott, kitöltsék. A szerető szívek számára a legfájóbb 
dolgok egyike, ha kedvesünktől elszakítanak. A legjobb emberek a legtöbbet 
szenvedik e tekintetben. És itt a vigaszt csak Jézusban találjuk meg. A feltámadásról 
szóló áldott tan megszünteti a szív sötétségét. Jézus azt mondja: „A te testvéred 
ismét feltámad.” Az örök életről szóló üdvözülés azok részére, akiket itt a földön 
szerettünk, édes vigaszt szerez nekünk. Emlékezzünk csak az Úr imájáról: „Akarom, 
atyám, hogy ahol én vagyok, azok is ott legyenek, akiket nékem adtál, hogy lássák 
az én dicsőségemet.” Olykor nagyon ragaszkodunk a földhöz, különösen mikor, 
bánkódunk szeretteink elvesztése felett és felkiáltunk: „Atyám, akarom hogy az 
enyéim ott legyenek, ahol én vagyok.” De jegyezzétek meg, hogy Jézus az, aki így 
imádkozik: „Atyám, akarom, hogy az enyéim ott legyenek, ahol én vagyok.” Ha a 
Krisztus akarata ellenkezik a ti akaratotokkal, tudom, hogy engedni fogtok, mert 
beismeritek, hogy a szeretet inkább a Krisztus tulajdonsága, mint a tietek. 
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Hagyjatok nyugtot a holtaknak. Jézus, mi a te akaratodért mindent fel tudunk adni, 
mert tudjuk, hogyha kedvesei?k Nálad vannak, akkor boldogok. Így gyógyítja Jézus 
a megtört szíveket, akiknek örömét a sír fagyos keze elvette, de akiknek a vigaszt 
Jézus megadta. 
 
Van azonkívül sok más válfaja is e betegségnek. Ismertem szíveket, amelyek 
teljesen meg voltak törve a hűtlenség miatt. Valaki, akiben megbíztak, akit 
szerettek, hamisan visszaélt evvel, és egy hű szív összetört ezáltal, mint a fazekasnál 
egy edény. Milyen száraz és sivár lesz egy-egy lélek, amely valaha örömteljes volt, 
mint egy madár, mert egy megcsalattatás épp úgy tönkre tesz mindent, mint egy 
véres, pusztító háború. Ha a kebelbarátod elárul, vagy egy olyan testvér, akinek fel 
kellene emelnie a kezedet, ellened támad vagy gyengévé tesz, akkor ez olyan 
csapás a szíveden, mintha egy kalapáccsal összetörnék csontjaidat. 
 
És erre csak Jézusnál van vigasz; mert ő, akinek egy Júdása volt és aki keserűen 

mondta: „Aki az én kenyeremet eszi, lábbal tipor engemet,” ‒ ő össze tudja kötözni 
a megtört szívet és olyan barát lesz, aki biztosabb, mint egy testvér. Ha Jézushoz 
megyünk, akkor mindig érezni fogjuk az ő társaságát és sohasem mondhatjuk, hogy 
egyedül vagyunk, mert ő velünk lesz. Jézus jobb mint tíz barát. Amíg az ő mosolya 
mint napsugár kísér utainkon, addig ellenségeinkké válhatnak a barátok és eladhat 
Júdás ezüstpénzen, addig biztos helyen vagyunk, mert ő az, aki megteszi, hogy az 
emberek haragja végül őt magasztalja és hogy ezek gyűlölete az ő édes társasága 
miatt nem bánthat bennünket. 
 
Meg vagyok győződve arról, hogy a megtört szíveknek egyetlenegy válfaja nincs, 
amely ellen ne volna orvosság az Isten szavában vagy amelyet Jézus meg ne tudna 
gyógyítani. Ennek a fának levelei tényleg az emberiség üdvösségére valók. Jézus 
Krisztus gyógyeszközt hoz és gyógyeszközt ad olyanoknak, akiket máskülönben 
senki sem tudna meggyógyítani, vagy akiken senki se könyörülne. Az ő kórházában 
isteni művészettel egybeállított orvosságok vannak, amelyekkel, ha megilleti a 

szívet, az ‒ mint valami varázsszer ‒ képes azt előidézni, hogy most az öröm idézi 
elő azt a heves dobogást, amit azelőtt a fájdalom okozott. Ez nem kuruzslás és nem 
bűbájosság. Jézus gyógyításának olyan tudományos módja van, amely már 
évszázadok óta kiállta a próbát és számtalan szenvedő léleknek üdvöt és gyógyulást 
hozott. Itt vagyunk mi is, mint élő bizonyságai csodálatos hatású működésének. 
Jézus feloldotta kötelékeinket és most fájdalomtól menten magasztaljuk őt teljes 
szívünkből. 
 
A felvett tárgy harmadik ez egyúttal a legfontosabb része az áldott orvossal 
foglalkozik és ez egyúttal a legfontosabb része is beszédemnek. „Az Úrnak Lelke van 
én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyélimot 
hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam.” Vegyétek 
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szemügyre legelőször is, hogy ez az orvos személyesen a megtört szívekkel 
foglalkozik. Azt mondja: „Elküldött engemet.” Dániel azt mondja: „Az én uram 
elküldte az ő angyalait, hogy megőrizzenek engem az oroszlánok szájától,” a 
megtört szívekért azonban az Úr nem küldi angyalait, hanem Ő maga megy utánuk. 
Isten erre a célra magát a Jézus Krisztust küldte, mert ez a feladat isteni kezeket 
kívánt. Az Úr szolgái uruk nélkül nem tudnak többet tenni, mint Elizeus próféta 
szolgája, Géházi, aki Elizeus pálcáját a halott gyermekre tette ugyan, de a gyermek 
sem meg nem mozdult, sem fel nem éledt ettől. De eljön majd maga a nagy Próféta 
és akkor csodák fognak esni közöttünk. Az Úr ebben a pillanatban itt van, saját 

lényében és nincs olyan eset, ‒ amit elébe hoznak ‒ hogy az ne sikerüljön Neki. 
Némely híres orvosnak oly nagy gyakorlata van, hogy kénytelen társat vagy segédet 
maga mellett tartani, a mi Urunk azonban képes arra, hogy minden munkáját saját 
maga elvégezze és nem szorul senkinek a támogatására. Jézus maga jár mindenfelé 
és átlyukasztott kezeivel kötözi össze és illeti meg a sebesült szíveket. Nem okoz-e 
már ez egyedül is vigaszt? Ha Jézus elvállalja, hogy gondozni fog titeket, akkor ezt 
meg is teszi. Ő az Izrael vigasztalója, aki minden elesettet felemel és minden 
bánkódót megvigasztal. Jöjj ide, agg Simeon, vedd fel karjaidba a „pogányok 
világosságát” és az „Izrael dicsőségét” és felejtsd el minden gyengeségét és bajait 
öregségednek. Jöjj ide, te özvegy Anna prófétaasszony és magasztald Istent ő érte, 
ki a magányosságnak az embere. Ő az, aki le fog törülni minden könnyet népének 
szemeiből és ezt most akarja megtenni. Jöjjetek ide, kik ifjúságtokban a bánat és 

gyötrelem igáját hordoztátok és azt mondtatok, hogy éltetek tönkre van téve, ‒ 
jöjjetek ide és ne mondjátok ezt többé, mert Jézus jön, hogy segítsen néktek, jön ő 
maga. Gondoljatok erre: „És a tanítványok örvendtek ekkor, hogy látták vala 

Jézust,” ‒ és e szavak örvendeztessenek meg titeket is. 
 
Ez az orvos aztán tökéletesen képes mindenre. Akár Krisztusnak, akár Krisztusnak 
nevezzük is, mindenképp csak „ megkenettet” jelent; „Felkent engem az Úr.” Biztos 
vagyok benne, hogy Jézus azért tudja a megtört szíveket meggyógyítani, mert Isten 
az ő Lelkét adta reá, a vigasztalásnak lelkét, és hogy szavai balzsamként szolgáljanak 
a megtört szívek számára. Bízzatok benne! Megvan minden képessége munkájához, 
mert Isten megadta neki. Jézus tökéletes és mi tökéletessé válunk általa. Némely 
megtört szívnek szüksége van arra, hogy olajat töltsenek sebeikbe és ez a név 
„Krisztus” már maga is csodálatos sima, hasonlít az áloe-olajhoz és jelzi őt, mint 
felkent gyógyítót. Az irgalmas szamaritánus bort és olajat töltött a sebekbe; itt 
azonban mennyei olaj van Annak a kezében, aki a mi „betegségeinknek hordozója”. 
 
Azután mintha ez nem volna elég, figyeljétek meg, hogy feladat van reá bízva. 

„Elküldött engemet” ‒ így van megírva. Először „felkent engemet” és aztán 
„elküldött engemet.” Azt mondta a Megváltó a vak-embernek: „Eredj és mosd meg 
magadat Silóám tavában, (mely megmagyarázva azt teszi: elküldetett.) Mennyire 
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szeretném, ha ti, kiknek megtört a szívük, odamennétek e tóhoz és megmosódva, 
vigaszt és üdvöt találnátok abban a gondolatban, hogy az Úr gyógyított meg titeket. 
A mi édes mennyei Atyánk oly nagyra becsült minket, hogy egész külön hírnököt 
küldött ki, hogy gyógyítson meg bennünket; igen, a legjobbat küldte, aki a 
mennyben volt. Nem volt senki alkalmas erre, csak Jézus, nem tudott senki sem 
segédkezni Istennek e nagy művében. Isten megfosztotta a mennyet egyik 
legnagyobb dicsőségétől és leküldte a fiát e földre, hogy a megtört szíveket 
összekötözze. Nem tudom elképzelni, hogy eme Messiásnak, eme Istentől 
elküldöttnek valami ne sikerüljön. Ő az, aki elküldetett, hogy összegyűjtse a Jákob 
fiait és hogy felemelje a pogányok közt az üdvösség zászlaját. Ez az az apostol, aki 
eljött, hogy a fájdalom gyermekeit megvigasztalja. Ő az, aki elküldetett az elvesztek 
után arra rendelve, hogy enyhítse a fájdalmakat. Figyeljétek meg képességeit és 
kiküldetését. Oklevele a legmagasabb fokú és senki által sem elérhető. Ő az áldott 
orvos, a megtört szíveknek csodálatos gyógyítója. Vajha szívetek fájdalmait és 
bánatait mind az ő kezeibe tennétek le. 
 
Gondoljátok meg azután azt, hogy kicsoda ő személyére és tulajdonságaira nézve és 
azt hiszem, rögtön azt fogjátok mondani: „Átadom az én megtört szívemet neki, 
hogy gyógyítsa azt meg.” Jézus, az áldott orvos, maga is olyan, aki érezte a szívnek 
megtörését és tudja, hogy mi az. Azt mondta: „Szomorú az én lelkem mindhalálig.” 
Tudjátok, hogy ki a legrettenetesebb kínzója e világnak, aki túlszárnyalja az 
inquizitorok valamennyiét? Tudjátok? Az egy részvétlen vigasztaló. Egy ember, aki 
minden érzés nélkül vigasztal másokat. Óvakodjatok attól az embertől, a?i eljön 
vigasztalni márványarccal és kőszívvel. Szavai olyanok a sebek számára, mintha 

sarat hintenénk reá vagy pedig ‒ mondjam-e ‒ sót? Jób ismerte ezt a rettenetes 
szenvedést. Most pedig nézzétek meg a kép másik oldalát. A mi Vigasztalónk olyan, 
aki ismeri és érzi a mi szenvedéseinket és megpróbáltatott ugyanúgy, mint mi. „Az 

nem lehet, ‒ mondja egy megtört szív ‒ Krisztus nem ismerheti az én 
szenvedéseimet.” Ne gondold ezt, mert Jézus ismeri azokat. Melyek azok? Talán 
megrágalmaztak? Jézus azt mondja: „A szégyen megtöri az én szívemet.” Talán 
elhagytak a barátaid? Nem kiáltott-e fel Jézus így: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet?” Talán keserű a pohár, amit ki kell innod? Nem könyörgött-e 
fel Jézus háromszor is, hogy „ha lehetséges, múljék el a pohár” és a pohár mégsem 
múlt el? Jézus nem vezet át olyan homályos helyeken, amelyet maga sem ismer, 
nem, mert Ő átment már mindeme szenvedéseken, része volt mindenekben és Ő a 
legjobb vezető, akit csak kívánhatunk. 
 
Mindezeken kívül pedig Jézus olyan gyengéd, mint egy anya gyermekeivel szemben; 
türelmes, megértő, szelíd és nyájas; nincs senki és nem is lesz, aki hasonlítson 
Hozzá. Sima és puha ujjai vannak a fájdalmas helyek kezelésére, enyhe kenőcsei az 
éles vágásokra és nagyszerű balzsamai a vérző sebekre. Az olaj, amelyet Ő használ, 
két felséges tulajdonsággal bír: jó illattal és gyógyító erővel. Olyan kedves ez az illat, 
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hogy azok, akik jóval messzebb vannak, szintén megérzik és olyan pompás gyógyító 
hatása van a kenőcsnek, hogy olyan sebeket és olyan gyulladásos, üszkös és 
elmérgesedett bajokat is meggyógyít, amelyeken senki más nem segíthet. Jézusnak 
nagy gyakorlata és tapasztalata van világosságot és üdvöt hozni a legsivárabb 
helyekre is. 
 
Bárcsak ismernétek ti is az én Uramat! Ha ti is úgy láttátok volna őt, mint az én 
megtört szívem látta újjászületésem napján, mikor hallottam ama szavakat: ,,Én 

reám nézzetek földnek minden lakosai, hogy éljetek”; ‒ igen, azt mondom, ha ti is 
úgy láttátok volna őt, mint én akkor, úgy feltétlenül lábaihoz omolnátok, üdvért és 
gyógyulásért esdve. Ott voltam a földnek határán, azt hittem, nemsokára már 
leesem a mélységbe, de meghallván szavát, felnéztem Reá. Homályos pillantása 
volt ez egy félig megvakult szívnek; csak könnyeimen keresztül tudtam reá nézni és 
alig reméltem, hogy meglátom. De mégis felnéztem; szemeimet arra irányoztam és 
elhatároztam, hogy ha el kell vesznem, Jézus lábainál fogok elveszni. Hittem, hogy 
Jézus képes engem megmenteni, ezért átadtam magam Neki és Jézus tényleg nagy 
dolgot tett velem, amiről mindig örömmel teszek bizonyságot. Tudom, hogy Ő meg 
fog áldani és biztos vagyok benne, hogy akaratát velem véghez fogja vinni. Tudom, 
hogy kiben hiszek és megnyugszom benne. Kedves lelkek, kívánom néktek, hogy 
ugyanazt tegyétek, amit én tettem: közelebb akartam jönni az Úrhoz, mindig 

közelebb. Jöjjetek ti is, ‒ és az a kegyelem, amely engem idehozott, titeket is 
odavisz, hogy Jézus lábai elé fogtok esni. Vessétek magatokat Jézus karjai közé. 
Meg ne próbáljátok, hogy erősek legyetek; legyetek még gyengébbek, ha tudtok. 
Ne tartsatok semmit magatok felől, hanem hogy Krisztus legyen mindenetek 
mindenekben; merüljetek bele teljesen az Ő életébe. 
 
Jöjjetek ide, ti megtört szívek és ne akarjátok magatok összekötözni sebeiteket, 
mert csak jobban megsebzitek magatokat. Ne keressetek vigaszt saját egyéniségtek 
sötét és félelmes örvényében, hanem nézzetek fel arra, akit Isten küldött néktek. 
Forduljatok el teljesen magatoktól és forduljatok Ő hozzá. Talán egy légió ördög van 
bennetek? Ne felejtsétek el, hogy Ő az ördögök felett is uralkodik és az egész légiót 
egyszerre kizavarhatja belőletek. úgy látszik, mintha az ördög markában tartana 
benneteket? Ah, Ő már viaskodott ellenségtekkel, meggyőzte őt és fogságra vitte a 
ti fogságtokat és elvette az erőstől a zsákmányt. Ne essetek kétségbe, hanem 
fogadjátok el Jézust alázatos hitben. Feküdjetek félájultan a Jézus keblén és 
maradjatok ott áldott segély nélküliségben. Vajha az Úr minden másra képtelenné 
tenne és odavezetne, hogy csak az Ő felkentjében higgyetek. Isten Jézust küldte el 
számotokra; nem akarjátok elfogadni Őt? Ő képes a legmesszebbmenő áldozatra, 
hogy azokat megmentse, akik általa jöttek Istenhez. Jöjjetek mielőbb és higgyetek 
Abban, akit Isten küldött. Ámen. 
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Ima és hálaadás 
 
„...hanem imádságtokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással 
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Pál lev. a filippibeliekhez 4, 6.) 
 
Az alapul vett bibliai vers szerint minden kérésünket, kívánságunkat úgy 
imádságban, mint könyörgésben a Mindenható Isten trónja elé kell hoznunk. Ha az 
ima és a könyörgés közti különbséget meg akarjuk határozni, akkor úgy vélem, hogy 
ima alatt az általános Istentiszteletet és általános szükségleteink felemlítését kell 
értenünk, míg könyörgés alatt bizonyos kívánságok és sajátságos kérések 
teljesítését kérjük. Elő kell hoznunk az általános imádságot, mely minden szentnek 
a közössége, de ehhez hozzá kell fűznünk bizonyos meghatározott kéréseket, 
melyekre a mi egyéniségünknek van szüksége. Dicsőítenünk kell Istent imáinkban, 
mert minden hívőnek imádnia kell Istent és azután keressük az ő ajándékait, 
melyeket könyörgésünk kinyilvánításával nyerünk el az Úrtól. Ne helyezzétek 
figyelmen kívül a magasztal ásnak ezt a másik formáját. Van az imában igen nagy 
mértékben általánosság és Isten oltalmazzon attól, hogy eme általánosság ellen 
szóljunk, különösen pedig addig, amíg ebben Istennek őszinte dicsőítése nyilvánul 
meg, csakhogy nekünk szükségünk van több meghatározott, egyedül bennünket 
érdeklő könyörgésre, amelyekkel Istent egy vagy más dolgokban felkeressük, 
egyenesen és tisztán megvallva azt, amiért esedezünk. Hallunk imákat az 
imaórákon, mely imákban igen gyakran mindenért és mindenkiért esedeznek, de 
nem igen halljuk, hogy valamely különös megnevezett személyért vagy dologért 
imádkoznának, holott az imádkozónak szeretete és igazi óhaja leginkább az ilyen 
meghatározott dolgokért való könyörgésekben nyilvánul meg. Vegyünk csak példát 
Ábrahámtól, aki mikor az Urat imádta és Neki tiszteletét tette, ezt nemcsak 
általánosságban cselekedte, hanem saját egyéni dolgaiért is könyörgött, mert 
például egyik alkalommal esedezett a megígért örökösért, egy másik alkalommal 
pedig kiáltott Sodomáért. Mikor Illés a Kármel-hegy tetején kiáltott az Úrhoz, nem 
könyörgött általánosságban a Mindenhatónak áldásaiért, hanem különösen esőért 
esedezett, esőért bizonyos helyre és időre. Tudta, hogy mire fordítson figyelmet és 
ezért állhatatosan megmaradt a tárgynál és győzelmet is aratott. És így kedves 
barátaim, sok szükséges dolgaink vannak, melyek elég nyomósak és súlyosak arra, 
hogy külön is meghatározzuk őket, ennélfogva szükséges, hogy ezeket a dolgainkat 
tisztán az Úr elé hozzuk, várva buzgó várakozással az isteni feleletet, amely ha késik 
is, de nem múlik. 
 
Az a pont, amelyre a ti figyelmeteket irányítani akarom, ez: akár általános ima vagy 
különös könyörgés az, amellyel az Úr elé jövünk, mindegyiket „hálaadással tárjuk fel 
Isten előtt”. Imádkoznunk kell mindenért és minden imádságunkat hálaadással kell 
egybekapcsolnunk. Ebből azután következik az, hogy szívünknek mindig telve kell 
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lennie hálaadó indulattal; mert ha szüntelenül kell imádkoznunk, akkor világos, 
hogy állandóan készen kell lennünk arra, hogy az Úrnak hálát mondjunk. Ugyanúgy 
kell szólnunk, mint ahogy a zsoltáríró: „Dicsérni akarlak Uram, amíg élek; felemelem 
kezeimet a Te dicsőségedre.” Életünk állandó alapelve és vezérlő szelleme legyen 
hálaadás, szeretet, tiszteletadás és magasztalás a mindenható Isten iránt. 
 
Igen nagy figyelmet kell fordítanunk az imádkozásnak a hálaadással való 
összekapcsolására. Minden kérésünket és minden könyörgésünket köszönettel és 
magasztalással kell összefűznünk. Ha az ima bár a mélységből tör is elő, mégis be 
kell vonni szárnyait a hálaadás ezüstjével. És ha az ima bár a halál pitvara előtt 
hangzik is föl, mégis ama pár utolsó szóban, melyeket a remegő ajkak még el 
tudnak rebegni, úgy a hálaadás, mint a könyörgés szavainak benne kell lennie. A 
törvény azt mondja: „Minden fohászkodásodban hálaadás is legyen”. Van egy jó 
közmondás, mely így hangzik: „Mindent a maga idején”; de a jelen alkalommal 
ellent kell szólnom eme közmondásnak és azt mondani, hogy jó két dolgot egy 
időben véghezvinni, ha ez a két dolog ima és hálaadás. Ez a két szent folyó egy 
közös forrásból fakad, még pedig az Életnek ama szelleméből, mely bennünk lakik; 
igen helyes tehát, ha folyásukban egybeolvadnak és ugyanegy alkalommal 
nyilvánosságra hozzuk őket. A könyörgés és a hálaadás annyira egymás mellett, 
egymásba olvadnak, hogy igen nehéz volna egyiket a másiktól elválasztani; akár 
csak két rokon festékszín, úgy olvadnak össze. Egy zsoltár lehet ima és magasztalás 
vagy mind a kettő; és lehet egy más felhívás, mely valószínűleg ima, de mint 
hálaadást is használhatjuk, holott voltaképpen mind a kettő. Úgy tudom, hogy ez az 
örömteljes szó: „Hozsánna!” minden keresztyén nép nyelvébe átment. Már most 
mi ez: ima? Igen, mert így lehet alkalmazni: „Gyógyíts meg, Uram!” De vajon nem 

magasztalás ez? De igen, mert ezt is jelenti: „Üdv néked!” ‒ és arra lett használva, 
hogy Dávid fiát magasztalják vele. Addig, míg e földön élünk, sohasem szabad 
megkísérelnünk, hogy valamilyen különbséget tegyünk az ima és a hálaadás között 
vagyis hogy dicsérjünk anélkül, hogy imádkoznánk és imádkozzunk anélkül, hogy 
dicsérnénk; hanem minden imával és minden könyörgéssel egybe kell kapcsolnunk 
hálaadásunkat és így tárni kérésünket az Úr elé. Eme felséges dolgoknak a keveréke 
csodálatos és bámulatra méltó. Emlékeztetnek engem az Énekek Énekének egy 
versére, ahol a királyról van szó, aki kocsijában „feljő a pusztából, minta füstnek 
oszlopa, mirhától, tömjéntől és patikáriusnak minden jó indulatú porától illatos”. Itt 
a myrrha az ima és a tömjén a dicséret. És így adta a füstölő-szerszám a szent 
sátornak az ima jó illatú szagát, mely a szentséget betöltötte, de ezzel egybe volt 
kötve a kiválasztott gyökereknek kedves illata, melyek a magasztalást jelezték. Az 
ima és a magasztalás olyan, mint a két Kerubim a szövetségládán, melyeket 
sohasem szabad egymástól elválasztani. Az imának abban a mintájában, melyet a 
Megváltó adott nekünk, mikor azt mondta: „Ti azért így imádkozzatok”, vagyis a 
Miatyánkban, a kezdetben sokkal több a magasztalás, mint a kérés, mert így szól; 
„Miatyánk Isten, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved!” És a vége 
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ennek az imának szintén dicséret, ahol ezt mondjuk: „Mert tied az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen”. Dávid, ez a nagy tanító és mintaképe a 
gyülekezetnek az Isten dicsőítésében, aki ugyanegy időben Izraelnek költője és 

prédikátora volt, rendkívül törekedett arra minden egyes zsoltárában, ‒ még akkor 

is, mikor lelke aggodalommal volt tele, ‒ hogy kérését dicsérettel kösse egybe. 
Vegyük csak például azt a zsoltárát, melyet akkor mondott el, minekutána vetkezett 

Bethsabével. Ekkor ‒ gondolnánk mi ‒ a sok sóhajtozásnál, fohászkodásnál és 
sírásnál talán egészen elfelejtette vagy legalább is félelmében nem mert hálát 
mondani, mert kedélye egészen a harag alatt volt és mégis, mielőtt befejezné a 

zsoltárt, mely úgy kezdődik: Könyörülj rajtam én Istenem!” ‒ már így is szól: „Uram, 
nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájam a e dicséretedet.” És nem képes az 
utolsó sort leírni, anélkül, hogy ne kérné az Urat, miszerint építse meg Jeruzsálem 
kőfalait és hogy hozzá ne fűzné ezt az ígéretet: „Akkor kedvesek lesznek előtted az 
igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat; akkor a te oltárodon áldoznak 
tulkokkal”. Nincs szükség arra, hogy feltartsam magam ilyen példák felsorolásával, 
mert tudjuk, hogy Dávid egyszerre gyújtja meg az áldozati tüzet az ima és a 
magasztalás lángjánál. Néha lehangoltan kezdi meg énekét, szomorú hangokat 
hozva elő húrjából, de majd emelkedik hangja mind magasabbra és vidámabbra, 
hasonlóan a pacsirtáéhoz, mikor a felhők közé emelkedik. Ha hárfáján a hangok 
kezdetben bánatosan, szomorúan szólnak is, de nem tudja sokáig megállani, hogy 
ujjai meg ne pengessék azokat a jól ismert húrokat, melyek az Isten magasztalására 
és dicsőítésére valók. Van egy hely és pedig a 18. zsoltár 3. verse, ahol úgy látszik, 
Dávidot ugyanaz a gondolat fogta el, amelyet ma belétek akarok préselni. „Az 
Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó és megszabadulok ellenségeimtől.” Olyan 
állapotban volt, hogy így kiáltott fel: „A halál kötelei vettek körül és az istentelenség 
árjai rettentettek engem. A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg 
engem.” Mikor nagy szükségben volt, akkor akart az Úrhoz kiáltani, azaz imádkozni; 
csakhogy ő nem úgy nézett fel Istenére, mint akihez csak imádkozni kell, hanem 

mint olyanra, akit magasztalni szükséges. „Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretreméltó” ‒ 
szól és azután, mintha csak az volna a feladata, hogy bennünket megtanítson arra, 
hogy a magasztalás és a könyörgés egymással változatlanul egybe vannak 
kapcsolva, amint ezt magam is be akarom néktek bizonyítani mai napon, hozzáfűzi 
a mondat első részéhez ezt: „ ...és megszabadulok ellenségeimtől.” 
 
Ha tehát ezt a jó szokást, a magasztalást az imával egyesíteni, megtaláltuk az 
ótestamentomi szenteknél, akkor jogunk van arra, hogy ezeket sokkal inkább 
elvárjuk az újtestamentomi hívőktől, akik fényes világosságban egész új okokat 
találnak a magasztalásra. Nem akarok azonban néktek más példát adni, mint azt, 
amelyet az apostol e szövegben megadott nekünk. Nem mondja-e az apostol az 
előttünk felolvasott szövegben, hogy azt cselekedjük, amit nála látunk, mert az ő 
élete megegyezik a tanításával? Figyeljétek csak meg, hogy mily gyakran kezdi meg 
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leveleit a fohászkodás és a hálaadás keverékével. Keressétek csak ki a rómaiakhoz 
írt levelének első részét és nézzétek meg a 8. és 9. versben a magasztalásnak és a 
kérésnek ezt az érdekes keverékét: „Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus 
Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van; mert 
bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának 
evangyéliomában, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban...” Itt azt 
olvassuk: „Hálát adok az én Istenemnek” és: „szüntelen emlékezem felőletek 
imádkozásaimban.” Ez a rész nem volt úgy megírva, hogy tekintettel lett volna mai 
előadásomra. Pál apostolnál egészen természetes volt, hogy Istennek hálát adjon 
akkor, mikor imádkozik. Nézzük csak meg a kolossébeliekhez írt levél; első részének 
3. versét: „Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, 
mindenkor ti értetek könyörögvén.” Ugyanígy olvashatjuk a tessalónikabeliekhez írt 
első levél 1. részének 2. versét: „Hálát adunk az Istennek mindenkor 
mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban.” Olvassátok még el a 
Timótheushoz írt 2. levél 1. részének 3 versét: „Hálát adok az Istennek, akinek 
szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád 
könyörgéseimben éjjel és nappal.” És ha ez más levelekben így van, akkor éppen 
nem csodálkozunk, ha ugyanezt találjuk meg a filippebeliekhez írt levél 1. részének 
3. és 4. versében: „Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való 
emlékezésemben, mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy 
örömmel könyörögvén.” De különben nem szükséges nékem, hogy a ti 
figyelmeteket Pál apostol leveleire kényszerítsem, mert például igen 
figyelemreméltó a mi Filippiben történt, hogy Pál és Silás, mikor a börtönbe 
vetették őket, ott elkezdtek énekelni és fennhangon dicsőítették az Istent, úgy hogy 
összes fogolytársaik mind hallották. Mindezekből világosan kitűnik, hogy Pál 
állandóan azt cselekedte maga is amit másoknak ajánlott. Ő maga sohasem 
imádkozott anélkül, hogy egyben hálát nem adott volna; vagyis amit Isten 
egybefűzött, azt sohasem akarta szétválasztani. 
 
Mindezeket bevezetésként előrebocsátva, felhívlak benneteket, hogy figyelmesen 
és imádkozva tekintsétek meg legelőször is az alapokat a hálaadásra az 
imádságban; másodszor a bűnös következményeket, melyek abból erednek, ha 
ezeket elmulasztjuk; és harmadszor az eredményt, melyeket akkor nyerünk el, ha 
állandóan figyelünk létezésére. 
 
Tehát először vannak okok, melyek megmagyarázzák a hálaadásnak 
egybekapcsolását az imával. A dolog természete hozza ezt magával. Kedves 
testvéreim, van igen sok okunk arra, hogy mindenkor hálásak legyünk. Nem úgy 
jövünk imáinkban Istenhez, mintha soha egyetlenegy fillért sem kaptunk volna Tőle 
és nem úgy kiáltunk Istenhez, mint az éhenhalásra kárhoztatott foglyok valamely 
sötét börtön mélyéből. Nem úgy kérjük az Istent, mintha soha semmi 
kegyajándékot nem fogadtunk volna el Istentől és nem is volna kilátásunk arra, 
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hogy valamit valamikor kapjunk; hanem éppen ellenkezőleg, úgy jövünk Istenhez, 
mint akik már számtalan sok jó adományt nyertünk el Tőle, úgy jövünk hozzá, mint 
aki gazdag az irántunk való nyájasságban, aki kész arra, hogy jó ajándékokat adjon 
és arra vár, hogy kegyelmes legyen velünk. Nem úgy jövünk az Úrhoz, mint a 
rabszolgák egy szívtelen és lelketlen zsarnokhoz, hogy egy kis irgalmat kérjenek 
Tőle, hanem ahogy gyermekek fordulnak egy szerető atyához, várva tőle ingyen 
kegyelméből való jó dolgokat. A hálaadás az igazi és az egyedüli helyes indulat, 
ahogy nekünk az Úrhoz kell jönnünk, aki bennünket napról-napra elhalmoz 
kegyelmi ajándékaival. Gondolkodjatok azon csak egy kissé, hogy mi mindenféle 
indokaitok van a hálaadásra az imában!  
 
Az első indok az, hogy imára múlhatatlanul szükségtek van azon célból, hogy egy 
elmúló, véges teremtmény a véghetetlen Alkotóval beszélhessen, hogy egy bűnös 
lény a háromszor szent Jehovánál meghallgatásra találjon. Már tulajdonképpen az a 
tény is méltó a hálaadásra, hogy Isten az imát elrendelte és bennünket biztat arra, 
hogy ezáltal közeledjünk Hozzá; és hogy ezenkívül mindent előkészített arra, ami e 
szent gyakorlatra szükséges. Felállította a kegyelem székét, amelyet vérrel 
meglocsolt, azután adott nekünk egy főpapot, aki örökké él és szüntelen esedezik 
érettünk; nekünk adta még ezenfelül a Szent Lelket, aki minden gyengeségeinket 
segíti és bennünket megtanított arra, hogy úgy imádkozzunk, ahogy szükséges. 
Minden el van készítve és Isten egyedül csak arra vár, hogy Hozzá jöjjünk és kezéből 
kérjük az ajándékot. Az Úr nemcsak kinyitotta az ajtót és meghívott arra, hogy 
lépjünk be, hanem megadta a helyes szellemet is arra, hogy miként közeledjünk 
Hozzá. Az imádkozásnak kegyelmi ajándéka kiöntetett a mi fejünkre és bennünk a 
Szentlélek által működésnek indult. Mily áldás már maga az is, hogy mi nemcsak 
úgy találomra próbálkozunk meg az imával és hogy nem reménytelenül jövünk 
Istenhez, kétségeskedő félelemmel, hogy talán meg sem hallgat bennünket, 
hanem, hogy az Úr elrendelte az imát, mint az egyedüli összekötő kapcsot a menny 
és a föld között, amit a legünnepélyesebb módon meg is erősített. Az ima fel tud 
kúszni a mennyekbe, mert maga az Isten készítette el számára a lajtorját és állította 
oda az egyszerű Jákob fejéhez, úgy, hogy ez a fej, ha mindjárt párna gyanánt 
köveken nyugodott is, mégis békében pihent. Nézzétek csak, a lajtorja másik végén 
maga az Úr áll, mint az ő szövetségének hű megtartója, elfogadja a mi 
könyörgéseinket és válaszul elküldi szolgáló angyalait a mi imánkra. Hát ne 
magasztaljuk ezért az Istent? 
 
Dicsérjük a mi Istenünk nevét, kedves barátaim, különösen azért, mert ti és én még 
mindig élünk, imádkozni tudunk és imádkoznunk szabad. Lehetünk bár nagy 
szomorúságok közt, de mégis Isten kegyelméből van, hogy nem semmisültünk meg 
egészen. Ha megkaptuk volna azt, amit megérdemeltünk, akkor most nem volnánk 
abban a helyzetben, hogy imádkozzunk és Hozzá könyörögjünk. De szolgáljon a mi 
vigasztalásunkra és Isten dicsőítésére, hogy még mindig kiálthatunk Hozzá alázatos 
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szívvel: „Uram, légy irgalmas nékem, bűnösnek.” úgy is felkiálthatunk, mint a 
fuldokló Péter: „Uram, segíts meg, mert elveszek.” Miként Dávid, szintén 
képtelenek lehetünk arra, hogy a templomba felmenjünk, de imában mindig bátran 
fordulhatunk az Úrhoz. Az elveszett fiú elvesztette vagyonát, örökségét, de nem azt 
a jogát, hogy atyjának szívéhez forduljon. Bár a disznóknak őrizője volt, de azért 
még mindig ember volt és nem vesztette el a képességét arra, hogy kívánságaival 
és kéréseivel előálljon. Lehet, hogy ő elfelejtkezett atyjáról, de atyja nem 
felejtkezett el róla; bármikor felkelhet és hazamehet atyjához, annak szíve mindig 
kész arra, hogy megtérését örömmel fogadja. Ezért mondjunk hálát Istennek, hogy 
ő soha sem mondta: „Hiába keresitek orcámat, nem fogjátok megtalálni.” Ha 
feltámad bennünk az a vágy, hogy imádkozzunk és ha mi kevés, alig pislogó kis 
reménységgel viseltetünk Isten kegyelme iránt, ha szívünk mindig Isten és a 
szentség után vágyódik, bár elvesztette erejét arra, hogy hű bizalommal 
imádkozzék, akkor legyen bennük forró hála és köszönet Isten iránt, hogy még 
mindig imádkozhatunk. Az ima utáni vágyban és akaratban megvan az a lehetőség, 
hogy végtelen áldások részesei lehetünk; akinek kezében vannak az ima kulcsai, az 
meg tudja nyitni a menny kapuját, igen, annak egyenes bemenetele van az Isten 
szívéhez. Ezért adjatok hálát Istennek az imáért. 
 
És azután, kedveseim, eltekintve az imától és attól a jogtól, hogy azt szabadon 
gyakorolhatjuk, van még más okunk is a hálaadásra és pedig, hogy sok és nagy 
kegyelmi ajándékokat vettünk el Isten kezéből. Nem úgy jövünk Istenhez, áldását 
kérni, mint akik még soha ez életben tőle semmit sem élveztek volna. Ha soha 

semmi különösebb kegyet nem élveztem volna, még akkor is ‒ hála legyen nagy 

nevének ‒ elég okom van, hogy hálát adjak Neki, míg élek e földön. Azután 
gondolnunk kell arra, hogy bármilyen nagy dolgokat szándékozunk is kérni, 
mégsem lehetséges, hogy csak félakkora áldásokat is kérjünk mint azok, amelyeket 
már elnyertünk, ha tényleg Isten gyereeke vagyunk. Ha keresztyén vagy, akkor 
életed a Krisztusban van. Kenyere és ruhát kérsz Tőle? Az élet sokkal több, mint 
ezek. Te elfogadtad már Krisztust, mint a tiedet és Krisztus, ki az övéit mindig 
oltalmába vette, nem fog tőled megtagadni semmit. Felteszem azt a kérdést, hogy 
egyáltalán van-e olyan kegyadomány, melyet a Jézus Krisztusban nem nyertünk 
volna el? Nincs és ezért mondjunk állandóan köszönetet és hálát a mi Jótevőnknek, 
azért, ami már birtokunkban van, mialatt állandóan új áldásokért esedezünk. Ne 
legyen ez így? Ne töltsön-e meg bennünk a legnagyobb hálaérzet és ne 
nyilvánuljék-e meg ez a mi imáinkban is? Ha bizonyos tekintetben üres kézzel 
jövünk az Úrhoz, akkor más tekintetben soha nem szabad Előtte üresen 
megjelennünk, hanem az áldozatok kövérit hozván, magasztaljuk és dicsérjük az 
Urat. 
 
Gondolnunk kell azután arra is: Ha Istenhez a szükség idején jövünk és gondolunk 
sok jótéteményeire, melyeket velünk a múltban tett és ezeket megköszönjük, akkor 
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szükséges megbíznunk Benne arra nézve, hogy jelenlegi nyomorúságainkat Ő tudja. 
Meg fogjátok győzni imátokban Istent, ha nyomorúságos helyzeteteket ilyen 
megvilágításban tekintitek meg: „Uram, tudom, hogy próba alatt vagyok, kérlek, 
szabadíts meg ebből, de közben dicsérlek téged; mert bár nem tudom ennek a 
„miért”-jét, de biztos vagyok abban, hogy a te szeretetednek van valami része 
benne; ezért, ha kérlek is arra, hogy szabadíts meg tőle és ha tehernek is tartom, de 
mégis dicsérlek érte Téged, mert tudom, hogy nékem csak üdvömre válhat és így 
kész vagyok eltűrni addig, míg ezt szükségesnek tartod.” Nem igazi, kedves példája-
e ez egy imának? „Uram, nagy fogyatkozásom van, gondoskodj te rólam; ha 
azonban ezt nem tennéd, akkor sokkal jobb nekem szükségben lennem és így 
magasztalnom Téged az én fogyatkozásomért, miközben újra kérlek, hogy 
gondoskodj rólam. Dicsekedem az én gyengeségemmel, még ha kérlek is, hogy 
erősíts meg engem. Diadalt aratok az én nyomorúságomon és dicsérlek érte Téged, 
bárha ezalatt kérlek, hogy segíts meg engem ez állapotomban és szabadíts meg 
abból.” így imádkozni fenséges dolog; így imádkozni és ily módon hálát adni 
értékesebb, mint az Ofirból való arany. 
 
Továbbá, kedveseim, mikor térden állva imádkozunk, úgy tűnik fel nekünk, hogy 
akkor, mikor imáinkban Istent dicsérjük, az ima sokkal hamarább talál 
meghallgatásra. „Alázattal hajtom meg magamat ismét Te előtted, Uram, hogy 
kérjek tőled áldást, mielőtt azonban ezt teszem, köszönöm, hogy oly sokszor 
meghallgattál engemet. Tudom, hogy meghallgatsz engem mindenkor, ezért jövök 
Te hozzád ismét és újra, hogy kérjelek Téged. Az én hálaadásaim egész különös 
kérésekre hajtanak és bátorítanak arra a bizalomra, hogy nem bocsátsz el magadtól 
üresen.” Tudod-e, hogy sok oly dolog, melynek ma birtokában vagy és amelyekben 

ma örömet lelsz, az ima meghallgatásának az eredménye? Kedvesek néktek, mert ‒ 

miként Sámuel, kit az ő anyja „Istentől kért”-nek nevezett ‒ ezek is mintegy 
feleletét képezik a ti fohászkodásaitokra. Ha az adományokat így kapjátok, akkor 
kettős az örömötök benne, nemcsak azért, mert jók, hanem mert bizonyítékai 
annak, hogy Isten kegyelmes velünk. Avagy talán, bár Isten olyan sokszor 
meghallgatott és mi magunk is bizonyíthatjuk ezt, mégis panasszal és 
elégedetlenséggel imádkozzunk? Ne fogjon-e el bennünket őszinte öröm, 
valahányszor a kegyelem trónjához közeledünk, bizonyos elragadtatás, mely a múlt 
derűs emlékeiből visszamaradt? 
 
Imádkoznunk kell hálaadással, miközben magasztaljuk az Urat azért az áldásért, 
amelyet kérünk Tőle. Szeretném, ha a hitnek eme szép és magas erényét meg 
tudnók tanulni. Mikor legutóbb a mi kedves barátunkkal, Müller Györggyel 

beszéltem (az angol nagy árvaházak alapítója ‒ a ford.) bámulatba ejtett engem, 
mikor elmondta, hogy ennyi vagy ennyi hónapja vagy éve imádkozott valamilyen 
áldásért és egyben magasztalta is érte az Urat. Hálát adott az Úrnak, mintha már el 
is nyerte volna kérése tárgyát. Még akkor is, mikor valakinek a megtéréséért 
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imádkozott, ugyanakkor elkezdte a hálaadást az illető megtéréséért; úgy 
emlékszem,, hogy ő mondta el, hogy egy esetben harminc évig imádkozott 
valamiért, és még mindig nem ment teljesedésbe, mindazáltal nem szűnt meg az 
egész idő alatt magasztalni és dicsérni az Istent, mert tudta, hogy imája 
teljesedésbe fog menni. Hitte, hogy kérése teljesülni fog és ezért dicsérte is egyben 
Azt, akitől kért. Mit gondoltok, haszontalan ez? Mily sokszor tapasztaljuk az 
embereknél is, hogy már előre hálásak. Ha egy szegény embernek megígéritek, 
hogy házbérét esetleg kifizetitek, akkor rögtön elkezd köszönetet mondani, bár 
még egy fillért sem vettetek elő tárcátokból. A mi embertársainknak van annyi 
bizalmuk bennünk, hogy előre is köszönetet mondanak, ilyenformán nekünk 
ugyancsak kötelességünk az Úrral ugyanezt tenni. Ne volnánk-e hajlandók arra, 
hogy istennek egy pár hónapra vagy esetleg egy pár évre előre bizalmat élveznénk, 
ha bölcsessége bennünket várakozásra int? Ez az a mód, ahogyan nála a győzelmet 
kivívhatjuk. Ha imádkoztok, akkor higgyétek, hogy az áldásokat meg fogjátok kapni 
és ha hiszitek, akkor meg fogjátok kapni. Az írás azt mondja: „Legyen a ti hitetek 
szerint.” Mint egy férfi aláírása egyenlő értékű az ő pénzével, ugyanúgy egyenlő 
értékű Isten ígérete az ígéret betöltésével. Vajon a mennyei papírpénzek nem 
egyenlő értékűek ugyanolyan készpénzzel? Magasztaljuk az Urat azért, hogy olyan 
feltétlen biztonsági érzetet nyújt az ima meghallgatására nézve. Az soha sem 
fordulhat elő, hogy hálát adunk az Úrnak valamilyen dologért és aztán úgy érezzük 
magunkat, hogy félre vagyunk vezetve. Meg van írva: „Valamit kértek imáitokban, 
hittel kérjétek?és meg fogjátok nyerni.” És ezért biztosak vagyunk abban, hogy a 
hitből történt hálaadás soha sem fog szégyent hozni annak fejére, aki ezt megteszi. 
 

Még csak annyit ‒ és azután már nem akarok a hálaadásnak emez okáról beszélni ‒ 
természetes dolog testvéreim, hogyha az Úr nem is hallgatja meg rögtön imáinkat, 
azért mégis jó, feltétlenül jó, ha Őt szeretjük, akár megteszi, akár nem. Akkor is 
magasztalnunk kell Őt, ha nem is válaszol nekünk és szeretnünk, ha kívánságainkat 
elutasítja. Mily forrón kell egynémelyikünknek hálát mondania, hogy nem hallgatta 
meg az imájukat, mikor tudatlanságukban gyermekies kedéllyel szégyenletes 
dolgokat kértek Tőle. Áldott legyen az Ő neve, hogy fülét irántunk való szeretetből 
bezárta. Imádjuk Őt akkor is, ha várakozni hagy bennünket az ajtajánál; dicsérjük Őt 
elutasító feleleteiért és magasztaljuk, ha valamit megtagad mi tőlünk. A hit áldja az 
Isten szeretetét, mert tudja, hogy legkeményebb viselkedése is csak szeretetét 
bizonyítja. Nem vagyunk olyan szánandó teremtmények, hogy dicsénekünket az 
időjárástól tegyük függővé vagy más ilynemű dolgoktól. Áldott legyen az Úrnak 
neve, mert neki igaza van, még ha népének szándékait teljesen keresztül is húzza; 
nem akarunk szemrehányást tenni neki, mint értelmetlen gyerekek a 
gondozóiknak, ha nem teljesítik balga szívük minden egyes kívánságát. Még ha 
büntet, sújt bennünket, még akkor is bízzunk Benne, sokkal inkább tehát, ha 
kéréseinket elutasítja. Kérjük Tőle a mindennapi kenyerünket és ha ezt megvonja 
tőlünk, mégis dicsérjük Őt. A mi magasztalásunk nem függ attól, hogy milyen 
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választ ad a mi kérésünkre. Ha az aratás rosszul sikerült és a föld semmi termést 
nem hozott, ha a nyájat elhajtották a karámból és a tehenet az istállóból, akkor mi 
mégis örvendeni akarunk az Úrban és vigadni a mi szabadításunk kősziklájában. Óh 
Szentlélek, emelj fel bennünket a kegyelem emez állapotára és tarts meg abban 
bennünket. Mindazoknak pedig, amiket most beszéltem, a tartalma ez: Minden 
helyzetben és minden szükségünkben forduljunk imáinkban Istenhez, de adjunk 
egyben hálát is Neki. Miként József szólt a testvéreinek: „Nem látjátok meg addig az 

én arcomat, míg testvéröcséteket magatokkal nem hozzátok” ‒ ugyanúgy szólhat az 
Úr is nekünk: „Nem látjátok meg arcomon a kedvező beleegyezést, míg hálaadást 
nem hoztok magatokkal.” Töltsétek meg imátok ezzel a hálaadással; szórjátok szét 
a hálaadásnak derűs sugarait mindenfelé; és ha egybegyűltök imára, ne felejtsetek 
el az Úrnak énekelni új éneket, zsoltárokat és magasztaló, dicsőítő énekeket. 
 
A második részben beszédemet ugyanarra a pontra vonatkoztatom, amelyben, azt 
igyekszem bebizonyítani, hogy a hálaadás hiánya imáinkban milyen bűnöknek az 
okozója. 
Először és leginkább a hálátlanság bűnébe esünk. Mindig csak fogadjunk el újabb és 
újabb adományokat és soha sem mondjunk érte köszönetet? Aristoteles (híres 
görög bölcs) nagyon helyesen jegyzi meg: „Egymás kölcsönös megajándékozása két 

személy közt nagyon szükséges a barátság fenntartására”, ‒ mivel pedig mi 
Istennek semmi egyebet nem adhatunk, ?int csak hálaadást, legyen a mi hálánk 
igen gazdag. Ha nem tudjuk felajánlani az Úrnak a föld termését vagy a gyümölcsét, 
akkor ajánljuk fel szívünk és ajkaink háláját. Nincs okotok hálát adni? Miként tudtok 
akkor még különböző adományokat várni? Nem záródnak-e össze önkénytelenül is 
az adakozó kezek, ha a hálátlanság útban áll? Ne legyen soha egy köszönő szavunk 
Annak, akitől minden áldás ered? Akkor még az istentelenek is jogosan 
megvethetnek. 
 
Azután nagy önzésre vallana az, ha az imát nem kötnénk egybe a hálaadással. 
Helyes volna-e, hogy állandóan csak magunkra gondolunk, újabb és újabb 
jótéteményekért esedezünk és soha Jótevőjüket nem dicsérnénk? Vajon a 
fösvénység undok bűnét lelki dolgokba is be akarjuk-e vinni és csak egyedül saját 
lelki üdvünkre akarunk gondot viselni? Soha sem akarunk foglalkozni Isten 
dicsőségével? Ne lenne egy gondolatunk sem, hogy az Úr nagy és dicső nevét 
magasztaljuk? Isten oltalmazzon, hogy ilyen alacsony és szűkkeblű gondolkozásba 
essünk bele! Az egészséges hálaadást és dicséretet szorgalmasan kell gyakorolnunk, 
mert ez az egyedüli óvszer arra, hogy az önzés rozsdája beborítsa imánkat. 
 
A hálaadás azután megóv attól, hogy imáinkban a hitbeli szegénységet eláruljuk; 
mert egynémely ima a valóságban inkább a hitbeli szegénység elárulása, mint a 
gyakorlat az Istenben való bizalomra. Ha a szenvedésekben, melyekben benne 
vagyok, magasztalom Istent azért, amit el tudok tűrni, akkor ezáltal az én hitem 
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nyíltan látható lesz. Ha akkor, mielőtt az adományt elnyertem volna, már hálát 
adok érte Istennek, akkor ezáltal teljesen kitűnik az én hitem. Vagy olyan a hitünk, 
hogy csak akkor zeng, mikor süt a nap? Nem tudjuk az Urat magasztalni akkor, 
mikor beáll az est, mint a fülemüle. Hasonlít a mi hitünk a fecskékhez, akik 
elhagynak bennünket télnek idején? Olyan a hitünk, mint az a virág, amelynek 
szüksége van melegházra, mert máskülönben nem marad életben? Azt hiszem, 
nem; ellenkezőleg ereznünk kell, hogy Istent magasztalni és dicsőíteni tudjuk akkor 
is, mikor a külső körülmények inkább sóhajtásra, mint imára késztetnek bennünket. 
 
Istent nem magasztalni a mi imáinkban feltétlenül önfejűséget árul el, azonkívül 
pedig, hogy hiányzik bennünk az a készség, hogy az Úr akaratának alávessük 
magunkat. Szükséges-e, hogy minden a mi akaratunk szerint történjék? Vonakodni 
a dicsérettel nagy illetlenség és azt tanúsítja, hogy haszontalan gyermekek akarunk 
lenni, ha urak nem lehetünk A saját akaratnak a kivitelét az imában hasonlítani 
tudom egy ismerős kis gyermekhez, aki igen buzgó volt imájának elmondásában, de 
voltaképpen engedetlen, rosszalkodó és nyűge az egész háznak. Édesanyja azt 
mondta neki, hogy úgy gondolja, csak puszta farizeuskodás az egész imája. Mire a 
gyermek így válaszolt: „Nem, anyám, ez csakugyan nem így van, mert én kérem 
Istent, hogy téged és atyámat odavezessen, hogy meg ne szeressétek az én 
viselkedésemet, nehogy esetleg ti is így tegyetek.” Nagyon sokan vannak, akik azt 
óhajtják, bárcsak az Úr jobban szeretné az ő viselkedési módjukat; nekik azonban 
nincs szándékuk olyan viselkedést tanúsítani, amilyent az Úr óhajt. Gondolkodásuk, 
cselekvéseik Isten ellen irányulnak, nem akarják magukat alávetni az Úr akaratának 
és ezért nem is igyekeznek dicsőíteni az Úr nevét. A hálaadás az imában egy 
alázatos, engedelmes, odaadó lelket igazol, ahol pedig ez hiányzik, ott joggal 
tételezhetünk fel önzést, dacosságot és akaratosságot. Az ilyen lélek azt mondja: 
Istennek meg kell tenni ezt és emezt, máskülönben nem fogom szeretni. Milyen 
gyermekies felfogás! Milyen neveletlen gyermekek ezek! Valószínűleg használna 
nekik egy suhintás a vesszővel. Azt mondja az egyik: Nem hiszek többé az Isten 
jóságában, mióta elvette tőlem az édesanyámat. 
 
Ismertem egy embert, kinek leánykája már a sír szélén volt; mikor meglátogattam, 

felkért, hogy ne beszéljek a halálról, „mert ‒ úgymond ‒ nem hiszem, hogy Isten 
olyan kegyetlen volna és elvenné egyetlen gyermekemet.” Mikor biztosítottam 
arról, hogy a gyermek pár nap múlva feltétlenül meghal és kértem, ne ellenkezzék 
az Isten akaratával, állhatatosán megmaradt ellenkezése mellett. Imádkozott, de 
imájában nem tudta Istent dicsérni és nem csodálható, hogy teljesen elcsüggedt, 
nem talált sehol sem vigaszt, mikor gyermeke meghalt, ami előrelátható volt. 
Később már alázatos lett, beleegyező az Úr akaratába, de ez az ellenkezés sok 
keserűségébe került. Az ilyen szembeszállás Isten akaratával nagyon szomorú és 
sajnálatraméltó dolog. A megalázkodás, az odaadás úgy száll be a szívbe, mint egy 
angyal, felüdíti a lelket és ha elfogadjuk, megvigasztalja a lelket. Imádkozhatunk a 
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gyermek életéért, de egyben meg kell köszönnünk az Úrnak, hogy ezt a drága életet 
eddig is megtartotta és úgy a gyermeket, mint minden más dolgot a mi Atyánknak 
kezébe kell tennünk és így szólni: „Ha mindent el is veszel tőlem, mégis dicsérni 
akarom a Te nevedet, óh hatalmas Uram!” Ez egy olyan ima, amely kellemes 
Istennek, mivel nincs benne az önakaratnak savanyú kovásza, ellenkezőleg meg van 
sózva a hálaadás sójával. 
 
Feltétlenül szükséges, hogy hálaadást keverjünk bele imáinkba, máskülönben attól 
kell tartanunk, hogy lelkünk nem jut összhangba az isteni akarattal. Emlékezzetek 
csak arra kedves barátaim, hogy az ima nem változtatja meg az Isten akaratát; 
sohasem volt az imának az a rendeltetése, hogy ilyen módon megkíséreljen valamit. 
Az ima az Örökkévaló végzéseinek az árnyéka. Isten akar valamit és ezért úgy 
intézkedik, hogy szentjei is akarjanak és ezt az akaratukat imában fejezzék ki. Az 
ima az angyalok szárnyainak a szellője, amelyek az áldást hozzák. Meg van írva: 
„Örvendj az Úrban és megadja szívednek kéréseit”. Nincs megírva, hogy minden 
Jánosnak és minden Péternek megadja szíve kívánságát, hanem szükséges, hogy 
először örvendjenek az Úrban és ha szívük örömet talál az Úrban, akkor világos, 

hogy Isten és ők ‒ amennyire lehetséges ‒ ugyanegy vonalon állnak, ugyanegy 
irányban haladnak és akkor teljesedni fog szívük kívánsága, mert ez a kívánság 
ugyanaz lesz, amit az Úr is kíván nekik. A jellem, ugyanúgy mint a hit, az ima 
diadalmas hatalma alá van vetve. Nem értem ezalatt a bűnösnek az imáját, mikor 
kegyelmet keres, hanem az istenfélő lélek mindennapi imáját. Vannak olyanok, akik 
nem imádkoznak úgy, hogy diadalmasok lesznek, mert a bűn gyengévé tette őket 
és Isten ellenkező irányban halad, mert ők másfelé vették útjuk irányát. Aki az Isten 
arcának fényességét elveszítette, az egyben az imának hatalmából is sokat 
elveszített. Alkalmasint nem gondoljátok, hogy minden izraelita felmehet a Karmel 
hegy tetejére és ott imájával a menny ablakait megnyithatja, mint Illés tette. Nem, 
annak az izraelitának először Illéssé kell válnia, mert csak egy igaz, mindenkor 
Istenhez hű embernek az imája az, amely sokat tehet; ha a szívetek és az Úr 
összhangba kerülnek egymással, akkor tudunk imádkozni és imáinkban győzni. Mit 
mondott az Úr: „Aki én bennem megmarad és az én szavaimat megtartja, az 
valamit kér, megadja neki az én mennyei Atyám”. Kétség nélkül sokan vannak, akik 
elvesztik imaerejüket, mert életükkel szomorítják az Urat és nem járnak az Ő kedve 
szerint. Vajon meghallgatja-e egy atya gyermekének szavát, hogy azután ismét 
kivonja magát atyjának felügyelete alól? Az engedelmes, szófogadó, kedves 
gyermek, aki semmit sem kíván, aki nem tartja igaznak magát, ez az, akinek kérését 
meghallgatják és szívesen teljesítik; igen, sőt mi több, az ilyen gyermeknek 
megelőzitek a kívánságát és mielőtt szólna, már teljesítitek is. Vajha mi a nagy 
Istennek ilyen gyermekei lennénk. 
 
Harmadszor vegyük fontolóra azokat a következményeket melyek abból erednek, 
ha az imát egybefűzzük hálaadással. A hálaadásnak egybefűzése az imával 
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mindenekelőtt békét eredményez. „...hanem az imádságtokban és 
könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az 
Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja 
őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban”. Ezt a békességet, ezt a 
tudott nyugalmat, ezt az isteni higgadtságot, melyet úgy határoz meg az Írás hogy 
„az Isten békéje”, ezt nem lehet csak ima által megnyerni, hanem az imával 
egybekötött hálaadással. Vannak emberek, akik imádkoznak, amivel feltétlenül jó 
dolgot cselekszenek, mivel azonban nem keverik össze imájukat hálaadással, 
nyugtalanok lesznek és nagyobb aggodalommal jönnek ki kamrájukból, mint ahogy 
bementek oda. Ha bekevernének imájukba hálaadást, akkor ezzel megnyernék 
Isten áldását és szívük nyugalmat találna. Ha a mi kegyelmes Urunkat azokért a 
fájdalmakért magasztalnók, amelyeket most el kell tűrnünk; ha hálát adunk neki 
azért az adományért, amelyre szükségünk van, úgy mintha már meg is kaptuk 
volna; ha megfogadjuk magunkban, hogy Őt dicsérni fogjuk, akár megad valamely 
dolgot, akár nem és megtanuljuk a megelégedettséget, bármilyen helyzetben 
vagyunk is, akkor „az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg 
fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban”. Testvéreim, ha ti 
a léleknek ezt az isteni nyugalmát értékelitek valamire és ha lelketek állandó 
üdeségét meg akarjátok őrizni, úgy kérlek arra, vegyítsetek hálaadást imáitokba. 
 
Ha hálaadást kevertek imáitokba, akkor azt fogjátok tapasztalni, hogy szívetek 
meleg lesz és hajlandó az imádságra. Azt hiszem, hogy soknak van ilyen 
tapasztalata, akik a rejtett, magányos tiszteleteket kedvelik, hogy alkalmas időben 
nem tudnak imádkozni, mert szívük kemény, hideg és üres. Ne hozzatok elő gépies 
és kényszeredett imákat szívetekből, testvéreim, hanem vegyétek elő az 
énekeskönyvet és énekeljetek. Ha az Urat dicséritek azért, amitek van, akkor úgy 
fogjátok találni, hogy köves szívetek meglágyul és ajkatok önkéntelenül megnyílik. 
Bátorságot fogtok nyerni arra, hogy az Úrral küzdelembe bocsátkozzatok, mert 
emlékezni fogtok arra, amit már kezeiből elfogadtatok. Ha egy üres kocsit kellene 
felemelnünk valamely bánya feljáratánál, akkor ez meglehetős nehéz feladat volna; 
de az a munka meglehetős könnyen vitetik véghez a bányászok egészséges értelme 
által. Egy tengelyre van felerősítve az üres és a teli kocsi és mialatt az üres kocsi 
feljön, a teli kocsi lemegy. Hasonlóképp, ha szívetek tele van dicsérettel az 
elfogadott javakért, akkor engedjétek fel kívánságaitok üres kocsiját és meg 
fogjátok látni, milyen könnyű dolog imádkozni. Hideg és érzéstelen imák mindig 
lenyomják a kedélyt és ha oly egyszerű eszközzel, mint kérni az Urat, hogy fogadja 
el hálaadásunkat, szívünket fel tudjuk melegíteni és megújítani, akkor viseljünk 
gondot arra, hogy ezt meg is tegyük. 
 
Azt hiszem, azután, hogyha valaki elkezd hálaadással imádkozni, akkor igen közel 
van ahhoz, hogy az áldást megnyerje. Isten ideje, hogy benneteket megáldjon, 
elérkezett hozzátok, mihelyt elkezditek Őt imádni és dicsőíteni. Istennek van 
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meghatározott ideje arra, hogy velünk kegyelmét éreztesse és nem fogja a mi 
kívánságunkat betölteni, mielőtt annak ideje el nem érkezik. Ez az idő pedig akkor 
fog megérkezni, mihelyt elkezditek az Urat dicsérni. Nézzétek meg a példát 
Krónikák második könyve 20. részének 20. verséből. Jósafát kiment, hogy egy igen 
nagy sereggel ütközzék meg, figyeljétek meg, hogy miként szerezte meg a 
győzelmet. „És reggel felkészülvén kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor 
kiindulnának onnan, megálla Jósafát és monda: Halljátok meg szómat, Júda és 
Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben és megerősíttettek; 
bízzatok az ő prófétáiban és szerencsések lesztek. Tanácsot tartván pedig a néppel, 

előállítá ...” ‒ kiket? Harcosokat? Főembereket? Nem, ezt már mind megtette, 
hanem „előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szentség ékességét, a sereg 
előtt menvén és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága 
És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenséget szerze Ammon fiai 
és a moabiták és a Seir hegyén lakozók ellen, akik Judára jövének és 
megverettetének.” A győzelmet megnyerték, mihelyt elkezdtek énekelni és 
dicséneket zengeni. Minden bizonnyal fogtok választ nyerni imátokra, ha 
hálaadástokat fokozzátok imáitokban és könyörgéstekben; legyetek meggyőződve 
erről. 
 
A mi hálaadásunk meg fogja mutatni, hogy várakozásunknak van alapja, hogy 
várakozásunk célját elértük és annak most már csak örvendetes vége lehet. 
Előfordul, hogy néha nem vagyunk alkalmas állapotban, hogy valamely áldást 
elnyerjünk, ha azonban megadjuk helyesen a dicséret hangját, akkor Isten 
bizonyára teljesíteni fogja kívánságainkat. Egy ember jött egyszer a prédikátorhoz 
és azt mondta: „Ön azt mondja, hogy mindenkor imádkoznunk kell?” „Úgy van, 
minden bizonnyal.” „Én pedig már egy éve imádkozom, hogy a vallás vigaszát 
megnyerjem és sem örömet, sem lelki megnyugvást nem érzek; sőt valójában 

sokkal több kételkedéseim és félelmeim vannak, mint azelőtt.” „Úgy van, ‒ szólt a 

prédikátor ‒ mert ez a természetes következménye egy önző imának. Jöjjön csak, 
kedves barátom, térdeljen le velem és próbáljon még más módon imádkozni: 
„Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet: Jöjjön el a te országod!” És most menjen haza, 
imádkozzék így és igyekezzék betölteni e pár szavas imádságot és meg fogja látni, 
hogy nemsokára megnyeri a vallás vigaszát.” Igen sok függ az ily cselekedettől; ha 
azt kívánjátok, hogy Isten megdicsőíttessék és törekedtek őt dicsőíteni, akkor az 
Istenfélelem igazi öröme lesz majd imátok áldott eredménye. 
 
Az áldást okvetlenül meg fogjátok nyerni, mihelyt hálát adtok érte az Úrnak. Mert 
biztosak lehettek benne testvéreim, hogyha köszönetet küldtök fel, mert Isten 
meghallgatta imáitokat, akkor győzelmet arattatok az Úr felett. Tegyük fel, hogy 
megígértétek egy szegény asszonynak, hogy holnap délben ebédet fogtok adni neki. 
Lehet, hogy elfelejtitek ezt holnapra, ami nincs kizárva; de mondjuk, hogy ez az 
asszony másnap elküldte kis leányát egy kosárral, hogy hozza haza az ebédet, akkor 
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‒ úgy gondolom ‒ meg fogja kapni azt, sőt még ha az a szegény lélek egy levelet is 
mellékel, melyben köszönetet mond a ti nagy jóságtokért, akkor lehetséges volna-
e, hogy így szóljatok: „Kedves gyermekem, ma nem adhatok semmit sem néked, jöjj 
el máskor”? Meg tudnátok ez tenni? Nem, mert ha semmi sem volna a 
szekrényben, akkor hozatnátok valamit, mert az az asszony annyira bízott 
bennetek, hogy már előre megköszönte az adományt, mielőtt még megkapta volna. 
Nos, bízzatok meg Istenben, ugyanúgy. Az Úr nem vonja, nem vonhatja vissza 
szavát testvéreim. Hívő ima megtartja, hívő dicséret pedig megköti Őt. Ha ti, kik 
tulajdonképpen mégis csak gonoszok vagytok, nem másítjátok meg, amit már 

egyszer megígértetek, ‒ különösen ha ennek az ígéretnek már úgy örvendenek, 

mintha megnyerték volna ‒ akkor bízhattok abban, hogy a jó Isten sem fogja egy 
ígéretét sem megmásítani. A meghallgattatás ideje minden bizonnyal elérkezett, 
meri az azért való hálaadás megtölti szíveteket? Gondolkodjatok csak e felett. 
 
Ha képesek lesztek ily módon imádkozni, akkor sok áldást fogtok ilyképpen elnyerni 
a magatok és az Úr gyülekezete részére is. 
 
Hanem úgy gondolom, hallok valakit hallgatóim közül így szólani: „De én nem tudok 
így imádkozni! Nem tudom, hogy hogyan kell imádkoznom. Bárcsak tudnám, mit 
tegyek. Én egy szegény, nyomorult bűnös vagyok. Nem vagyok képes hálaadásomat 
könyörgéseimmel egybekapcsolni.” Kedves lélek, ne gondolj erre éppen most. Nem 
annyira hozzád szólok most, mint inkább az Isten népéhez. Néked éppen elég, ha 
ezt mondod: „Uram légy irgalmas nékem, bűnösnek.” És merem állítani, hogy egy 
ilyen imában hálaadás van. Ha így imádkozol, akkor nem közvetlenül, hanem 
közvetve magasztalod az Istent, mert magasztalod az Isten igazságát, kegyelmét, 
amennyiben Hozzá fordulsz. Mikor az elveszett fiú hazatért és kérését megkezdte 
atyjához, míg ezt mondta: „Nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivattassam,” akkor 
ebben a beismerésben valóban dicsérte atyja jóságát, amelyre saját magát 
érdemtelennek érezte. Néked azonban nem kell éppen most foglalkozni ezzel a 
dologgal, hanem elég, ha Jézust megtalálod és Benne az örök életet. Menj el és 
érvényesítsd a magad számára Jézus szolgálatát és vesd magad az Isten szeretetére 
és kegyelmére; ő nem fog elutasítani. Azután pedig, ha Őt megtaláltad és 
megismerted, viselj gondot arra, hogy hálaadásod és köszöneted megmentésedért 
soha meg ne szűnjék. Még akkor is, mikor szegény, éhes és szomjas vagy, 
magasztald a te megmentő Urad és mondjad: ,,Ez a szegény az Úrhoz kiáltott és az 
Úr meghallgatta őt; és mert az Úr hozzám fordította füleit, azért dicsérem Őt, amíg 
élek.” 
 
Isten áldjon meg titeket a Jézus érdeméért. Ámen. 
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Uram, az esztendők közepette eleveníts meg en-
gemet! 
 
„Uram hallám a te fenyegető beszédedet és megrettenék. Uram, a te munkádat 
és esztendőknek közepette elevenítsd meg, az esztendőnek közepette mondom, 
jelentsd meg irgalmasságodat, haragodban irgalmasságodról emlékezz meg!” 
(Habakuk próféta könyve 2,3) 
 
Habakuk próféta nagy fájdalommal tapasztalta, hogy olyan korszakban él, 
amelyben az igazi vallásosság nagyon szomorú állapotban volt. A nép nagy része 
elfordult az élő Istentől volt ugyan egy Istent félő csoport is az országban, az 
istentelenség és a bálványimádás azonban igen erősen el volt terjedve a nép 
között. Isten ezért sújtotta a népet az ő ítéletével és megjelentette e prófétának, 
hogy a káldeusok betörése az országba nagyon közel van A próféta ezért tele volt 
aggodalommal hazájának a jövője miatt, mer látta ennek bűnös állapotát és tudta, 
hogy mi következik ebből. Habakuk jövendölésének könyve úgy is kezdődik avval a 
könyörgéssel: „Uram meddig kiáltok még?” Lelke iszonyodott és irtózattal volt 
eltelve népének bűnei miatt, szíve pedig megtörött, mikor az Úr által megparancsol 
büntetést látta. Isten minden egyes szolgájának meg kellene így törni lélekben, ha 
látják, hogy az Úr nevét ennyire megszentségtelenítik és okuk van arra, hogy az Úr 
haragjától féljenek és másokat féltsenek. Mert egy ember, kinek szívében nincs 
valódi irgalmasság, nem lehet a Isten embere. 
 
De mégis, Habakuk egy olyan ember volt, aki erős hittel rendelkezett, ez pedig 
igazán szerencse a nehéz időkben, mert ha a hitre szükség van szép, derült 
napokban, akkor sokkal inkább szükségünk van rá, mikor a vihar tombol; és ha az 
igazaknak a hit által kell élniök, mikor a hajnal meghasad, mennyivel inkább kell 
abból élniök, ha az árnyékok már a homályba nyúlnak be. Azok, kiknek oly lágy 
szívük van, hogy embertársaik bűnei felett sírni tudnak, szükségük van erős szívre 
is, hogy hűen megálljanak Isten mellett. 
 
Ez a név: Habakuk, azt jelenti, hogy széleskörű; ő róla pedig nagyon helyesen, 
igazán mondhatjuk, hogy egyike volt azoknak, aki az ígéreteket távol látta, mégis 
hitte és megértette azokat. Hozzáerősítette, odakötötte magát Isten jóságához és 
megnyugodott azon. Az ő jövendöléseinek olvasásánál meglep bennünket az a 
mód, hogy miként adja elő nekünk Isten jelenlétét. Igen jól megválasztotta 
könyvének címét, mikor azt írta oda: „A teher, melyet Habakuk próféta látott vala”, 
mert ahogy előadja eme megfigyeléseit, ez az élénkség a legjobban bizonyítja, hogy 
ő egy magasabb rendű „látó”. Látja, hallja, tudja, sőt érzi az Isten jelenlétét és 
nyugalomra, csendre inti a földet. Látja az isteni utakat a kiválasztott nép 
történetében és érzi, mint hatol be a lábaiba rothadás és mint remegnek tagjai. 
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Istent nagyon meglátta és Isten utai nagyon nyilvánvalók lettek lelki szemei előtt. 
Ehhez járult még, hogy hite épp oly erős volt, mint amily mély és őszinte volt 
hódolata. Habakuk próféta jövendöléseiben találjuk meg azt a csodálatos 
evangyéliomi kifejezést, amelyről Pál apostol sok prédikációt mondott: „Az igaz 
ember hitből él”; továbbá ez a jövendölés az, amelyben a hitnek azt a 
figyelemreméltó elszántságát találjuk meg, mikor az elképzelhető legrosszabb 
körülmények közt így szól: „Mert a fügefa nem virágzik és semmi gyümölcs nem 
lészen a szőlőkben, megcsal az olajfának munkája és a mezők élést nem teremnek, 
kivesz a juh az akolból és nem leszen ökör az istállóban. Én pedig az Úrban 
örvendezek és vigadok az én szabadító Istenemben.” És így, kedveseim, igen jó lesz 
részünkre, ha minél nagyobb mérvben megvan bennünk Habakuk szelleme, hogy 
megalapozva és megerősítve legyen bizalmunk az Istenben. Ilyen körülmények 
között, bármily komor legyen is a jelen és sivár a jövő, mégis minden csüggedéstől 
mentek leszünk, amennyiben arra vetjük magunkat, akinek utai örökkévalók. Az Ő 
tanácsai régi idők óta oly nagyszerűek és dicsőek, hogy Benne kételkedni egyet 
jelent avval, hogy megtagadjuk Őt? az Ő lénye pedig annyira változhatatlan, hogy 
csak a legegyszerűbb igazságot cselekszünk akkor, ha az ő kegyelmére számítunk. 
 
Abban a bibliai részben, melyet ma reggelre választottam, három pontot találok, 
amelyeknél hosszasabban szándékozom időzni. Az első: a próféta félelme: „Uram, 
hallám a Te fenyegető beszédedet és megrettenek”. A második: a próféta imája: 
„Uram, a te munkádat az esztendőnek közepette elevenítsd meg, az esztendőnek 
közepette”; és a harmadik pedig: a próféta indokolása: „jelentsd meg 
irgalmasságodat, haragodban irgalmasságodról emlékezz meg”, egybefűzve a 
fejezet egyéb részeivel, amelyben megtaláljátok, hogy mit tett Isten már a régi idők 
óta Izraellel. 
 
Először tehát a próféta imájára akarom terelni figyelmeteket. „Uram, hallám a te 
fenyegető beszédedet és megfélemlék”. Ez a félelem szent félelem; nem az 
iszonyatnak vagy a bűnnek a félelme, hanem a hódolatnak, a tiszteletadásnak a 
félelme. Vessétek csak össze ezt az előbbi résznek a 20. versével: ,,Az Úr pedig az ő 
szentséges templomában vagyon. Hallgasson előtte mind az egész föld. Uram, 
hallám a te beszédedet és megrettenek”. Minden teremtménynek csendben kellett 
maradnia és azután, ebben az ünnepélyes csendben hallotta a Jehova hangját és 
megrettent. Lehetetlen, hogy halandó emberek teljesen tudatában legyenek az 
Isten jelenlétének, anélkül, hogy ne telnének meg hódolattal. Feltételezem, hogy ez 
az érzés nem volt annyira lenyűgöző például Ádámban az elesés előtt, mert nem 
ismerte a bűnt, de valószínűleg ő is érzett valami ünnepélyest, mikor az Úr a nap 
leszállta után átment a kerten. Ha mindjárt valami gyermekies tisztelettől eltelve is, 
de mégis a bűn nélküli ember hátramaradt teljesen a felséges jelenlét miatt. Az 
ember bűnbeesése óta, bármikor és bárhol lettek is megajándékozva azzal a 
keggyel, hogy rejtett dolgokat megláttak, egyben rögtön mély hódolat fogta el őket. 
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Sok igazság volt abban a régi hagyományban, hogy nem volt senki, aki Istent látta 
volna és életben maradt volna; mert a jelentéktelenségnek, a semmiségnek egy 
olyan érzése fogja el az embert az Isten jelenlétének tudata által, hogy képtelennek 
érzik magukat arra, hogy az áldásnak ezt a súlyát el tudnák hordozni. Ézsaiás azt 
mondja: „Jaj nékem, el kell vesznem, mivelhogy a királyt, a Seregeknek Urát látták 
az én szemeim”. Dániel így szól: „Semmi erő nem maradt én bennem”. Ezékielnél 
ezt találjuk: „És mikor ezt megláttam, arcra borulék”, míg János így ír: „és 
minekutána Őt megláttam, leestem az Ő lábai elé, mint egy holt”. Tudjuk jól, hogy 
mit mondott Jób: „Az én füleimnek hallásával hallottam felőled, most pedig 
szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam és bánkódom a porban és 
hamuban!” Az angyalok, akik a létrán fel és alá jártak, befödték arcukat, mikor 
Istenre pillantottak és mi, kik a létra lábainál fekszünk, mit tehetünk mást, mint az 
atyákkal együtt szólhatunk: „Mily rettenetes ez a hely!” Bárha ez az elképzelhető 
legnagyobb áldás, mégis félelmetes dolog Isten kegyencének lenni. Áldott volt az 
asszonyok között a szűzanya, akit Isten oly nagy kegyelemben részesített, de éppen 
ez áldás miatt lett róla előre megmondva: „Sőt a te lelkedet is általhatja az éles 
tőr”. Áldott volt az a férfiak között, akivel az Úr úgy beszélt, mint a barátjával, de 
sok szenvedéseken és nagy félelmeken kellett ezért keresztülmennie. Nem adatott 
meg oly gyenge teremtményeknek, amilyenek mi vagyunk, hogy Isten előtt 
megállhatnánk, még ha a Róla lesugárzó fény Krisztus közbelépése által nem vakít is 
annyira, hogy a prófétával együtt ne mondanánk: ,,Rettegem pillantásodat”. 
,,Kicsoda ne félne Tőled, óh nemzetek királya?” 
 
Habakuk mély hódolata Isten előtt csak növekedett ama „beszéd” által, melyet 
hallott: „Uram, hallám a te fenyegető beszédedet és megrettenek.” Ez a „beszéd” 
mint „prédikálás”, „tanítás” tétetett alkalmassá az evangyéliom számára, amelyről 
Ézsaiás így szól: „Kicsoda hiszen a mi prédikálásunknak?” Csakhogy természetesen 
az értelmet inkább az összefüggésben kell keresnünk, ez pedig odavezet 
bennünket, hogy a „prédikálás” arra vonatkozik, amit Isten az ő választott népéért 
cselekedett, mikor Páránból kihozva, a földet folyók által felosztotta és a 
pogányokat haragjában összemorzsolta. A próféta tanulmányozta Izrael népének a 
történetét és meglátta az Isten kezének működését e történet minden egyes 
fejezetében, a Vörös-tengeren és a Jordán folyón való átkeléstől kezdve, egész a 
pogány népek kiűzetéséig és a törzsek elhelyezkedéséig a Kánaán földjén. 
Meghallotta az Isten beszédét Izrael népének a történetében, lelkének a 
csendjében; látta az Úr cselekedeteit, mintha azok ismét megismétlődtek volna és 
rettegéssel, meg alázattal telt meg a szíve, mert látta, hogy bár Isten igen nagy 
türelemmel viselkedik népével szemben, bűneivel szemben mégis haragra gerjedt 
és bár vétkeit igen sokszor megbocsátotta, mégis megbüntette őket és álnokságuk 
felett nem tekintett el egyszerűen. A prófétának eszébe jutott, mint büntette meg 
az Úr Izraelt már a pusztában, mikor egész nemzedéket hantoltatott el vándorlásuk 
alatt; és hogy miként sújtotta őket a Kánaánban, mikor egyik zsarnok után a másik 
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zsarnok alá vetette és mélyen megalázta őket. Emlékezett azokra a súlyos és nehéz 
ítéletekre, melyekkel az Úr sújtotta népét, mikor elfordulva Tőle, idegen isteneket 
keresett fel. Az egész történeten át, mely Istennek és népének szövetségéről szólt, 
ott látta végighúzódni azt a lángoló felírást: „Én, Jehova vagyok az Úr és én 

féltékeny Isten vagyok”, ‒ ezért kiáltott fel a próféta: „Uram, hallám a te 
beszédedet és megrettenek”. 
 
Valószínűleg volt oka Habakuk prófétának, hogy aggódását megmagyarázza és 
pedig azt az aggódását, mely az Isten csendes beszédéből származott, amely nem 
volt az emberek nyilvánosságának szánva, de amelyet a próféta később szavakba 
formálva, könyve első részében feljegyzett. A káldeusok reátámadnak Izrael 
népére, „egy kegyetlen és vakmerő nemzet, amely rettenetes és iszonyatos, lovai 
serényebbek a párducoknál és gyorsabbak az estvéli farkasoknál.” Ezek rohantak 
reá Juda nemzetségére, „mint a zsákmányra éhes saskeselyű” és Habakuk, már 
előre látta lélekben, mint pusztul el az egész ország a vad harcosok lovainak patája 
alatt, mint visznek el fejedelmeket és főembereket a rabságra, mint lesz az Úr 
kertjéből sivár pusztaság és mint fosztja meg az erőszak Libanon erdejét is 
ékességétől. A félelem, eme rettenetes veszély láttára, remegővé tette a prófétát 
és nem volt elegendő könnye, hogy megsirassa a káldeusok által okozandó 
szenvedéseket. Ha tehát kedves testvéreim, az Úr odavezérli szolgáit, hogy 
őrhelyükről alápillantva, a múltból meg tudják állapítani a jövendőt, akkor nekünk is 
van okunk a félelemre. Ha látjuk azokat a büntetéseket, melyekkel Isten sújtotta a 
bűnös népeket a múltban és ebből a valószínű jövendőt a jelenben megállapítjuk, 
akkor elbágyad szívünk a félelem miatt, hogy az Úr azt a bűnös népet, amely között 
mi is lakunk, meg fogja büntetni. Mert hiszen van okunk aggódni önmagunkért is, 
mivelhogy mi is bűnösök vagyunk. 
 
És így, amint nyilván láthatjuk, a próféta félelme három okból állt. Először mély 
hódolatából, amely befolyásolva volt az Úr jelenléte által, aki a mi bűneinket nem 
szívesen látta, azután abból az. aggodalomból, hogy mint megsemmisítő tűz fog 
egyszer népére csapni és őket elpusztítani. Második oka a próféta félelmének abból 
a további aggodalomból állt, amely az Isten útjainak nyíltságából látható, melyek 
Mózesnek jelentek meg és Izrael gyermekeinek bűnös viselkedéséből következtek, 
azaz hogy a tévelygő népet újra meg fogja büntetni. A harmadik oka a félelemre 
azokból a dolgokból állott, melyek árnyékukat már előre vetették a jövőre, hogy az 
Úr azokat a büntetéseket, amelyekét oly ünnepélyesen adott a próféta 
tudomására, véghez fogja vinni és a káldeusokat bízza meg azzal, hogy úgy 
bánjanak az ő népével, mintha tengeri halak volnának, amelyek a kivetett hálóba 
fennakadnak és ennek következtében elpusztulnak. 
 
Miközben ezt a három pontot összefoglalom, továbbmegyek a próféta félelmének 
különös okára, amely fölött könnyen elsiklunk, de a szövegben világosan előtűnik. A 
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próféta tele volt aggodalommal a társadalmi és állami élet ama folyamata miatt, 
melyben akkor a nép élt. Ha helyesen olvasom ezt az imát, akkor a nép elérkezett 
„az esztendő közepére” vagy másképpen történetének közepe tájára. Habakuk 
prófétai működése nem esett az első időkre, mikor még Mózes és Sámuel mondtak 
jövendőt, sem pedig az utolsó időkre, amelyben mi élünk, amikor a világ vége 
eljövendő. Az ő jövendölése valószínűleg a Krisztus eljövetele előtti 600 évre esett, 
úgy éppen az emberiség történetének a közepe tájára, ha ez a történet egy hetet 
alkotna ki évezredekből, aminthogy sokan vannak is, akik hiszik ezt. Ami pedig 
különösen az izraelita népet illeti, ez már messzire eltávozott attól a naptól, mikor 
„Efraim még gyermek volt”; most életének közepét járta, mikor mindenből a lehető 
legjobbat kellett volna előállítania. A hős-korszak már elmúlt és a cselekedetek 
szürke ideje elérkezett, amelyben „a népek tűzre építenek, és hiába munkálkodnak 
a nemzetségek” (Habakuk 2, 13.), ezért könyörög a próféta forró szeretettel: 
„Uram, a te munkádat az esztendőknek közepette elevenítsd meg, az esztendőknek 
közepette, mondom, jelentsd meg irgalmasságodat”. A vonatkozás magunkra abból 
a tényből ered, hogy mi mint gyülekezet szintén elértük „az esztendőknek 
közepét”. Mint hajósok immár az óceán közepén járunk, némelyiknél több, 
másoknál kevesebb esztendeje, hogy eltávoztunk a parttól és a vitorlákat felvonva, 
más hazába igyekszünk. Ami a szolgálatunkat illeti? amelyet személy szerint viszünk 
végbe, ebben valószínűleg az esztendőnek közepén vagy a vége felé járunk. A 
természeti törvények szerint nem igen várhatjuk, hogy még sok évet érjünk el és 
nem is vagyunk oly balgák, hogy erre nagyon számítanánk; ami azonban gyülekezeti 
viszonyainkat illeti, mindenesetre elérkeztünk az életnek közepéhez. 
 
Testvéreim, az „esztendők közepé”-nek megvannak a maga sajátságos veszélyei és 

ez vezette arra a prófétát, ‒ miként bennünket is ‒ hogy így imádkozzék: „Uram, a 
te munkádat az esztendők közepette elevenítsd meg”. Az ifjú kornak megvannak a 
maga veszélyei, felettünk azonban már elmúltak; az aggkornak szintén megvannak 
a maga fogyatkozásai, ezt a kort azonban még nem értük el; a mi dolgunk az, hogy 
azon veszélyek ellen könyörögjünk segítségért, amelyek az élet közepén érik az 
embert. Az életnek közepe úgy az egyesek, mint a gyülekezetek számára a 
legsajátságosabb veszélyeket rejti magában. 
 
Nem figyeltétek-e meg, hogy a régebbi időszakok miként múltak el mindnyájan, 
még teljes virágjukban, mielőtt még nagyobb kort elértek volna? A paradicsombeli 
állapotnak, a tökéletesség korszakának ideje alatt a nap lehanyatlott, mielőtt még 
dél lett volna. A pátriárkák időszaka aránylag igen rövid ideig tartott és az 
emberiség óriási számához képest meglehetős kevesen voltak azok, akik 
évszázadokat hordtak a vállukon, mivel az emberek eme hosszú idő alatt annyira 
begyakorolták magukat a bűnbe, hogy az ár megindult és elsodorta a hosszú életet, 
mielőtt még alkonyodott volna. Azután jött a zsidó állam a maga bíráival, királyaival 
és alig olvastuk, hogy Salamon egy fényes hajlékot emelt az Isten nevének 
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dicsőítésére, máris tudomásul kellett vennünk, hogy evvel Izrael el is érte 
dicsőségének legmagasabb fokát és tekintélye azóta folytonosan hanyatlik. 
Ugyanígy volt ez a keresztyén gyülekezettel az első századokban. Olyan jól 
kezdődött minden, mi akadályozta hát? Teljes erőben és virágzó egészségben volt, 
mikor az oroszlánokkal és a tüzes lángokkal dacolt és a császártól nem függött. De 
nem sokáig tartott ez az állapot, mert jött Konstantin császár, aki rátette kezét az 
egyházra és a keresztyénség beteg lett „a király vétke miatt” (angol közmondás), 
amely betegség azóta állandóan sorvasztja az Anyaszentegyházat. Ez a betegség ‒ 
miként a rák ‒ egyenesen a szívet támadta meg, tisztátalanná tette a lelket, úgy 
hogy ez ahelyett, hogy az Úr mennyei arája lett volna, tisztán és hűen megtartva a 
Úr Jézus számára, a földi királyok piszkos szeretője lett. Életének középső része a 
sötétség korszaka volt, amelynek rémes árnyéka még most is a népek fölé vetődik. 
Úgy látszik, mintha ez nem felelne meg az élet közepének; ami azonban a kegyelem 
csodája. A reggel eljön ragyogó sugarakkal, fényes harmatcseppekkel, sokáig 
azonban nem tart, mert a sugarak mind forróbbak, perzselőek lesznek, a földek 
eltikkadnak, vagy pedig sötét lesz a felhők miatt és a dicsőség napja beborul. Ez 
mindenesetre elegendő ok az aggodalomra annak, aki a felebarátjait szereti, aki az 
Isten féltékenységét ismeri és népének gyengeségét tudja. Attól fél, hogy a hűséget 
feladja, első szeretetét elhagyja és az Úr ezért haragudni fog, a világító lámpásokat 
elhelyezi helyéről és a népet sorsára engedi. Óh Urunk, édes Istenünk, ne engedd, 
hogy ilyesmi legyen a te gyülekezeteddel ezen a helyen.  
 
Mik a veszélyei a középkornak? 
 
Először: van valami báj és kellem minden új vallási mozgalomban, mely azonban 
néhány év alatt elmúlik. Emlékszem még nagyon jól, mikor még a „kilenc világ-
csoda” közé számítottak bennünket és a mi kritikusaink azt jövendölték, hogy a mi 
művünk önmagától fog ossz omlani. Azt mondták, hogy ilyen felbuzdulások már 
régebben is voltak, el is múltak és hogy egyik a másik után ‒ miként 
szappanbuborék ‒ fog a semmiségbe szállni. Mindenesetre bármit mondjanak is a 
kritikusok és a csúfolódók ‒ tudjuk, hogy akkor egy életünk, egy akaratunk volt és 
ebben örvendtünk és végtelenül boldogok voltunk. Az ifjúi üdeség bizonyára 
eltávozott és kézenfekvő a veszély, hogy az erő is eltávozhat. Kaptam egy levelet 
egy kedves lélektől, amelyben azt írja, hogy minden újonnan megkezdett munka 
egy bizonyos idő múlva élettelennek látszik és figyelmeztet arra, hogy az első 
keresztyén gyülekezetnél is megvolt ez a tünet. Attól tartok, hogy ennek a jámbor 
írónak a megfigyelésében van valami szomorú valóság. Igen sokan vannak, akik igen 
tüzesen, nagy szorgalommal kezdenek meg valami munkát és lassanként lehűlnek 
egészen a semmittevés fagypontja alá. Efölött szomorkodhatunk ott, ahol 
megtörtént és tarthatunk tőle, ahol még nem történt meg, mert ez a dolgok 
természetes következménye. Kedves testvéreim, nagyon kérem az Urat, hogyha az, 
amelyet „espirit de corps”-nak (a test szelleme) neveznek elhagy bennünket, akkor 
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az „esprit de Dieu” (az Isten szelleme) megmaradjon nálunk, vagyis hogy a Lélek 
által hűen megtartassunk, mely bennünket mindnyájunkat egyesít a Krisztus 
Jézussal. 
 
Az előrehaladás a középen azért is nehéz, mert a dolgok aki már megszokottak, 
köznapiak lesznek, melyek azelőtt még feltűnőek és figyelemreméltók voltak. Ha 
nem fordult volna oly gyakran elő, nem is gondoltam volna reá, hogy az ifjúság 
kellemével együtt más felbuzdulások is elmúlnak. Remegünk attól, ha megtudjuk, 
hogy olyanok, kik azelőtt hatalmasok voltak az imában, most lanyhákká válnak; 
hogy azok, akik sok áldozatot hoztak, most úgy gondolkoznak, hogy már eleget 
hoztak; és hogy azok, akik az Úrnak feláldozták magukat, azt vélnék, hogy akkor 
igen nagy hangon beszéltek és hogy nem akarják ezt tovább így folytatni. Szomorú 
volna, ha gyülekezeti tagok, akik nagy szeretettel voltak eltelve az emberek miatt és 
igen jó vadászai voltak az Úrnak a bűnösök után, most hirtelen azt gondolnák, hogy 
ezt a megfeszített munkát nem bírják el és másoknak engedik át, hogy 
munkálkodjanak az Úrért. Ah, egy igen gonosz nap az, mikor az elégedetlenség 
szelleme elfog bennünket, de ez is egy veszélye az esztendők közepének. 
 
Mindig aggódom attól, hogy az. Istenben való egyszerű bizalom, amelynek 
birtokában voltunk kezdetben, egyszer eltávolodik tőlünk. Igen sokszor megesik a 
vallásos mozgalmaknál, hogy ha az emberek gyengék, csekélyek, megvetettek és 
kevés számúak és bíznak az Istenben, akkor általa megerősödnek és éppen 
gyengeségük lesz az erejük. Ha ellenben elbizakodnak erejükben, akkor éppen ez 
lesz az oka bukásuknak. A mi büszke, felfuvalkodott természetünknek hajlama az, 
hogy az Istenben való gyermekies bizalommal felhagyunk és elég balgán, saját 
magunkban bízunk. Az Isten nem a sokak vagy a kevesek által ment meg és ha mi 
csak egy pillanatig is kérkednénk a számunk nagyságával, akkor megszomorítanánk 
az Isten szellemét, aki szent haragjában feltétlenül eltávozna tőlünk. Ettől jobban 
kell aggódnunk, mint minden más dologtól. Kedves testvéreim, felséges és dicső 
dolog gyengének lenni, hogy az Isten ereje megnyugodjék rajtunk; felséges dolog 
szegénynek, csekélynek és megvetettnek lenni, hogy az Úr ilyen törékeny 
eszközöket vegyen és ezek használata Neki dicsőséget szerezzen. Ellenben szomorú 
és lesújtó bűn, hogyha akkor, mikor az Úr gyülekezete jó állapotban van, 
megkeserítjük az Isten szellemét Önbizalmunkkal és Neki okot adunk arra, hogy 
áldott segítségét megvonja tőlünk. 
 
Egy másik veszély keletkezik abból, hogyha büszkék vagyunk elvégzett munkánkra. 
Ha az emberek elkezdenek Krisztusért dolgozni, akkor mihamar belátják, hogy Nála 
nélkül nem tudnak semmit sem véghezvinni és azért bizalommal Istenhez 
fordulnak, hogy erőt nyerjenek Tőle; az Úr meg is hallgatja ezeket az alázatos 
fohászokat és nagy dolgokat tesz általuk. Csakhogy, ha mi valami jó dolgot teszünk, 
akkor hajlandók vagyunk így szólani: „Mi már elnyertük a babérkoszorút. Elviseltük 
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a fáradtságokat, eltűrtük a nap forróságát, most tehát megpihenhetünk.” Ez 
rendkívül akadályozza az előmenetelt. Ha egyszer azt gondoljuk, hogy már eleget 
tettünk, akkor bizonyára nem fogunk semmit sem cselekedni azután. Talán 
ismeritek azt az elbeszélést, mely egy festőről szól, aki palettáját összetörte, 
ecsetjét letette és azt mondta feleségének, hogy nem fog többé festeni, mert a 
művészi alkotóképesség elvétetett tőle. Mikor felesége megkérdezte, hogy mikor 
jutott e szomorú tény tudomására, azt válaszolta: „Az utolsó festmény, melyet 
befejeztem, megvalósította az én eszményképemet, teljesen meg vagyok elégedve 
vele és ezért biztosan tudom, hogy azt a tehetséget, hogy mint festő alkossak 
valamit, teljesen elvesztettem.” A dolog tényleg úgy van, hogy csak addig vagyunk 
alkalmasak a Krisztus szolgálatára, amíg azt hisszük, hogy semmit sem tettünk, sőt a 
legelején vagyunk kitűzött célunknak. Azok, akik nagyobb dolgok után vágyódnak, 
azok még nem merültek ki; a veszély azonban abban rejlik, ha valaki azt mondja: 
„Elvégeztem a mai napi munkámat. Lelkem, pihenj nyugton.” Igen sokan vannak 
azok, akik nem találnak ebben semmi gonosz dolgot és úgy tesznek, mint a 
könnyelmű vadász-emberek, akik akkor fekszenek le pihenőre, mikor a vad egészen 
közel van. 
 
Van azután egy tapasztalatból táplálkozó büszkeség, amely igen könnyen ejt a 
hatalmába úgy egyeseket, mint egész gyülekezetet és mely úgy beborítja azt, mint a 
fát a moha. Azt mondják: „Mi már nem vagyunk fiatal, tapasztalatlan, tudatlan 
emberek, mint egykor voltunk, nem sebesülünk meg a kísértések miatt és nem 
tévedünk el a tudatlanság miatt; nem, mi kétség kívül egészségesek vagyunk a 
hitben és tiszták maradunk életünkben egész végig”. A testi biztonságérzés az, 
amely a legsikeresebben okozza a visszaesést; ezért kell arra gondolnunk, hogy mi 
„az esztendők közepette” vagyunk. 
 
Mindezeken kívül azt gondolom, kedves testvéreim, hogy minden keresztyénnek 
tudnia kell azt, hogy ha egy ideig előhaladtunk a tevékenységben, akkor utána igen 
hamar elfog a fáradtság érzete. Az Úr megígért segítsége nélkül igen hamar 
bágyadtak leszünk és el is veszünk abban a hosszú futásban, amely elénk van 
szabva. Az erős munka lanyhaságot, a szenvedés pedig türelmetlenséget okoz. A 
kegyelemre azért van szükségünk, hogy ezeket a természeti hátrányokat kedvezően 
befolyásolja. Ha a természetes erők elfogynak, akkor kedélyünk mihamar lelohad és 
panaszkodni fogunk, hogy a küzdelem igen erős, a munka keserves és ebbe igen 
könnyen illeszkedik bele a változatosság érzete, ha nem vittük végbe mindazt, amit 
vérmes reményeinkkel terveztünk. Alig tudunk örvendeni valaminek, hogy 
megtörtént, oly sok az, amit még meg kell tennünk. Ha a szív ily fáradt, akkor a lélek 
még távolabbi és nehezebb megerőltetéseket lát és ez az élet középesztendeit 
rendkívül nehezekké teszi a Sion felé törekvő vándorok számára. Megvan bennünk 
a hajlam, hogy restek legyünk az Úr országának szolgálatában, tekintettel arra, ami 
megtétetett, habár be is kell ismernünk, hogy ez csak igen kevés. A Sátán nagyon 
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jól fel tudja használni a mi gyengeségünket saját előnyének kihasználására, hogy 
bennünket könnyelművé tegyen, ha csak lehet; ezért őrizkedjetek az ő tőreitől.  
 
Ha éveken keresztül állottunk őrt a falakon, állandóan készenlétben, akkor megvan 
az eshetőség arra, hogy a mi éberségünk egyszer csak lankadni fog. Ha sok éven át 
folyton csak ellenkezést tapasztaltunk, akkor feltódul az a gondolat, hogy balgaság 
továbbra is ilyen különálló életmódot folytatni, ellenben sokkal helyesebb a korral 
haladva, együtt úszni embertársainkkal. Akkor majd megszólal gúnyosan az 
ellenség: „Ugyan ki vagy te és mit eredményezett bizonyságtételed, járatlan utakon 
történt haladásod és szigorú életmódod? Mindaz, amit eddig elvégeztél, az 
túlságosan elég. A világ még mindig bűnben hever és a tudatlanság uralja az 
embereket. Hagyj fel a további hiábavaló küzdelemmel, mert úgysem tudsz 
győzelmet aratni.” Az esztendők között, mikor a fáradtság és a szükség egyaránt 
terheli a szívet, megvan az eshetőség arra, hogy a pokoli befolyás eredményre jut; 
ezért, testvéreim, bocsássunk egy hatalmas imát fel a mi szabadító Istenünkhöz: 
„Uram, a te munkádat az esztendők közepette elevenítsd meg!” 
 
Az előbbiekben jellemeztem néktek a próféta félelmét, most másodszor pedig arra 
akarlak felhívni, hogy tekintsétek meg a próféta imáját: „Uram, a te munkádat 
elevenítsd meg”. Habakuk első könyörgése megújításért esedezik. Így gondolkozik: 
„Uram, onts belénk új életet. A te műved friss, eleven élettel kezdődött meg, de 
minden, ami körülveszi, arra törekszik, hogy elveszni hagyja, ezért Uram, elevenítsd 
meg újra, adj neki egy második születésnapot és adjad belé az első szeretetnek 
erejét és lelkesedését. Könyörgünk Hozzád, adj nekünk egy új pünkösdöt; és adjad 
mindazokat a lelki adományokat, melyek a tüzes nyelvekhez tartoznak. Eleveníts 
meg újra bennünket. Segíts meg, hogy képesek legyünk újra elölről kezdeni a 
munkát”. Ez a könyörgés úgy gondolom, a lehető legbölcsebb, mely prófétai ajakról 
származhat. Használjuk mi is ezt. Uram, dacára, hogy már sok-sok éve összejövünk 
ezen a helyen, engedd, hogy oly frissen jöjjünk össze ismét, mintha most 
kezdenénk meg utunkat. Adjad vissza a mi ifjúi lelkesedésünket, hogy megtegyük 
ugyanazt, amit akkor, sőt még többet. Engedd, hogy a kor előhaladása dacára, ifjúi 
üdeségünket megtartsuk, hogy járhassunk a Te utaidon fáradság nélkül, mivel a Te 
lelked elevenített meg bennünket. A mi egész életünk Tőled függ; óh lehelj reánk 
még egyszer. 
 
És ez az élet ‒ ha jól megértem ‒ egyenesen az Úr népére fog eljönni, elevenítsd 
meg a te munkádat. Mi az Isten műve? Az Isten műve, az Isten népe; mert mi 
mindnyájan ő művei vagyunk. A valódi megújítás kell, hogy először az Ő 
gyülekezetét hassa át. Minden gyülekezetben nagyon sok olyasmi van, ami nem az 
ő munkája és nem is kérjük, hogy ezt elevenítse meg, ‒ ellenkezőleg, ez vesszen ki 
teljesen ‒ hanem ahol van valami, ami az ő munkája krisztusi értelemben, mint 
őszinte ima, hit, reménység, szeretet, odaadás, akkor kiáltsunk Hozzá alázatosan: 
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„Uram, elevenítsd meg a te munkádat!” Csak egyedül élő szentek azok, ‒ a szó 
szoros értelmében ‒ akik megelevenedésre képesek; azokat tudjuk csak megújítani, 
akikben egyszer már volt élet. Óh, Uram, elevenítsd meg a te népedet! 
 
A próféta úgy véli, hogy mindnyájunknak szüksége van a megújulásra, vajha adná 
ezt az Úr most nekünk, hogy ha esetlég itt-ott ősz hajszálat pillantunk meg (Hoseás 
próféta 7, 9.), mégis az ő szent Lelke által fiatalok legyünk. Ha a mi életünk folyója 
apadóban van, bárcsak megilletné az Úr a titkos forrásokat és bennünket ismét 
elárasztana szent buzgalommal. Igen nagy szükség van tehát arra, hogy az 
esztendők közepette a veszélytől megmeneküljünk, hogy megújíttassék az életünk. 
 
A próféta azonban az Úr művének megújulását érti úgy népe által, mint népében. 
Vajha élő Lelket hozna az Úr minden ő munkájába. Mert higgyétek el, borzasztó 
látvány egy holt gyülekezetet látni. Láttam egyszer egy ilyent, de még most is 
irtózom attól a látványtól. Emlékszem, hogy akkor egy kápolnában beszéltem, ahol 
a gyülekezet nagyon elzüllött és az épület is majdnem olyan volt, mint egy koporsó, 
bárha tömve volt azon az estén. Az énekesek hosszan elnyújtott hangokkal, lassan 
egy halotti éneket énekeltek, míg a gyülekezeti tagok mint a némák ültek a 
helyükön. Nagyon nehezen kezdtem el beszélni, a prédikáció sehogy sem ment, úgy 
tűnt föl nekem, mintha holt lovakat kellene hajtanom. A prédikáció után két 
diakónust láttam, a gyülekezet oszlopait, amint a sekrestyeajtó szárnyaira 
támaszkodtak, közönyösen, szinte unatkozva; megkérdeztem: „Önök a diakónusai 
ennek a gyülekezetnek?” Bólintottak a fejükkel és biztosították, hogy ők az egyedüli 
diakónusok, amire ezt mondtam, hogy ezt úgy is gondoltam. Magamban 
elgondoltam azután, hogy mikor őket megláttam, azonnal megértettem különböző 
dolgokat, melyek előbb még talánykényt lebegtek előttem. Itt egy holt gyülekezet 
volt, amely hasonlított ahhoz a tengeren járó régi hajóhoz, melynek egész 
legénysége holt volt; a diakónusok, tanítók, prédikátorok, gyülekezeti tagok, mind-
mind holtak voltak és az életnek csak látszatát viselték. Az Úr oltalmazzon meg 
bennünket ilyen állapottól. Hogy pedig ilyen helyzetbe ne kerüljünk, bárha ez 
könnyen lehetséges, ahol szívből jövő tisztelet helyett megszokottság uralkodik és 
élet helyett holt dolgok ismétlése, meg unalmas egyhangúság, ‒ ezért kell 
kiáltanunk: „Uram, elevenítsd meg a te művedet!”  
 
Kéri továbbá a próféta, hogy az Úr jelentse meg magát: „Az esztendők közepette 
jelentsd meg irgalmasságodat”. Ha az Úr megelevenít bennünket, akkor képesek 
leszünk az ismeretre. Nem gondolta-e ebben az imában, hogy az Úr jelentse meg, 
hogy ez a mű nem az ő sajátja-e? „Elevenítsd meg a te munkádat!” ‒ nehogy az 
emberek azt mondhassák: ,,Ez csak egyszerű felbuzdulás volt, mely a népek lelkét 
egy pár évig izgatottságban tartotta”, ‒ hanem kénytelenek legyenek beismerni, 
hogy itt az Isten ujjai működtek és működnek. Óh Urunk, különösen a mi 
művünkben jelentsd meg a világnak, hogy ez a Te műved, amelyet el nem hagysz. 
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Indíts bűnbánatra ismét sokakat, építsd a Te egyházadat, szaporítsd a Te népedet, 
sokasítsd meg az örömöket, ontsd ki Szentlelkedet a Te bizonyságtevőidre, hogy 
sokan magasztaljanak Téged. Óh Urunk, tedd meg ezt! 
 
De én azt gondolom, hogy igazi gondolata az: jelentsd meg magadat! Az esztendők 
közepette jelentsd meg magadat, óh Jehova Isten; jelentsd meg a te megmentő 
hatalmadat a gyülekezetnek. Jelentsd meg a te Egyszülöttednek a személyét és 
áldozatát, akiben a kegyelmed és bosszúd oly csodálatosan egyesült. Jelentsd meg 
a te Szentlelkednek hatalmát, aki a bűnök között átvezet, azután vigasztal, 
miközben a bűnösöket a kereszthez vezeti. Jelentsd meg saját magadat, óh 
örökkévaló Isten, hogy miként vonod a kebledre az elveszett fiút, miközben a 
szeretet csókját leheled reá és nagy lakomát rendezel visszatérésének az örömére. 
A próféta különösen az után vágyódott, hogy Isten az ő népe között meglátható 
legyen és a többek között ugyanez a mi szívünknek kívánsága. Kedves testvéreim, 
haszontalan és hiú gondolat az, hogy emberi gondolatból, beszédből, énekből 
valami jó származzék, ha Isten nem működik közre abban. Okvetlenül kell, hogy 
valami természetfeletti erő működjék közre, máskülönben az emberek sohasem 
fognak a sötétségből a világosságra jönni vagy a halálból az életre feltámadni. Mit 
ér a gyülekezet, ha Isten nem jelenti meg magát abban? 
 
A próféta nem tudta elmulasztani, hogy ne kérje az Urat még arra, hogy tegye meg 
az ő egyházával azt, amit a régi időkben megtett érette. Az imént olvastuk el az 
egész fejezetet, mily csodásán szép költemény ez! Sajnos, mi csak nagyon 
közönséges módon tudjuk az érzéseinket egybefoglalni és azt visszaadni. Emeljük ki 
a prófétával együtt először az Isten dicsőségét. „Befogá az egeket az ő dicsősége és 
dicséretével rakva van a föld. És az ő fényessége olyan volt, mint a napnak 
világossága és ő mellette az ő szarvai; és abban rejtetett el az ő erőssége”, így 
néztek Jehovára és a mi imánk pedig ez: „Uram, jelentsd meg magad ismét 
ilyennek. Bontsd ki újból a te dicsőségedet. Nyújtsd ki azokat a kezeidet, amelyek 
előtt a te hatalmad jár. Rejts dicsőséget a megtérésbe és az emberek 
megmentésébe, hogy a sokaság lássa, mily felséges az Úr a mi Istenünk.” 
 
Figyeljétek meg, hogy miként szól a próféta Isten hatalmáról, ellentétben az ő 
ellenségeivel. A midianiták reá támadtak Izrael népén oly nagy számban, hogy ‒ 
miként a sáskákat ‒ meg se lehetett olvasni; számukat. Az Úr azonban megverte és 
megsemmisítette őket teljesen Hallgassátok csak, miként szól a próféta 
legyőzetésükről: „Láttam a Khusán sátorainak romlását, a Midián földjének kárpitjai 
reszkettek” És tényleg, elpusztulnak ezek, ha Jehova megjelent, hogy megverje 
őket. A mi imánk tehát az, hogy az Úr dicsősége úgy tündököljék gyülekezete 
között, hogy a hitetlenség és a babonaság hatalmasságai rettegjenek jelenléte által. 
Bepillantottam sátraikba és láttam, hogy mikén sokasították meg bálványaikat és 
Isteneiket; bepillantottam kárpitjaik alá, amelyekben a testi bölcsesség büszke és 
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fennhéjázó szavait hangoztatták Isten ellen és szívem ezt mondotta: „Engedjétek, 
hogy az Úr népe között lakjék, hogy hatalmát megjelentse, mint a régebbi időkben 
és akkor ezek a sátrak romlásba mennek és teljesen megsemmisülnek.” Ezenkívül a 
próféta úgy látja, hogy az egész természet alá van rendelve Isten gondviselésének, 
ezért úgy énekel: „Avagy a folyóvizek ellen gerjedett-e fel a te haragod, Uram? Vagy 
talán a tenger ellen, amikor ülnél a te lovaidon és szabadító szekereiden?” Ha Isten 
az övéivel van, akkor minden az ő oldalán van, a mennyei csillagok küzdenek értük 
és a nem szunnyadó bölcsesség megbecsülhetetlen tanácsok; ad nekik. „Azoknak, 
akik Istent szeretik, mindenek egyaránt javukra vannak.” És mindez az ő népének 
megmentése érdekében történt. Fáraó és minden lovai belefulladtak a tengerbe, 
de mikor Jehova eljött, hogy megmentse népét, akkor a tenger hullámai nem bírtak 
diadalmaskodni felettök: „Átmentél a tengeren, lovaiddal együtt, nagy tömeg 
vizeken keresztül”. Nem látjátok a lovakat és kocsikat a tenger közepén áthaladni 
mialatt az örökkévaló Király kinyújtja ostorát, mindkét oldalra, hogy népét 
megoltalmazza? Mindezek csak jelképes beszédek, a valóság azonban messzire 
túlhaladja a költészetet. Isten együtt lehet az övéivel és elhagyhatja őket, ha 
azonban velők van, akkor felemeli szarvaikat dicsősége és méltósága által és az 
igazság, mely megoltalmazza őket, olyan mint egy zászló, mely diadalmasan lobog, 
jelképezve az állandó győzelmet. Az Úrba kell tehát vetni bizalmunkat imáinkban és 
az arcát kell keresnünk hittel, miközben felfohászkodunk szíveinkben: „Uram, 
elevenítsd meg a te munkádat!” 
 
Harmadszor tekintsük meg most a próféta indokait, amennyiben azok reánk is 
vonatkoznak.  
 
Az első ok ez volt: „Uram, ez a te műved; azért elevenítsd azt meg”. Ugyanilyen 
módon imádkozunk mi is: „Uram, ha ez a mi munkánk, akkor szüntesd meg; ha egy 
embernek a műve, akkor semmisítsd meg, ha azonban a te műved, akkor elevenítsd 
meg”. Vajon nem mondottuk-e a lelkünknek, hogy nem beszélünk semmit és nem 
hiszünk semmit azonkívül, amit Isten az írásban kinyilatkoztatott, sőt egy hajszálnyit 
sem fogunk az ellenség állásaihoz közelebb kerülni, hogy az ő tudományát és 
gondolkozásmódját elsajátítsuk? Nem így van-e? Átvettük a mi atyáinktól a régi 
zászlót és azt magasan lobogtatjuk, az Isten kegyelméről szóló tant prédikáljuk, 
amelynek magja és csillaga Krisztus a felfeszített, aki minden hívő embernek a 
közbenjárója. Ez volt a mi egyetlen tárgyunk, a mi főtémánk úgy a prédikálásban, 
mint a tanításban mindenkoron. Ha tehát ez nem a te igazságod, Urunk, akkor 
semmisítsd meg saját magadért és ne engedd, hogy tovább is kövessük ezt; ha 
ellenben ez mégis a te igazságod, akkor nyomd rá a te ismertetőjeledet itt és 
minden helyen, ahol az Úr Jézus neve hirdetve lesz. Ez a legjobb föllebbezés. „A te 
műved ez, Urunk. Mi nem tudjuk ezt megtenni, nem is akarjuk megpróbálni, ha 
azonban a tied, Urunk, akkor neked meg kell tenni, és ezt hisszük alázatos hittel.” 
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A legjobb indok azonban az az egy, amelyet a próféta megemlít: „Haragodban 
emlékezzél meg irgalmasságodról”. Ez egy olyan megnyugtatás, amely reá illik 
mindegyikünkre. Irgalmasság, irgalmasság. Jogod van mindkettőt sújtani, úgy a 
pásztort, mint a nyájat egyaránt, de irgalmazz, óh Urunk! Elveheted a mi 
világosságunkat, sötétségben és homályban hagyhatsz bennünket, de óh nagy 
Isten, haragodban emlékezz meg irgalmasságodról! Bár Te nagyon jól látod a szívek 
hidegségét, egyeseknek a hűtlenségét, akik Téged megvallottak és ezért 
átengedheted a Siont a pusztulásnak, de Urunk, emlékezz meg a te 
irgalmasságodról! Gondolj reájuk Uram, hisz ismered őket; a kegyelem egyike a te 
legjellemzőbb tulajdonságaidnak, amely igen drága nekünk. Gondolj arra a 
kegyelemre, mikor a te népedet kiválasztottad és szövetségre léptél vele. Gondolj a 
kegyelemre a szövetségnek ama jelében, amely által egyszülött fiadat átadtad a 
halálnak. Gondolj arra a sok kegyelemre, amelyet tanúsítottál velünk a 
megpróbáltatások és keserűségek sok esztendeje alatt; gondolj a kegyelemre és 
éreztesd velünk még türelmedet, nem azért, mintha valami jóság volna rajtunk 
vagy bennünk, ami a te szeretetedet megérdemelné, hanem a te irgalmasságodért. 
A te saját szabad, gazdag, korlátlan kegyelmedért, a te irgalmasságodért elevenítsd 
meg a te munkádat az esztendők közepette.” Ez egy igen jó indok, fékezzünk csak 
érvényesíteni. 
 
Még egy jó indokot találunk Habakuk próféta könyvében éspedig: „Sok csodálatos 
dolgot míveltél már óh Urunk, újítsd meg azokat az esztendők közepette.” 
Meghallgattad eddig a mi imánkat, hallgasd meg azokat az esztendők közepette, óh 
hallgasd meg. Megsegítetted és diadalra vitted a gyengét az erős ellen, hallgass 
meg bennünket újra, óh Urunk. Uram, a legnagyobb bűnösöket odavezetted a Jézus 
lábaihoz; cselekedd meg ezt újra! Ez a mi imánk, a mi könyörgésünk. Mindazoknál a 
csodálatos dolgoknál a pusztában, mikor a te népedet vezetted, ellenségeit 
megverted és szétszórtad, mikor a sziklák vizet harmatoztak és az egek kenyeret 
hullajtottak, a kegyelem minden csodájánál, melyet népedért tettél a régi időkben, 
mivel a te néped még ma is itt van, kérünk, „elevenítsd meg a te művedet az 
esztendők közepette”. 
 
Ezzel zárni fogok és megjegyzem még, hogy a próféta, minek-utána imádkozott és 
az indokokat érvényesítette és lelke megnyugodott, leült és három dolog maradt 
előtte, melyek megmaradtak lelkében. Mialatt előpillantott a jövőbe, meglátta a 
káldeusok sisakjának a fényét és ijesztő fegyvereiknek a csillogását. Látta, amint az 
egész ország pusztasággá változott át és megfigyelő helyéről alápillantva látta, hogy 
a fügefák nem virágoznak, a szőlőfürtök nem hoznak gyümölcsöt, az olajfák 
kiszáradnak, a tehenek nem bőgnek, a juhok csengője megnémult és az éhség az 
egész országot befödte és így szólt: „Uram, jöjjön mindaz, aminek jönnie kell; a te 
utaid ellenben örökkévalók és bármilyen sűrű legyen is a sötétség, a te akaratod 
mégis teljesedett. Te még soha nem szenvedtél vereséget és még soha nem 
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hagytad el népedet; ezért akarok örvendeni az Úrban és vigadni az én szabadító 
Istenemben.” Őszintén kívánom, vajha mindnyájan olyan helyzetben volnánk, hogy 
így imádkoznánk. Olyan emberek, akik állítólag sokat tudnak a jövőből, biztosítanak 
arról, hogy rettenetes napok fognak reánk következni. Legyen úgy; de semmi esetre 
sem kell megrettennünk, mert az Úr uralkodik. Bízz az Úrban, kedves testvérem, 
maradj meg mellette és még örvendezni fogsz az Ő nevében. Ha a rettenetes 
eseményekre iszonyú dolgok következnek, a mi menedékünk egyaránt az Úr; ha az 
egek leszakadnak, az Egek Ura áll; ha Isten nem tudja gondját viselni az övéinek az 
ég alatt, akkor felviszi őket az ég fölé, ahol Vele együtt lesznek mindörökké. Ezért, 
ami benneteket illet, maradjatok nyugton, mert bizonyára fel fogtok támadni a nap 
végén, mikor a harsona szól. 
 
És azután feltámadt a második dolog, amely Habakuk lelkében megmaradt. Ha az 
Isten mindezeket a dolgokat megtette régidők óta és képes azokat most is 
megtenni, akkor megújítom az én művemet, dacára az alácsüngő felhőknek, mert 
„az Úr Isten az én erősségem és olyanná teszi az én lábaimat, mint a szarvas lábai ‒ 
mint a sziklákon szökellő zerge lábai ‒ és magas helyekre vezet el engem.” Óh 
milyen hálásaknak kell lennünk, hogy az Úrban való bizalmunk és erősségünk ilyen 
nagy lehet. Benne vagyunk az esztendők közepében, de ha bizalmunk van Istenben, 
akkor minden rendben megy. Haladni fogunk előre és miközben kötelességünket 
betöltve, hegyekre és dombokra lépünk fel, nem félünk attól, hogy lábaink téves 
helyre lépnek. Isten nélkül elesünk, de ha Isten velünk van, akkor lábaink mindig 
szilárdan állanak. Az Úr megoltalmazza övéinek lépéseit és ha az istentelenek a 
sötétségben csendben meghúzódnak, akkor majd nyilván meglátjuk az Isten erejét.  
 
Mikor azután úgy érezte, hogy Istenben mindig megbízhatunk, bármi történjék is és 
hogy Ő őszintén megtartja azt, amit ígért, ‒ mit mond még a próféta? Hazament 
otthonába foglalkozása után és mi volt az ő foglalkozása? Megmondja a 
próféciájának utolsó kitételében, amely nem is annyira tétel, mint inkább befejező 
szavai az imájának. „Akkor is hálaadó dicséretet éneklek vigasságtevő 
szerszámokban.” úgy látszik mintha ezt mondaná: „Az én egyedüli kötelességem az, 
várni és énekelni addig, míg az angyalok értem jönnek és felvisznek a Királyok 
Királya elé.” Minden, amit cselekednem kell, egyedül az, miszerint meg legyek 
győződve arról, hogy biztos helyen vagyok az örökkévalónak a kezeiben. Én pedig  
 
Jóságod vágyom énekelni,  
Amíg a nyelvem ép lesz,  
Örömnek áldozatját tenni,  
Míg élet van szívemben bent.  
S ha nem lesz erő ajkamon,  
Dicsérni fog majd sóhajom. 
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A zsákmány 
 
„Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”  
119. zsoltár, 162. vers. 
 
A megelőző versben Dávid ekként fejezi ki mély hódolatát Istennel szemben: „A te 
igédtől félt az én szívem.” Világos és tudott dolog, hogy a szent félelem a belső, 
igazi örömmel párosulva található meg. Első pillantásra úgy látszik, hogy a félelem 
és az öröm teljesen távol állnak egymástól és ennek dacára az Isten gyermekeinek 
tapasztalatában a kettő rendesen együtt jelenik meg. Hogy összetartoznak, azt 
bizonyítják ezek az idézetek is: „Sietve mentek ki a sírhoz, félelemmel és nagy 
örömmel.” „Boldog az, ki minden útjában félelemmel halad.” „Szolgáljatok az Úrnak 
félelemmel és vigadjatok Benne nagy örömmel.” Ez a két érzés hasonlít két 
különböző zenei hanghoz, melyek bár távol állnak egymástól, kellemes összhangot 
adnak, az egyik mély basszushang, a másik pedig magas szopránhang, de édesen 
egymásba folyva, kellemes tapasztalatot adnak az Isten gyermekei számára. 
Boldogító érzés: félni az Igétől és édes örömet találni benne. Bárcsak mindannyian 
tudnánk, hogy mit jelentenek ezek a különböző, de pompásan összevágó érzések. 
 
Sőt mi több, veszem magamnak azt a bátorságot, miszerint megtegyem azt a 
kijelentést, hogyha az Ige nem kelt bennünk mély hódolatot és félelmet, akkor nem 
is tudunk igazán örvendeni benne. Az Igében való öröm az attól való félelem szerint 
adatik meg nekünk. Ha úgy vélekednék a Bibliáról ‒ aminthogy vannak ilyenek 
sokan ‒ mintha az egy közönséges irodalmi mű lenne, akkor bizonyára nem volna 
valami nagyobb örömem benne; vagy pedig ha a Szentírást csak egy bizonyos 
mérvben tartanám a Szentlélek által ihletve, általában pedig a tökéletlenség által 
előállíttatva és nagymértékben befolyásoltatva az illető kor általános 
világfelfogásától, tehát hacsak kismértékben viseltetném tisztelettel az Ige iránt, 
akkor ‒ ennek megfelelően ‒ az én örömem is csak csekély lesz benne. Az ember ‒ 
igen természetesen ‒ jobban örvend az aranynak, mint az agyagnak, mert az arany 
értékes és amint növekedik az arany értéke, akként emelkedik az embernek az 
ebből eredő öröme is. Minél magasabbra értékeljük tehát a Szentírást, annál 
nagyobb lesz az örömünk, különösen ha látjuk, hogy annak vonatkozása van reánk. 
„A te szavad igen tiszta, ezért örvend benne a te szolgád.” Ha az Igazságnak 
csalhatatlan szava lesz a világosságunk, mely soha tévútra nem vezethet és a mi 
pajzsunk, mely megment minden tisztátalan salaktól, akkor el leszünk árasztva attól 
az örömtől, melyet a Szentírás fakaszt bennünk és követni fogjuk a zsoltáríró 
kifejezéseit, amennyiben először így szólunk: „A te Igédtől félt az én szívem”, utána 
pedig: „Gyönyörködöm ? te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.” 
 
Figyeljétek meg kedves barátaim, Dávid örömének megnyilatkozását, a szavakat, 
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melyek az ő katona voltát, harcos létét elárulták. Ez az alapul vett vers teljesen 
megfelel egy katonának: „Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy 
nyereséget talált.” Ez egy oly kijelentés, mely a katonák köréből lett véve, mikor az 
ellenség legyőzése után a zsákmányt szétosztják maguk között. Ez a kifejezés 
azonkívül igen természetes is, amely Dávidról letükröződik. Dávid harcos volt már 
ifjúkorától kezdve és tudta saját egyéni tapasztalatából, hogy mit jelent a zsákmány 
szétosztása; ezért nem ment messze, mikor példát keresett, hanem önön életének 
tárházából hozta elő azokat. Rendkívül örvendek, ha az emberek úgy imájukat, mint 
Istent dicsérő magasztalásukat saját, keresetlen szavaikban adják elő. 
Megfigyeltem, hogy mikor egy hajós-ember megtér Istenhez, mily keservesen 
keresi össze azokat a szavakat; melyek ‒ véleménye szerint ‒ szükségesek ahhoz, 
hogy az ember helyesen imádkozzék; mihelyt azonban helyes felfogáshoz jut, 
felhagy ama törekvésével, hogy beszédében irodalmi magasságú kifejezéseket 
használjon, hanem elkezd úgy imádkozni, mint egy „vén tengerész.” Ha a 
tartózkodás kötelékeitől megszabadultok, akkor teljesen, minden más szemponttól 
eltekintve, szabadon szolgálhattok az Úrnak. Mihamar tapasztalni fogjátok, hogy 
lelketek a „nagy vizeken szabadon kering.” így kell lenni egy katonánál is; ha 
határozatlan kijelentéseket hallotok tőle, akkor nem tudjátok, hogy katonával vagy 
polgáremberrel van-e dolgotok; de engedjétek őt csak a tűzbe, hagyjátok, hogy 
megnyilatkozzék őszintén és akkor a szavai minden bizonnyal el fogják árulni; 
harcok és harci kiáltások fognak feltűnni beszédében. Ezért szeretem a Dávid 
szavait hallgatni, mikor szíve örvend az Úr Igéjében, mint olyan, aki nagy nyereséget 
talált, mert ez az ő eredeti beszédmódja és hozzáillik egy harcoshoz. Ne fosszátok 
meg a természetes kifejezésektől imátokat; imádkozzatok olyan szavakkal, amily 
szavakat használtok beszédeitekben is. Megtaníthattok egy pár madarat néhány 
dallam elfütyülésére és örülhettek, meg csodálkozhattok is ezen; de nincs olyan 
mesterséges dallam, mely kedvesebb volna nekem, mint egy pacsirta fütyülése, 
melynek vad dallama teljesen és egészen az ő eredeti megnyilatkozása. A 
betanított madarak művészi dallama lehet lebilincselő és csodálatos, sőt 
mindenesetre különös, de természetellenes. A madár természetes füttye, az 
igazságnak hű kifejezője, ellentétben azzal a kis dallal, melyre nagy fáradsággal 
tanították meg. Szégyenletes dolog, ha emberek az Istennel kényszerített vagy 
művészies módon akarnak beszélni, holott sokkal hasznosabb és szebb, ha eredeti 
társalgási módjuk szerint szólnak Hozzá. Ha földmívesek, iparosok vagy munkások 
vagytok, ne szégyelljétek magatokat, hogy beszédmodoraitok elárulja 
foglalkozástokat. Ha katonák vagytok, imádkozzatok úgy, mint katonák; engedjétek, 
hogy saját Énetek megnyilatkozzék, mikor Isten előtt álltok, mert az Úr az Igazság és 
neki nincs szüksége arra, hogy különböző intézkedéseket tegyetek jelenléte előtt. 
 
Minekutána elöljáróban ezeket mondottam, figyelmesen megtekintjük Dávid 
örömét Isten szava felett, mely öröm hasonlít egy katona öröméhez, aki nagy 
zsákmányt talál. Az ilyen túláradó öröm nem idegen a mi szemünk előtt és ezért 
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egész otthonosan érezzük magunkat a felolvasott szövegben. 
 
Engedjétek legelőször is megjegyeznem, hogy ezt a nagy örömet ama tény szüli, 
hogy egyáltalán létezik e földön Isten Igéje. 
 
Ez a tény rögtön bebizonyosodik, mihelyst úgy tekintünk az Írásra, mint az Isten 
megnyilatkozásaira. Minekutána a világban ide-oda hányattatva, az Istenség után 
kutatunk, igazán nagy öröm egy oly könyvet találni, amelyben az egy igaz és élő 
Isten felfedezi magát azok előtt, akik bepillantanak abba. Valóban nagy nyereség 
egy ember részére felfedezni azt, hogy nem hagyták őt a homályban és a ködben 
úttalan utakon bolyongani, hanem Isten felgyújtotta a napot, miszerint az igaz-
szívűek helyes világosságban járjanak és mindent tisztán meglássanak. Ismétlem, 
hogy az Isten megnyilatkozásainak megpillantása igen nagy felfedezés, mely felett 
az] ember méltán örvendhet, mint „az, aki nagy nyereséget talált.” Mert kedves 
barátaim, lehetséges volna az is, „hogy nincs isteni nyilatkozás, kivéve az Istennél. 
Pál apostol nagyon helyesen mondja, hogy senki sem tudhatja, mi van az 
emberben, ha nem ismeri azt a lelket, amely uralkodik annak teste fölött. Nem 
lehet egy emberi megismerni, mielőtt elő nem hoz valamit belsejéből, azaz, ki nem 
jelenti magát. Szükséges az ember számára, hogy beszéljen vagy cselekedjen, mert 
máskülönben nem ismerik meg. A főeszköz, amely által egy ember megismertetheti 
magát, a szó. „Beszéd a lélek ismertetője.” Ha egy férfi őszinte és igaz, akkor 
beszédje oly ablak lesz, melyen át bepillanthattok a lelkébe. És ugyan azonképpen ‒ 
mondja az apostol ‒ amint egy ember szívét csak maga a szív tulajdonosa 
ismerheti, azonképpen senki sem tudhatja, hogy mi van az Istenben, egyedül az 
Isten Lelke. Az isteni gondolatok mindaddig rejtve vannak az Isten szívében, míg; az 
Isten Lelkének úgy tetszik, hogy nyilvánosságra hozza azokat; ennélfogva feltétlenül 
szükséges, hogy legyen kinyilatkoztatás, mert kutatás által senki sem találhatja meg 
Istent. Ezek a leírt szavak az Isten megnyilatkozásai és ha Isten Lelke reá tükröződik, 
akkor meglátjuk ezekben magát az Istent, mint egy tükörben. Micsoda áldás az 
részünkre, hogy Isten Lelke még mindig népével van és bizonyságot tesz az Ige 
mellett. Mily nagy vigasz számunkra az, hogy a bizonyságnak e szavait bírjuk, 
amelyekben Isten hozzánk oly érthetően, tisztán és kétséget kizáró módon szól. Aki 
eme megnyilatkozásnak erejét a saját lelkében érezheti, az tényleg örvendhet, mint 
„egy olyan, aki nagy nyereséget talált.” 
 
A mi nagyrabecsülésünk a Szentírás iránt azonban nemcsak ez egy okból fakad, 
hanem értékeljük azért is, mert igen alkalmas vezetőnk ez életben. Gyakran jövünk 
olyan helyzetbe, mikor nem tudjuk, merre vegyük utunk irányát. Eléggé 
kényelmetlen dolog, mikor kérdezgetnünk kell, ismét és újra kérdezni. Belsőnkből 
minduntalan feltámadnak a kérdések: „Mit? Miért? Hogyan? Merre?” és ha nem 
kapunk reá feleletet, szinte szenvedünk emiatt. A tudatlanság öl. Mily felséges és 
vigasztaló tudat, hogy ilyen esetekben odafordulhatunk a Szentírás lapjaihoz, ahol 
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megkapjuk a szükséges útbaigazításokat. Ez a könyv megmondja nekünk az 
igazságot és felhív, miszerint kövessük azt; megtanít a bölcsesség útjára, az értelem 
ösvényére és megadja az alapot, hogy miként járjunk azokon. Ha alávetjük 
magunkat az Isten Szellemének, akkor meghalljuk, amint szava felcsendül a könyv 
lapjai közül; „Ez a helyes út, erre haladjatok”. Amily örömmel üdvözli egy eltévedt 
vándor a rengeteg erdőben az erdészlak ablakából előtörő fénysugarat és remél 
onnan egy vezetőt, olyan örömmel üdvözöljük mi a Szentírást, mikor felcsillan 
fénye előttünk a minden oldalról beborító sötétségben. Amily nagyra becsüli egy 
hajókapitány a maga térképét és iránytűjét, mikor künn van a tengeren, oly nagyra 
értékeljük mi az Úr törvényét. Ide-oda vettetve az élet tengerének hullámai által, 
szemünk vágyva és sóvárogva lesi az égi fényt, az Isten világosságát. 
 
Ha rá volnánk bízva a mi vaksötét értelmünkre vagy okosságunkra, akkor mihamar 
sikeresen a saját vesztünkbe botorkálnánk; de az Istentől adott ige által ‒ mint 
vezetővel ‒ megvan a biztos ösvényünk és örömmel járunk ezen. Az út, amelyen 
haladjunk, szilárdan meg van határozva és mi bizalommal járunk rajta, tudva, hogy: 
„Boldogok, akik tántoríthatatlanul járnak az úton, az Úr útjain”. Mindennapi 
énekünk az lesz: „Vezetsz a te útadón, járok veled boldogan”. Boldog az az ember, 
aki ily biztos vezetőt talál. 
 
Ha mélyebben foglalkozunk avval a szóval, mely Istentől ered, akkor meg fogunk 
győződni arról, hogy ez biztos záloga a kegyelemnek. Gondoljátok csak meg, hogy 
milyen szavak azok, melyek Istentől valók; mennyire megnyilvánul bennük a 
szeretet, kegyelem és a nyájasság. Nem akarom elpazarolni időmet azzal, hogy e 
különösen nagy és magasztos ígéreteket felsoroljam néktek, mert ‒ mint remélem 
‒ ezek úgyis mindennapi táplálékotokat képezik. Tudjátok nagyon jól, hogy miket 
ígért néktek az Úr. Ellenben eszembe jutott egy gondolat, mely érdemes a 
felemlítésre; ezek az ígéretek az Isten Szava által megerősíttettek. Ez helytelen 
gondolat, mert ezek közül minden egyes az Isten Szava. Ha egy férfi a szavát adta 
valamire, akkor ‒ feltéve, ha ez a férfi őszinte, becsületes ember ‒ minden további 
kételkedés ki van zárva. Lekötötte a szavát és ez elég. És ugyanaz az eset áll fenn az 
Úrnál, aki a maga igaz, becsületes szavát, melyet soha meg nem szeghet, kötött le, 
amely szó örökké fennáll. Boldogok azok, akik hajlandók arra, hogy Istent szaván 
fogják és akik készpénznek veszik minden egyes ígéretét; mert amit az Úr mond, azt 
kétségen kívül megtartja. Ha valaki megragadta azt az ígéretet, mely a 
megbocsátásról, az imameghallgatásról, a szent kegyelemről, a napi gondokról, az 
áldásról, a vigasztalásról vagy az örök dicsőségről szólt, akkor tényleg örvendhet, 
mint az, „aki nagy nyereséget talált”. Az ígéretben elrejtve, jelen van az áldás; a Szó 
a hívő lélek részére már az elért dolgok lényege. Azt, amit Isten ‒ aki nem tud 
hazudni ‒ elrejtve ad nekünk, az már maga az, amit kérünk. 
 
Figyeljétek meg továbbá, hogy a Szentírás ‒ ha az Isten Szavának erejével jön 
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hozzánk ‒ az Istennel való társalgásunknak a kezdete. Azonnal meg fogjátok érteni, 
hogy mihelyt az Úr szól egy emberhez, a társalgásnak egy bizonyos módozatát 
megkezdte vele. Lehet, hogy az Úr süket füleknek beszél, de még akkor is nagy 
kegyelem és megalázkodás az Isten részéről, hogy egyáltalán beszel az emberekkel, 
különösen azokkal, illetve azokhoz, akik vonakodnak Őt meghallgatni; ha azonban 
tényleg az Isten hangját veszitek észre Szavában, ha befurakodik lelketekbe a kísérő 
Szentlélek ereje által, mi marad akkor más a számodra, minthogy felelni az Úrnak és 
Őt ismét szólani hagyni? Ez a Biblia mondja azt: „Mikor felserkensz, beszélget te 
veled.” (Salamon példabeszédei 6, 22.) Ez mennyei szó az Isten részéről, mellyel 
földi vándorlásunk minden napján foglalkozni kellene. Isten ezt és amazt mondja az 
igében és az imában, hitben és jó cselekedetekben válaszolunk mi neki. Aztán ismét 
Ő szól, mi pedig felelünk neki. Ha egyedül vagytok és társalgásba akartok lépni 
Istennel, akkor ezt valószínűleg imával fogjátok megkezdeni. Tegyétek ezt. Néha 
azonban meglepve veszitek észre, hogy nem tudtok imádkozni. Rendben van; ne is 
kíséreljétek meg. Szóljatok így: „Nagyon szeretnék érintkezésbe lépni Istennel, 
mivel pedig én nem tudok vele beszélni, tehát hallgatni fogom őt”. Vedd elő a 
Bibliát, olvass belőle egy zsoltárt vagy más felemelő részét az írásnak és 
minekutána így Isten beszélt, a társalgás közöttetek megindult. Isten Szavai olyan 
szavakat hoznak elő belsőtökből, amelyekkel a Legfelségesebbekhez szólhattok. Ha 
még nem tudtok hozzá szólani, akkor olvassatok újra, míg végre a ti szellemetek 
érintkezésbe lépett az Örökkévalóval. Micsoda megfoghatatlan, megérthetetlen 
boldogság az, hogy Isten mindegyikünkkel szóba áll; velem is, szegény, méltatlan, 
bűnös teremtményével! Mily nagy kitüntetésre jutott az ember, hogy egy szót 
kapott a Királyok Királyától! Mily sokan vannak, akik nagy áldozatokra volnának 
képesek, csakhogy egy uralkodóval beszélhessenek, itt pedig az uralkodók 
fejedelme van, aki naponként szól hozzánk, hacsak készek vagyunk arra, hogy 
füleinket odahajtsuk nyájas szava hallására. És ez a kezdete egy oly társalgásnak, 
amely végigtart az egész életen és a tökéletesség fokára emelkedik az 
örökkévalóság honában. 
 
Előfordul néha, hogy egész különös módon örvendek az Isten Igéjében, még pedig 
olyankor, mikor ez az Ige eszköz arra, hogy hasznomra váljék. Mily gyakran fordul 
elő, hogy szorongva keresek valamely alkalmas szöveget prédikációm részére! 
Feltámad bennem a kérdés: „Miről beszéljek a népnek? Milyen hírrel lépjek eléjük? 
Mivel tápláljam a gyülekezetet?” Ez egy igen nehéz kérdés, különösen ha valaki már 
huszonnyolc esztendeje szolgál egy gyülekezetben. Végül aztán valamely hely 
különös erővel nehezedik a szívemre. Megtaláltam! Milyen örömet érez ilyenkor a 
prédikátor szíve! Nem volt talán olyan harcos, mely boldogabb lett volna, még ha a 
zsákmánynak nagy halmazát nyerte volna el. 
 
Találtok valakit, akinek lelke nagyon lehangolódott; szeretnétek egy alkalmas szót 
mondani neki és ezért imádkozva keresgéltek az Írásban, míg a legalkalmasabb vers 
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feltűnik, mellyel aztán meg tudjátok vigasztalni a bánatos szívűt. Nem éreztetek-e 
nagy örömet, hogy az Írás így hasznotokra volt a jó cselekedet végrehajtásában? 
Nem voltatok-e hajlandók e régi görög filozófussal együtt felkiáltani: „Megtaláltam! 
Megtaláltam!” Nem akartátok-e ez? kihirdetni és tudtára adni nemcsak egynek, 
hanem legalább ötvenezernek? Oh igen, tudom, hogy örvendtetek úgy, mint az „aki 
nagy hogy nyereséget talált.” 
 
Láthatjátok tehát, hogy egész határozottan létezik egy melyet az az ember érez, aki 
elfogadja az Isten Szavát, ‒ mely abból a tényből fakad, hogy birtokában vagyunk az 
Isten Igéjének, mely úgy érkezik hozzánk, mint az Isten megnyilatkozása, mint egy 
csalhatatlan vezető ez életen át, mint az isteni kegyelem záloga, mint az Istennel 
való társalgásnak kezdete és mint eszköz különböző hasznos dolgok elérésére. 
Mindezen dolgok felől még sokkal többet mondhatnánk, de az idő nem engedi 
meg, ezért kérlek, kövessetek engem a legközelebbi ponthoz. Bárcsak a Szentlélek 
vezetné itt a lelkünket! 
  
Vegyük fontolóra másodízben, hogy a hívő lélek öröme igen gyakran abból ered, 
hogy küzdenie kell azért, hogy valamit elnyerhessen. Olvassuk ismét a szöveget. 
„Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talál”. Izzadtságtól, 
portól, piszoktól beborítva, sebektől vérezve, fáradt és kimerült a harcos, miután az 
ellenséget leverte, de azért törtet előre, hogy átvegye részét a nyereségből és 
azután erőt és örömet nyer a győzelemből. Voltatok már így az Isten igéjével? Én 
már küzdöttem érte, harcoltam és ha új ütközet vár reám, nem akarok kitérni előle. 
„Tapodj meg óh én lelkem, minden erőt!”  
(Bírák könyve 5, 11.) 
 
Küzdenünk kellett bizonyos tanok mellett, mielőtt hozzánk értek volna. Bizonyos 
tanokat a könyvekből megtanulni nem elégséges. Az ilyen tanulás lehet hasznos és 
szükségpótló, de biztos mód valamely hittétel megtanulására az, ha ezt tüzes vassal 
égetik be a lelkünkbe. Hallottam, hogy hallgatóim nagy része azt mondja rólam: „Ez 
az ember nagy határozottsággal beszél.” Nem is tudom ezt megváltoztatni. Miért 
szóljak bizonytalan, rezgő hangon olyan dologról, amely felől feltétlen 
bizonyossággal vagyok? Ha nem volnék biztos, ha nem volnék meggyőződve a 
magam álláspontjának helyességéről, akkor hallgatnék. Nem volna bátorságom 
idejönni és beszélni olyan dolgokról, melyek lehetnek is igazak, meg nem; nem 
merném a ti időtöket és gondolataitokat ennyire elfecsérelni. Az evangyéliom 
tanait nemcsak az Isten Igéjében találtam meg, hanem megkíséreltem és 
megpróbáltam azokat személyes tapasztalataimban is és azok olyan hatalmas 
erővel munkálkodtak a lelkemben, hogy beszélnem kell úgy, mint csak tudok. 
Azokról a dolgokról, melyekről beszélek, annyira meg vagyok győződve, mint saját 
magam létezéséről; sőt tényként állíthatom, hogy ezek egy részét képezik az én 
egyéniségemnek, mert ezekben van az életem, reménységem, örömem és erőm. 
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Meg vagyok győződve beszédem helyességéről, mert belsőm igazat ád nékem. Ha 
egy ember nem beszél legjobb tudása, belátása szerint, őszinte lélekkel, ki fog hinni 
szavainak? Együgyű emberek fogják szemére vetni a szónoknak, hogy igyekezzen 
először ő maga meggyőződéshez jutni, mielőtt másokat akarna befolyásolni. A 
legkevésbé sem kételkedem Isten jelenlétében. Ti igen? Ha igen, akkor semmi 
esetre sem lesztek Isten prédikátorai. Nem kételkedem abban, hogy szent fia 
vérének megvan az az ereje, hogy bennünket fiaivá tegyen. Ti igen? Ha igen, akkor 
ne legyetek keresztyén tanítók mert kijelentéstek összes súlya az ellenkező oldalra 
esik. A hit sokkal több alattomos sebet kap a tántorgó lélektől, mint attól, aki 
nyíltan bevallja hitetlenségét. A hitetlenség magjai sohasem válnak az evangyéliom 
örömeivé, mert az emberek megmentetnek a hit által, de soha senki sem menekült 
meg a hitetlenség miatt. „Megismertük és elhittük azt a szeretetet, mellyel Isten 
viseltetett hozzánk.” „Mivelhogy hiszek, azért beszélek.” De miképp nyerjük el a 
bizalmat? Úgy, hogy kiküzdjük magunknak. Elénk tűnik egy tan az Isten szavaiból, a 
szív felszólal: „Úgy látszik, hogy ez a tanítás az Igéből való, tehát hinnem kell 
benne.” Csakhogy rögtön rá feltámad a testi értelem és felsorakoztatja az 
akadályok tömkelegét, mire aztán a büszke emberi természet visszahökken az 
igazság elől, mely oly kevéssé felel meg az ízlésének. Ezekkel a dolgokkal küzdenünk 
kell. A hitnek elő kell hoznia imában az Isten gyermekeinek minden eshetőségét és 
így szólnia: ,,Légy csendben; hallgass, míg Isten beszél. Fogadd el Istent igaznak és 
tekints minden emberre, minden eshetőségre és minden feltevésre, mint egy-egy 
hazugságra, mielőtt Isten bármely szavát el nem fogadnád.”: 
 
Ez az a győzelem, amely után törekedünk, az a diadal, melyet a hit arat Isten 
igazságosságáért. Egyik kétség feltámad a másik után, majd; újra meg újra egy, 
éppen úgy, mint mikor egy sötét odúba hirtelen bevilágítanak erős fáklyafénnyel és 
egy raj denevér egymás után igyekszik riadtan elmenekülni. Csapkodva szállnak el 
és a világosság átveszi a maga szerzett birtokát. 
 
Vannak olyan lelkek, akiknek egy ideig kétségekkel kell küzdeniök, sokszor egész 
tömeg különféle megpróbáltatással. Ne csodálkozzatok, ha néha szinte a vérig is 
kell küzdenetek, míg lelketek vérzik, de örvendjetek, mert ha egyszer így győzelmet 
arattok, akkor nem fogtok többé kételkedni és az igazság annál inkább felségesebb 
lesz előttetek. Elnyertétek az igazságot úgy, hogy harcoltatok érte és ezért szóljatok 
így: „Ez az én nyereségem, melyet senki sem vehet el tőlem.” A Dávid óriásának 
lehullt a feje. Dávid nem ijedt meg tőle; nem ő maga sújtotta-e le?  
 
Nem hajított-e hozzá egy kődarabot, mely a filiszteust homlokon találta? Így tehát, 
ha valakit ezer kétség gyötör is a küzdelem közepette, de végül mégis egy 
bizalomteljes hitet nyer, akkor örvendjen mint egy olyan, „aki nagy nyereséget 
talált.” 
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Milyen küzdelem folyik néha egy ígéret miatt! Nem volt még ilyenben részetek? 
Találok egy áldás teljes ígéretet az Írásban, mely rendkívül jól illik az én helyzetemre 
és mely igen nagy vigasztalásomra válik nekem. De szabad-e felhasználnom a 
magam helyzetére ezt? A rossz a szellem azt mondja: „Természetes, hogy nem.” 
Eltaszít bennünket tőle. De a mi gyenge, ingadozó reménységünk biztosít róla, hogy 
ez igen jó volna a számunkra. Számtalan kétségeskedő képzelődések 
nyugtalanítanak, míg végre a lélek utolsó erőmegfeszítéssel megragadja az Ígéretet 
és minden eshetőség ellen elkészülve, erősen tartja azt. Kiűzzük a kanaánitákat, 
bárha vasszekereik vannak és elfoglaljuk birtokaikat. Akkor örvend egy ember az 
ígéretnek, ha ezer veszély között is hisz benne és tapasztalta annak igazságát. Úgy 
érzi, hogy saját fegyverével, nyilával, élete veszélyeztetésével vette ki e zsákmányt 
az amoniták kezéből, az most már teljesen az ő tulajdona és úgy örvend neki, mint 
az, „aki nagy nyereséget talált.” Helyes dolog, hogy azt a helyet, ‒ amelyet saját 
magatok megtapasztaltatok ‒ aláhúzva megjelölitek a bibliátokban, írjatok az oldal 
szélére P. és T. betűket, amelyek értelmezzék azt: „Próbáltam és Tapasztaltam.” 
Jelöljétek meg azt a helyet egyéni ismertetőjelekkel, amely rajtatok beteljesült, 
mint amely újabb bizonysága az Isten igazságosságának. Vajha az, amit tintával 
írunk az Isten Igéjébe, azt az Úr kegyelme a szíveinkbe írná be. Bárcsak mindenki 
saját maga tapasztalná az Isten ígéreteinek beteltét, hogy az általános Ígéretekből 
egyéni ígéretek lennének. 
 
A legnehezebb küzdelmek gyakran a szabályok miatt vannak. Isten utasított 
például, hogy ezt vagy azt cselekedjük, a testi kényelemszeretet azonban így szól: 
„Hagyd ott azt a szabályt!” ‒ az önzés pedig azt mondja: ,,Ez a parancs igen 
megalázó, eredj el tőle!” Csakhogy ha tudsz önmagaddal szemben is küzdeni és 
viaskodsz mindaddig, míg lelked így szól: „Gyönyörködöm a parancsaidban, melyek 
kedvesek nekem!” ‒ akkor az örömed igen nagy lesz! Milyen megfoghatatlan nagy 
öröm lesz, ha önmagadat legyőzöd. Micsoda boldogság lesz legyőzni a környezetet, 
egyéni tulajdonságaidat, érzéseidet úgy, hogy végül odajutsz, miszerint azokat a 
szabályokat kedveled, melyek nemrég még terhedre voltak. Mennyire szereti a hívő 
a törvényt, ha már lázadozó akaratát legyőzte, indulatát lesújtotta, büszkeségét 
megalázta, könnyelműségét elűzte és magát teljesen az Úr szavának adta át. Oh 
Szentlélek, nyújtsad nekünk ezt az örömet. 
 
Igen heves a küzdelem gyakran a büntetések felett. Meglehetős sokat harcoltam 
már miattuk. Bele-belesivított egy hang a fülembe: „Istennek ez a büntetése igen 
szigorú; az Írásnak ez a szava igen kemény.” Egyes testvéreink állandóan tartanak 
maguknál egy kis radírgumit és a kemény szavakat kivakarják a lapokból. Bárhol 
látják, hogy Isten haraggal lép fel a bűnösök iránt, azonnal avval ijesztgetnek, hogy 
hagyjunk abba minden reményt. Sok kitanult módozattal bírnak, hogy a kellemetlen 
igazságokat elsimítsák. Ha esetleg úgy találom, hogy az én lelkem itt ellentmond az 
Írás valamely részének, akkor így szólok önmagamhoz: „Nincs igazad, mert másként 
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nem mondanál ellent az egész világ Bírójának.” Ha nem tudom beleegyezésemet 
adni az Isten igazságába, akkor nem jut eszembe az Írást megváltoztatni, hanem 
saját szívemet vádolom mindaddig, míg nem hajol meg Isten igazsága előtt. 
Megkísérlem, hogy szívemet olyan állapotba hozzam, hogy képes legyen így szólani: 
„Ha a lelkem Isten mellett volna, akkor én is így felelnék a hitetleneknek. Ez kell, 
hogy igaz legyen, máskülönben a Jehova nem beszélne így a; emberekkel.” Ha 
ennyire egyértelműek lesztek Istennel, akkor örvendeni fogtok, mint valaki, aki 
nagy nyereséget talál, mert bízni fogtok abban, hogy a legnehezebb kérdésre 
kegyelmes feleletet nyertek és a legsúlyosabb nehézségekből édes szabadulást. 
Igyekezzünk megtalálni mindenben az Isten véleményét és örvendezni ebben. 
Szokjatok hozzá az iszonyú kifejezésekhez, hogy mint Dániel, biztosan érezzétek 
magatokat az oroszlánbarlangban. Most már nem nehéz nekem, hogy higgyek az 
Örök bűnhődésekben, mióta biztos vagyok benne, hogy az Írásban szó van róluk; a 
nehézségek, ezektől szabadulni, isteni dolgok és ezt át is engedem Neki, 
amennyiben teljesen meg vagyok győződve róla, hogy minden, amit cselekszik, egy 
vagy más módon, de feltétlenül egybe van fűzve igazsággal és szeretettel. 
Küzdelem nélkül nem nyugszunk meg a Szentírás homályos részeiben, ha azonban 
egyszer már viaskodtunk értők, akkor édes megnyugvással fogadjuk el. 
 
Még valamit azon szavakból, melyeket Krisztus jelentett meg. Nem fogjuk addig 
megismerni Krisztust, míg hasonlók nem leszünk ahhoz, ahogy elképzeljük őt. Ha 
Krisztus szeretetreméltó, akkor ezt a szeretetreméltóságot nem fogjuk megérteni 
addig, míg bizonyos mérvben mi magunk is szeretetreméltók leszünk. Akiknek tiszta 
a szívük, azok meglátják a tiszta és szent Urat, mert minden ember azt lát, azaz 
helyesebben úgy lát, amilyen ő maga. A tiszta szívűek azért látják olyannak az Urat, 
mint senki más, mert szívük hasonlít az Istenhez. Ha a mi értelmünk olyan lesz, mint 
a Krisztusé, akkor teljesen meg fogjuk Őt érteni. Ha a mi isteni példaképünk 
jellemében észreveszünk valami olyast, amit nem értünk, akkor alázattal és imával 
igyekezzünk azt elérni. Okvetlenül hasonlítanunk kell Jézushoz; és ha ezt elértük, 
akkor végtelen boldogsággal fogjuk keblére hajtani fejünket. 
 
Vannak Istennek gyermekei, akiknek harcot és elkeseredett tusát kellett 
megvívniok lelki meggyőződésükért és még csak egy lépésnyire sem tudtak 
előhaladni anélkül, hogy ember-ember ellen küzdve ne viaskodtak volna azok ellen, 
akik örökségüket el akarták rabolni. Isten, mintegy a szövetségnek látható jeléül 
adta Izraelnek a Kánaánt és mégis mindannyian tudunk arról a számtalan 
ellenségről, amely elfoglalta azt a földet. Mennyi különféle nép volt az; nem akarlak 
titeket fárasztani a nevek felsorolásával, oly sok és gyűlöletes volt az a nép, mely a 
hívőt öröksége részétől el akarta foglalni. Hallottam róluk azt a kifejezést: 
„Körülvettek engem mint a méhek; miként a méhek, úgy rajzottak köröttem,” ‒ de 
mégis hozzáfűzte ezt: „De az Úrnak neve megszabadított az ő fullánkjaiktól.” 
Bárcsak az lenne a felfogásunk, hogy az Írás minden egyes szava a mi örökségünk és 
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úgy örvendenénk felette, mint valaki, „aki nagy nyereséget talált.” 
 
Fordítsuk most figyelmünket a harmadik gondolat felé, amely teljesen különbözik 
az előbbiektől. A hívő lélek öröme néha abban rejlik, hogy tud örvendeni az Úr 
Igéjének, anélkül, hogy harcolnia kellene érette. Nem vagyok teljesen biztos, hogy a 
szövegben harcról van-e szó vagy csak szükségképpen van feltéve, bár ez nagyon 
valószínű. Dávid így szól: „Gyönyörködöm a te beszédedben, mintáz, aki nagy 
nyereséget talált,” mintha vele történt volna az, ami a bélpoklosokkal Samaria 
kapuja előtt, akik nagy ámulattal látták, hogy az egész út, amelyen haladtak, drága 
ruhákkal és arany, meg ezüst ruhákkal van telehajigálva. Egy ujjukat sem 
mozdították meg a harcban és mégis nagy zsákmányt találtak; mint az a férfi a 
példabeszédben, ki mikor a mezőn foglalatoskodott, kincset talált a földben 
elrejtve. Sohasem törekedett kincset keresni, de mégis nagy öröme volt, mikor 
megtalálta. Isten határtalan kegyelme folytán megtaláljuk az Igét, még ha nem is 
keressük, ama ígéret szerint, mely így szól: „Megtalálnak engem azok, akik nem 
keresnek.” Nem tapasztaltátok-e soha, hogy mit jelent ez és nem örvendtetek-e, 
mint valaki, „aki nagy nyereséget talált?” 
 
Az Úr igéje gyakran olyan, mint egy talált nyereség és nem olyan, amelyért 
harcolunk. Az ígéret ott fekszik előttem az úton, megtalálom és a kegyelem 
törvénye szerint az enyém lesz, mert megtaláltam. Itt van előttem, az Isten Lelke 
megjelenti nékem és elveszem anélkül, hogy engedelmet kérnék ezért, mert a 
kegyelemből eredő áldások szabadon állnak mindazok részére, akik ezt el akarják 
fogadni. A mi jogunk, hogy megjelenjünk a Szeretet vacsoráján abból a tényből 
fakadt, hogy Isten megnyitott előttünk egy ajtót és mi meghíva, belépünk. Micsoda 
boldogság! 
 
Ez a zsákmány valakinek feltétlenül igen sokba kerülhetett, bárha mi ingyen 
jutottunk hozzá. Ha nem is harcoltunk mi érette, mégis volt valaki, aki harcolt érte 
egykor. Micsoda rettenetes harc volt! Emlékezzetek csak Gethsemánéra és 
Golgotára! Milyen boldogság bírni azt a nyereséget, melyet Jézus hátrahagyott 
részünkre mint egész életének eredményét! Nem tűrtük a nap hevét a szőlőhegyen, 
nem sajtoltuk a mustot és mégis isszuk a bort. A jót mi ingyen kaptuk meg, de neki 
sóhajokba, könnyekbe, véres izzadságba és életébe került. „Ez a Dávid zsákmánya.” 
Pillantsatok csak a földre és meg fogjátok látni a győző lábainak nyomát. Itt volt, itt 
járt a megfeszített, minden ellenségünket legyőzte és ezt a zsákmányt hátrahagyta 
nekünk, szegény teremtményeknek, hogy közöttünk kiosztassék. 
 
Nagy ez a zsákmány; benne van a pokol és a halál minden zsákmánya; minden, ami 
Ádámtól kezdve rablott jószág volt, most mind elvétetett a rablótól. Élet, 
világosság, béke, öröm, szentség, halhatatlanság, égi otthon, ‒ ezt mind visszahozta 
a mi hősünk, aki az erőstől elvette a zsákmányt és az elfogottakat szabadon 
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bocsátotta. Testvéreim, mi örvendünk, mikor az Ige felséges kincseit megpillantjuk, 
mint a Jézus Krisztus zsákmányát, melyekért ő küzdött és aztán nekünk elosztott. 
Micsoda öröm támad a szívünkben, ha meggondoljuk, hogy milyen ellenségeket 
győzött le az Úr, hogy ezeket a zsákmányokat megnyerje nekünk; a bűn 
meggyőzetett, a halál leveretett és a pokoltól elvétetett a rablott zsákmány; 
legelkeseredettebb ellenségeink szétszórattak és fejük ékes koronáját összetörte 
az, aki az asszony magva volt, az Isten Messiása. 
 
Ha az Írásnak valamely helye éneklésre hangol, akkor énekeljetek vele az Úrnak; ha 
olvasás közben valamely vers bűnbánatra indít, akkor emlékezzetek vissza mindig 
arra a helyre. És ha a hallgatásnál valamely rész úgy érinti a szíveteket, mint egy 
ostor, akkor megfogjátok érteni, amit Dávid is érzett, mikor azt mondta, hogy lelke 
úgy örvend az Isten Igéjének, mint az, aki valamely szerencsés, boldog dolog 
következtében „nagy nyereséget talált”. 
 
Beszédem negyedik része képezi a fő tárgyat és ezért kérem összes figyelmeteket, 
mert csak rövid időig időzhetek emellett. Öröm fakad a mi számunkra abból az 
egyszerű tényből, hogy a Szentírásra mint nyereségre tekinthetünk. Öt pontban 
fogom néktek ezt megmutatni. 
 
Elsősorban nyereség számunkra a tudatlanság megszűnése. Bármily harc vagy 
küzdelem kezdetén kétséges, hogy ki lesz a győztes; addig, míg a küzdelem tart, az 
eredmény még függőben van; de rögtön megtudjuk, hogy ki nyerte meg a harcot, 
mihelyst láttuk, hogy a győztes már osztogatja a zsákmányt. Nincs ezentúl már 
kérdés, a harcnak vége. Áldott az az ember, aki az Írásban nyereséget talált a maga 
részére oly értelemben, amely az ő tudatlanságát megszüntette és némi 
bizonyosságra vezette. Minden gondolkodó ember némi bizonyosságra törekszik és 
ezt vagy azt az alapot foglalja el zsinórmérték gyanánt. Feltétlenül szükséges, hogy 
valami biztos alapot találjunk vagy legalább is higgyük, hogy találtunk, mert 
máskülönben a legszánandóbb emberek volnánk a földön. 
 
Ha egy ember nem talál valamely hibátlan mértéket rajta kívül, akkor megkísérli, 
hogy ezt saját magában felfedezze és így lesz a saját maga pápája: és nyugodtak 
lehettek, egy pápa itt az országban éppen úgy tévedhet, mint egy pápa Rómában. 
Nem adok két garast sem a kettőnek csalhatatlanságáért és ha még saját magamat 
is hozzáveszem, az érték még akkor sem emelkedik egy fillér erejéig. Ha egy férfi a 
tapasztalataiban odáig jutott, hogy meg tud bízni az Isten Igéjében, vagy ha a 
Szentlélek által hatalmasan bepecsételtetett az a lelkébe, akkor elérte 
küzdelmeinek a végét; eloszthatja a zsákmányt, mert így szól: „Mert megismertük 
és elhittük azt a szeretetet, amellyel Isten viselkedik velünk.” Természetesen jönnek 
majd emberek, akik ezt mondják: „Nagyon tévedsz.” A mi feleletünk ez; „Bárha 
mindenki a saját lelkében meggyőződést szerezne. Lehet, hogy soknak nincsen 
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semmi biztonsága, nekünk azonban van.” Ha egy férfi azt mondja valamely 
orvosságról, hogy az kuruzslószer, ehhez joga van; mert mindenkinek joga van 
a?saját véleményét kinyilvánítani, ami azonban másra nem kötelező. „Ez tévedés ‒ 
szól egy másik ‒ mert már több ízben beteg voltam és eme orvosság által minden 
egyes alkalommal meggyógyultam: nevezzétek ám kuruzslószernek, ha akarjátok, 
az én számomra azonban nem az, mert jó hatásáról meggyőződtem.” És így van, ha 
egy ember az Isten Lelkének segítségével az Ige hatalmát saját magában érezte, 
akkor szólhat így: „Nem akarom ezt a harcot újra végigküzdeni, mert 
meggyőződtem az Írás igazságáról.” Az ilyen ember biztos a dolga felől. Bárcsak 
adná az Isten, hogy mindenkinek megvolna ez a biztonsága. Milyen borzasztó volna 
az örök ködben ide-oda támolyogni, a végtelen káoszban vergődni út vagy 
útmutató nélkül; egyik oldalon éjszakát, a másikon vaksötétséget találni, jobb felől 
tévedést, bal felől kétségbeesést. Micsoda áldott üdvösség tudni, hogy Isten szeret 
engem, én szeretem Istent, Krisztus megszabadított engem,, bűneimet elvetette és 
mindezt érezni lelkemben, megerősítve a Szentlélek bizonysága által. Ez jelenti azt 
az örömet, melyet érzünk a tudatlanság megszűnte fölött, melynek úgy örvendünk, 
mint az, ki a zsákmányt szétosztja. 
 
A legközelebbi gondolat, mely a zsákmány képében rejlik ez: az ellenfél gyenge 
minden erősebb támadásra. Mert miközben a zsákmányt szétosztjuk, valószínűleg 
felvetődik ez a gondolat: „Az ellenség kétségkívül itt lesz rövid idő múlva, de nem 
tudja nehéz tüzérségét ellenünk irányítani, mert megsemmisítettük azt.” 
Lőszerkészlete bizonyára elapadt,, mert raktárai a mi kezünkbe kerültek és nem 
rendelkeznek már zsákszámra aranypénzzel, hogy hadi szükségleti cikkeiket 
kiegészítsék, mert ezek már a mi zsákmányaink lettek. Meggyengítettük az 
ellenséget. Vajon nem foglaltuk-e el erősségeit, nincsenek-e a mi kezeinkben várai? 
Felemelhetik ugyan ismét a fegyvert, erejük azonban fogytán van.” Ha az ember 
megbízik az Írás csalhatatlanságában, akkor gyengíti a hitetlenség hatalmát és 
erősíti saját hitét. Boldog az az ember, ki megbízik Istenében. Micsoda öröm 
mondhatni: „Tudom, kiben hiszek és biztos, vagyok benne, hogy Ő meg tud engem 
oltalmazni mindama napig,” vagy együtt szólni a vakon született emberrel: „Egyet 
tudok, azt, hogy vak voltam és most látok.” Ha az Isten országának jóságát ízleltük 
és éreztük, akkor feljebb emelkedünk a tények ismeretében és a gyanakodást, meg 
a művészi magyarázást mélyen magunk alatt hagyjuk. Az örömnek egy része fekszik 
itt a zsákmány elfogadásában; reméljük, hogy ezután kevésbé háborgattatik a 
szívünk, kisebb veszély fenyeget az értelemtől és nem hányattatik úgy a lelkünk. Az 
ellenség szarvai letörettek és immár nem okozhatnak olyan károkat, mint azelőtt. 
 
Azután a zsákmány szétosztásánál mindig előtűnik a győzelem érzelme, éppen úgy, 
mint az Isten Igéjébe vetett hitnél. Miközben az Úr drága bizonyságát erősen 
megragadjuk, győzelmet aratunk a kétségek, félelmek és nyugtalanságok fölött. 
Győzelmet érzünk akkor is, mikor szenvedélyeinket és kívánságainkat letiporjuk és 
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engedelmeskedünk az Úrnak parancsai végrehajtásában. Ha az, ami egykor nehéz 
és lehetetlen volt, most könnyű és kellemes lesz, akkor örvendhetünk a diadalnak, 
melyet ellenségünk fölött arattunk Ha az alázatosság és az engedelmesség szelleme 
minden cselekedetünkben megnyilvánul, akkor nagyobbat tettünk, mintha egy erős 
várost foglaltunk volna el. „Az a győzedelem, mely diadalt aratott e világon, a mi 
hitünk.” Vajha minél többel bírnánk belőle és erőről-erőre haladva, hősiesen 
küzdenénk az Úr nevéért. 
 
A zsákmány szétosztásánál részünk lesz nyereségben, gyönyörben és dicsőségben. 
Nem akarom a háborút igazolni, az eseményeket megérteni, mert ezt gyűlöli a 
lelkem. A rablás, fosztogatás és erőszakoskodás, melyeket a bitorlók megengednek 
maguknak, undok cselekedetek. Az emberek gonoszabbul viselkednek az ember 
ellen, mint az ördög. Semmiféle más szerencsétlenség nincs, mely a népekre zúdult, 
mint a háború iszonyatossága. Felhasználom beszédemben ezt a példát, melyet a 
háború eredményezett, de ‒ ha tudnám ‒ elátkoznám magát a tényt. Az emberek 
abban a véleményben vannak, hogy a zsákmány szétosztása dicsőség. Idézzük fel 
emlékünkben a régi Rómát és nézzük meg azt a tömeget, mely a Via Lacrán 
szorong, mikor a győztes hősök a Via Appián jönnek, hogy diadalkocsijaikon a 
Capitoliumra hajtsanak. A házak tetőzetét és az utcasarkokat egészen elfoglalta a 
nép, hogy egy Scipiót (római hadvezér) vagy egy Július Caesart. (Róma első 
császára) lásson felvonulni foglyaival és zsákmányaival együtt. Éljeneztek és 
kiabáltak, míg rekedtek nem lettek és míg meg nem részegedtek a sok „spolia 
opima” (fényes hadizsákmány) látásától, mely a felvonulásban volt. Így ítélkeztek az 
emberek a háború fosztogatásai felett. Napóleon is úgy akarta megdicsőíteni 
magát, hogy Parisban összegyűjtötte mindazt a kincset és műremeket, melyeket 
Európa különböző városaiban elrabolt. Mert a legtöbb diadalmi jelvény nem más, 
mint ellopott javak vagy amelyet lopott javakból vásároltak. Ha azonban elfoglaljuk 
a Szentírást, akkor olyan zsákmányt nyertünk, mely felségesebb, mint a királyi 
kincsek, olyan zsákmányt, melyhez igazságos és becsületes módon jutottunk. Ha 
képesek vagyunk azt mondani, hogy az a mienk, amit Isten megjelentett, akkor 
nagyobb gazdagságunk van, mint aminőt egy zsugori csak álmodni tudna és ha ezt 
képesek vagyunk minden támadás ellen megoltalmazni, akkor az, amit hiszünk, a mi 
dicsőségünkre fog válni és tiszteletet szerez nekünk, tiszteletet hitünknek és mély 
hódolatot Annak, aki mindenható Lelke által bennünk a hitet életre keltette. 
 
És végül, a zsákmány nyugalmat és békét jövendöl, amit jósol az Isten Szava is a mi 
hitünknek. Mikor a rómaiak megverték és teljesen feldúlták Carthágót, akkor azt 
mondták: „Sohasem fogjuk azt ismét megengedni, hogy egy második Hannibál 
Róma kapui alá jöhessen vagy Carthágó hajói Itália partjait rettegtessék”. Legyőzték 
leghatalmasabb ellenségüket, mikor annak otthonát teljesen szétrombolták és 
kifosztották és immár örömmel üdvözölték a hosszú békeidőt. Ezt az örömet érzik 
azok is, akik elfogadták az Igét. Ha hinni tudjuk, hogy Jézus magára vette a mi 
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bűneinket és szenvedett értük a keresztfán, akkor nem fogunk többé 
nyugtalankodni vétkeink miatt. Ha hinni fogjuk, hogy mennyei Atyánk, mindig csak 
a legjobbat cselekszi az övéivel, akkor a szomorúság, sóhajtozás, félelem és 
aggodalom mihamar el fog hagyni. Nyugodni fog minden hívő, mert tapasztalni 
fogja, hogy a leggonoszabb dolog is javára fog válni. Ha hinni fogjuk, hogy Jézus 
meghalt és halottaiból feltámadt, akkor meg fog szűnni a haláltól való félelem. 
Mivel megismertük e szavak jelentőségét: „Aki Bennem hiszen, még ha meghal is 
él”, ‒ ennélfogva a halálnak nincs semmi hatalma már rajtunk. 
 
Az isteni ígéretek elsajátítása, ‒ amiként a harcos bejelenti részét a zsákmányra ‒ 
biztosíték számunkra avégett, hogy az ütközet már elmúlt. Nyugodtak és csendesek 
lehetünk immár. Milyen üdv és milyen boldogság ez! Mennyire szeretném, hogy 
minden egyes jelenvaló hívő lenne először Jézusban, a testté lett Igében, azután 
pedig az írott Igében; és hogy nemcsak hinnétek, hogy mindez igaz, hanem 
alkalmassá is tennétek magatokat, mint a harcos a zsákmányra. Boldogok és 
áldottak lennétek akkor és örömetek olyan lenne, mint az aratók öröme vagy mint 
azoké, akik a zsákmányt szétosztják. Isten adná, hogy ez így legyen, a Jézus 
Krisztusért. ‒ Ámen.  
 

Isten Szava 
 
Oh drága könyv, te Isten adta,  
Te vagy a kincs, melynek örvend a szív,  
Te benned van az út megadva  
S belőled foly csak tisztán életvíz;  
Te tőled el nem választ semmisem,  
Figyeld ezt lélek: Isten szól ebben! 
 
Elmúltak már sok ezer évek,  
Hogy megszólalt benned Úr szava,  
Amit pedig bölcs népvezérek  
Kigondoltak, már réges-rég ‒ oda!  
De, Jehova, a Te örök szavad,  
A régi könyv a szívnek új marad. 
 
Az Úr beszélt itt Mózes által,  
Nyújtván nekünk vigasztalást maga.  
Az Úr szavát mi hágtuk által  
S a Jézusban bocsánatot ada.  
Sokféleségben gazdag ez a könyv, 
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És mégis egy vagy, óh te drágagyöngy. 
 
Uram, a te nagy bölcsességed,  
Amelyet nékem ez a könyv beszél;  
Gyarló szemem nem látja fényed,  
Mert rajta van még mindig a födél.  
Lecsendesíti lelkem vágyait,  
Megérti benne Isten hangjait. 
 
Oh kincs, nem fog a rozsda téged, 
A tolvaj nem rabolhat tőlem el. 
Becsüllek mindig, amíg élek, 
Te juttattál engem is hitre el, 
Te mondtad meg, hogy vétkeim nagyok, 
S az Úr kegyelnie annál még nagyobb. 
 

A gyülekezet négy fontos életpontja 
 
Júdás apostol az ő levelének 20. és 21-ik versében négy keresztyéni nagy várbástyát 
említ; azt a négy ormot, amelyet katonasággal ellátni és szorgalmasan szem előtt 
tartani kell, ha e előrenyomuló ellenséget visszaverni akarjuk. A ti figyelmeteket 
erre négy pontra terelem, habár csak röviden fogom ezt tenni. 
 
Júdás mondja: „Ti pedig szerelmeseim a ti szentséges hitetekbe felépítvén 
magatokat.” A lelki épülés igen nagy védelem a kételkedő és eretnekek támadásai 
ellen. Ezek a tudatlanok és állhatatlanok közt találják meg zsákmányaikat, nem 
sikerül pedig nekik azokat elejteni, akik az igazságban alaposan meggyökereztek. 
Nekünk folytonosan épülnünk kell, az evangélium nagy igazságait mind jobban 
tanulnunk, szeretnünk és azokban élnünk kell. Arra kell ügyelnünk, hogy az alapzat 
valódi legyen, mert hasztalan dolog, sőt még rosszabb, mint hasztalan, a hamis 
alapelveken való felépülés. A mi szentséges hitünkön kell alapulni az épületnek. Mi 
nekünk a kegyelem tanaiban annyira meg kell szilárdulnunk, hogy azoknak 
szentségét megismerjük és életünket aszerint rendezzük be. Csak egy „szentséges 
hit” hozhat a léleknek biztonságot és jaj annak az embernek, aki valami egyébbel 
megelégszik. Lássátok testvéreim; hogy mi ezen utolsó idők gonoszságait 
eltávoztassuk, fáradoznunk szükséges azon, hogy az igazságot mi magunk 
megismerni tanuljuk és rajta legyünk, hogy testvéreinket oktassuk. Személyes és 
kölcsönös építésnek kell buzgón végbemenni, mint ami a legbiztosabb védő fegyver 
a tévely behatása ellen. 
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A másik igen szükséges védelmi eszköz az áhítatosság. A „Szentlélek által való 
könyörgés” az a fegyver, mely által Istennek seregei az ellenség csapatait zavarba 
hozzak. A szentek imái az a hatalmas tüzérség, mellyel a mi Jeruzsálemünknek falai 
megvédve lesznek. A könyörgés egy löveg; az a rettenetes golyó, amely az 
előnyomuló ellenségre szóratik; amint ezt Senahérib tapasztalta, mikor Ezékiás 
imádkozott. Az imádkozásoknak azonban mélyen a lélekből kell jönniök, a 
Szentlélek és amaz erő által, amelyet Ő nekünk nyújtott a szívre legyenek írva. A 
formai, élettelen könyörgések csak kínai festett vár, de a Szentlélekben való ima 
egy legyőzhetetlen erőd. Ez a „kimondhatatlan esedezés” egy nehéz löveg, mely a 
pokol kapuit megremegteti. Nekünk szívünket Isten lelkének befolyása alá kell 
helyeznünk és azután állandó könyörgésben Istenhez emelnünk s akkor nem lehet 
félelme lelkünknek az istentelenek tévelygéseitől. Egy imádkozó gyülekezet hamar 
megvizsgálja a hamis próféták szellemeit és mint gonoszokat, kiveti. Nekem több 
hitem van az imában, mint a vitatkozásban. Tartsátok fenn jól az imaórákat, és mi a 
hitetlenek és csalók minden álbölcseletét kinevethetjük. 
 
Júdás azután fontos dolog gyanánt említi meg a gyülekezet szeretetét. Ha a tagok 
szíve helyes állapotban van, akkor a csúfolódók és gúnyolódok keveset tehetnek 
ellenök. „Egymást az Isten szeretetében megtartsátok”, ‒ mert a keresztyének 
meleg közössége, akik az Urat teljes szívükből és lelkükből szeretik, nagyon 
valószínűen nem lesz legyőzve a csúfolódóktól és testies indulatú emberektől. Az 
Isten iránti, szeretet olyan lesz körülöttük, mint egy tüzes fal. Az álmos, elesett 
gyülekezetben nőnek a tévelygők, mint az efaj növény az ócska szakadozott falon; 
de az élet, buzgóság, komolyság, melegség eldobják ezeket a rosszaságokat, mint a 
veresen izzó vaslemez, mely gőzbe változtatja azokat a cseppeket, melyek reá 
esnek. Szeressétek Istent s akkor nem fogjátok a hamis tanokat szeretni. Tartsátok 
fenn a gyülekezet szívét helyes állapotban s akkor nem fordítják el a fejet, 
maradjon meg az Jézus szeretetében és akkor megmarad az igazságban. 
 
A negyedik pont, amelyre ő figyelmünket tereli, a mi tündöklő várásunk; „várván” ‒ 
mondja ő ‒ „a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.” Várjátok, 
hogy Krisztus el fog; jönni és pedig eljő meg nem érdemelt áldásokkal, melyek 
Istennek mi irántunk való irgalmasságát leleplezni fogják; elvárván azt, hogy mikor 
ő jönni fog, ez azért történik meg, hogy harcainknak véget vessen, a sátánt lábaink 
alá tapossa és az örök életet, melyet már belénk plántált kinyilatkoztassa és 
tökéletessé tegye. Krisztusnak biztos elvárásában nem fog félni az anyaszentegyház 
az emberek magas, felfújt beszédeitől és zúgolódásaiktól. Meg lesz neki a válasza a 
zsarnokok ezen kérdéseire: „Hol van az ő eljövetelének ígérete?” Ezt fogja majd 
felelni: „Íme jő az Úr az ő sok ezer szenteivel, hogy ítéletet tegyen mindenek ellen 
és meggyőzze azokat, akik azok közül istentelenek, minden cselekedetekről és 
minden kemény beszédekről, melyeket szóltak ellene az istentelen bűnösök.” Ha az 
egyház először fel lesz építve és azután várakozik őrtornyaiból, akkor dacolni fog a 
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gonosznak hatalmasságaival ama győzelemben való bizodalommal, mely majd az Úr 
megjelenésekor végbemenni fog. 
 

A hitet gátló állapotok 
 
Az ember hite háromféle gátló állapotnak van alávetve. Ezekre akarnám a ti 
figyelmeteket terelni és megmutatni, hogy minő különböző fokozatokban 
jelentkeznek azok. 
 
Az első gátló állapot a kereső hitre vonatkozik. Ennek (a kereső hitnek) ereje abban 
van, hogy az embert imára hajtja. És itt mutatkozik meg a balhelyzet, mert mikor 
kezdeni akarunk, akkor könnyen elhalasztjuk az imát. Milyen gyakran súgja az 
ördög az ember fülébe, hogy: „Ne imádkozzál, mert az semmit sem használ. Hiszen 
tudod, hogy nem jutsz a mennybe! Vagy pedig, ha az ember gondolja, hogy 
meghallgattatott, akkor azt mondja a sátán: „Nem kell tovább imádkoznod, 
megkaptad azt, amit akartál.” Vagy pedig, ha a hónapokon át tartó sóhajok és 
fohászkodások után sem nyert áldást, akkor ezt súgja neki a sátán: „Milyen oktalan 
vagy, hogy olyan sokáig esedezel a kegyelem ajtaja előtt! Tedd túl magad rajta; 
távozzál el! Ez az ajtó be van szögezve és reteszelve, te pedig soha nem nyersz 
meghallgattatást.” 
 
Óh, drága barátaim, ha ti ennek a veszedelmes helyzetnek kitéve vagytok, mialatt 
Krisztust keresitek, akkor arra kérlek, hogy sóhajtsatok az ellen, küzdjetek az ellen, 
ne szűnjetek meg az imával. Amíg egy ember sóhajtani és esedezni tud, addig soha 
alá nem süllyedhet az isteni harag folyamában. Amíg ti még Istenhez kegyelemért 
kiáltani tudtok, addig titőletek a kegyelem vissza nem vonja magát. 
 
Az a második gátló állapot, mely a második fokozaton lévő hívőket leginkább éri, 
vagyis azokat, akik Krisztusban teljesen bíznak, a jelek és csodák utáni kívánság, 
melyek nélkül hinni nem akarnak. Az én prédikátori hivatalom első idejében, a 
vidéki nép körében, leginkább olyan egyéneket látogattam meg, akik magokat igazi 
keresztyéneknek tartották, mert jeleket és csodákat láttak; s akkor nekem a 
legkomolyabb és legtiszteletreméltóbb emberek a legnevetségesebb történeteket 
beszélték el, hogy ezzel megerősítsék, miszerint üdvözölni fognak, mert hittek. 
Elbeszélték nékem körülbelül a következőt: „Hiszem, hogy bűneim meg vannak 
bocsátva. ‒ Miért? ‒ Lássa én lent voltam a hátsó udvarban, láttam egy nagy felhőt 
és gondoltam, Isten teheti azt, hogy ez a felhő szétoszoljék, ha ez neki úgy tetszik. A 
felhő pedig szétoszlott és én azt gondoltam, hogy a felhővel együtt az én bűneim is 
elvétettek, s azóta minden kételytől ment vagyok.” Én azonban ezt gondoltam: 
Igen, akkor különösen oka lehet a kételyre, mert ez olyan oktalan és esztelen dolog. 
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Bizonyos az, hogy sok ember valami különös képzelődést mohón megragad, hogy 
abból következtessen, hogy ő Krisztusba bizalmát helyezi. Óh kedves barátaim! Ha 
a ti hiteteknek nincs jobb alapja, hogy Krisztusáé legyetek, mint egy álom, vagy 
jelenés, akkor itt annak az ideje, hogy még egyszer elölről kezdjétek a dolgot. 
Megengedem, hogy voltak emberek, akik felébresztve, megvilágosítva, s talán 
megtérítve lettek képzelődésüknek csodálatos képei által; de ha ti magatokat 
szintén erre, mint Istennek kegyelmi zálogaira akarjátok bízni, ha azokat, mint a ti 
üdvösségtek bizonyítékait tekintitek, akkor azt mondom néktek, hogy magatokat 
egy üres álomra, egy csalódásra bízzátok. Éppen olyan jól lehetne néktek a 
levegőben várat vagy a fövényre házat építeni. Nem! Aki Krisztusban hisz, azért hisz 
benne mert Ő mondotta ezt, és mert ez itt Isten igéjében írva van. Nem azért hisz 
valaki, mért úgy, meg amúgy álmodta azt, vagy pedig egy hangot hallott, (ami talán 
egy rigónak szava volt), avagy mert azt vélte hogy az égen egy angyalt pillantott 
meg, holott az, amit látott csak különös alakú porfelhő volt. Nem; nekünk a jelek és 
csodák utáni kívánsággal szakítanunk kell. Ha ilyenek érnek minket, akkor legyünk 
értük háládatosak, de ha nem kapunk ilyeneket, akkor egyszerűen a szentírásban 
bízunk, amely mondja: „Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek.” 
(Máté ev. 12. r. 31. v.) Ezzel én nem akarok valakinek gyöngéd lelkiismeretét 
megsebezni, aki talán ilyen különös csodákban egy kis vigasztalást talált; de 
komolyan intelek, hogy ne bízzátok magatokat valami olyasfélére, amit álmodtatok, 
láttatok vagy hallottatok. Ez a könyv bizonyságnak erős szava, „melyet, hogy 
követtek, mint a setétségben világoskodó lámpást, jól mívelitek.” (Péter apost. 2-ik 
lev. 1-ső r. 19. v.) 
 
Miután erről a két bal állapotról beszéltünk, a harmadikat csak éppen megérintjük. 
Van tehát egy harmadik, mely minket a hit és bizodalom legmagasabb fokán 
megütköztet és ez a megfigyelésnek hiányossága. A király udvarából való főember 
(János ev. 4. r. 47‒53.) egészen alaposan megtudakolta a napot és órát, amelyben 
az ő fia meggyógyult. Ezáltal hitbeli bizodalmat nyert. De mi nem figyelünk olyan 
nagyon, amint kellene Istennek gondviselésére. Ami jámbor elődeink az esős idő 
alkalmával azt szokták volt mondani, hogy Isten az égnek csatornáit megnyitotta. 
Ha a mai időben esik, akkor úgy gondolkodunk, hogy a felhők párái megsűrűsödtek. 
Ha ők rétjeiknek szénáját kaszálták, akkor az Úrhoz esedeztek, hogy a napnak sütni 
parancsoljon. Mi talán okosabbaknak gondoljuk magunkat és nem tartjuk 
érdemesnek az ilynemű dolgokért könyörögni, mert azt véljük, hogy azok maguktól 
jönnek elő a természetben. Ők azt hitték, hogy minden viharban, sőt miden 
porfelhőben is bent van Isten. Ők minden dolognál Isten jelenlétéről beszéltek, de 
mi azokról úgy beszélünk, mint a természet törvényeiről, mintha törvények 
volnának anélkül, hogy egy valaki lenne, aki azokat végrehajtja; mintha egy titkos 
erő a természet összes berendezését mozgásba hozná. Mi nem érjük el a 
bizodalmat azért, mert nem elég szorgalmas megfigyelők vagyunk. Ha ti az előre 
való gondoskodónak hatalmát nap-nap mellett megfigyelni akarnátok, ha ti imáitok 
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meghallgattatására vigyáznátok, ha valamit az Istennek állandó kegyelmi 
megnyilatkozásaiból az emlékezet könyvébe foglalnátok, akkor ‒ azt gondolom ‒ 
olyanok lennétek, mint amaz atya, aki teljes hitbeli bizodalomhoz jutott, mert 
megfigyelte azt, hogy ugyanazon óra, amelyben Jézus vele beszélt, egyszersmind fia 
gyógyulásának órája is volt. 
 
Azért óvakodjatok ettől a három gátló állapottól; az imával való felhagyástól, a jelek 
és csodák utáni kívánságtól és az Isten utainak megnyilatkozása felől való 
közönytől. 
 

Mi alapon üdvözülhet még a legnagyobb bűnös is? 
 
Ennek egyik alap oka az, hogy ezáltal az isteni kegyelem korlátlan hatalma 
nyilvánvaló legyen. (Az Isten koronájának egyik legkimagaslóbb drágagyöngye az ő 
korlátlan hatalma „Könyörülök azon, akin könyörültem és kegyelmességet 
cselekszem azzal akihez kegyelmes voltam.” (Pál apostol lev. a rómab. 9. r., 15. v) 
Ha Ő a házasságtörőt, ha Ő az ő választottainak üldözőjét megmenti és üdvözíti, 
akkor minden embernek látnia kell, hogy ez Istennek ujja és hogy Ő szeretetét 
akaratának korlátlan és kifürkészhetetlen terve szerint hagyja munkálkodni. 
Kiválasztja a bűnösök legnagyobbikát, hogy ezzel minden embernek megmutassa, 
miszerint: „...akik nemtelenekek a világon és semminek állíttatnak, azokat 
választotta Isten és azokat, amelyek nincsenek, hogy amelyek vannak, azokat 
eltörülje. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test is.” (Pál apostol I. lev. a Korinth. 1. 
28‒29. v.) 
 
A másik alap oka pedig az, hogy az Ő nagy hatalmát bebizonyítsa. Oh milyen 
szörnyen dühöng a pokol, ha az ő hősei közül elesik egy! Ha az ő Góliátjai a földre 
zuhannak, milyen vadul futnak el akkor a filiszteusok. Mennyire visszhangozik a 
menny a győzelmi énektől, ha egy nagy bűnös az isteni mindenhatóság győzelmi 
jelévé válik! És hogyan beszélnek az emberek serény nyelvvel Istennek nagy 
erőteljes tettéről, ha az iszákos, a káromkodó, a tolvaj megmosatik és szentté válik! 
Minő feltűnést okozott ez Elstowban, amidőn a korcsmában nyilvánosan kérdezték: 
„Hiszen ismeritek Bunyan Jánost?” ‒”Óh igen, mi ismerjük őt, te azt a legényt 
érted, aki a kuglizóban mindig az első volt és aki az ivás mellett mindig a 
leghosszasabban kitartott? Igen mi ismerjük őt.” ‒ Jól van; hát azt is tudjátok, hogy 
ő tegnap Bedfordban prédikált? Inkább elhittem volna, hogy az ördög prédikál, 
mint Bunyan János! Micsoda csudálatos dolognak kell mégis az evangéliumban 
lenni, hogy egy olyan embert egészen és teljesen átváltoztatni képes!” És mégis 
igaz volt; Bunyan János pedig, ez a sörházban tanyázó ember, többet tudott a 
romlás mélységéről és többet a mennyei városról, mely a sötét folyónak túlsó 
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partján fénylik, mint kortársainak legtöbbje. Isten hatalmát és 
korlátozhatatlanságát mutatja az, ha ilyen emberek megmentve lesznek és 
üdvözülnek. 
 
Azután pedig, mily igen nagyon bizonyítja ez Istennek kegyelmét. Ha én időnként 
látogatásokat kaptam az üdvszomjazóktól, úgy néha többeket láttam hozzám jönni 
olyanok közül valókat, akik jámbor körökben születtek és neveltettek. Ezekért 
nekem Istent dicsőítenem kellett. De jött ám néha egy olyan is, akinek elbeszélései 
hajmeresztők voltak és az ő előadásával nem tudott folytatólagosan előhaladni, 
hanem előhozott abba sóhajt, könnyeket és zokogást, amikor azonban véget ért és 
minden felfedve lett, ketten ültek ott és sírtak együttesen, ‒ s alig tudnám 
megmondani, hogy ki sírt keservesebben? Az egyik azért sírt, hogy kegyelmet nyert, 
a másik pedig azért, mert benne ugyanazt a kegyelmet ismerte fel, amelyet 
önmagán tapasztalhatott. Óh, ha a nagy bűnösök elbeszélik tapasztalataikat, akkor 
ők olyan egyenesek, hímezés-hámozás nélküliek és világosak. Semmit sem fedeznek 
el; nem sokáig töprengnek azon, hogy mikor és miképpen lettek megtérítve, hanem 
éppen mellette vannak. Ezt mondják: „Óh uram, ennek Istentől kell lennie; olyan 
változás ment véghez én bennem, hogy egy oroszlán báránnyá, egy hollót 
galambbá, semmi más nem változtathatott meg, hanem egyedül csak az isteni 
kegyelem!” A nagy bűnösökben kinyilvánítja magát Istennek kegyelme. 
 
Továbbá a nagy bűnösök néha azért hívatnak meg Istentől, hogy mások is oda 
intessenek. Ti tudjátok, hogyha valami nagy bűnös kegyelmet talál, úgy némely 
lélek ezt szokta erre mondani: „Óh, akkor hát még nékem is lehet kegyelmet 
reménylenem.” Örülök, igen teljes szívemből örülök azon, hogy volt egy Manasse, 
egy Dávid, egy tárzusbeli Saulus; s különösen azért örülök, hogy azok ott vannak a 
bibliában. Az istentelenek kikeresik maguknak a bűnös történeteket, nevetnek 
felettünk és ezt mondják: „Lássátok, ezek a ti szenteitek!” ‒ Ah mi már ezt el tudjuk 
hordozni, mert mondhatjuk: „Nem, ott az áll, hogy mik voltak ők természetes 
emberi voltuk szerint, de mindezek dacára, üdvözültek Istennek kiválasztó 
kegyelméből, mely az embert üdvözíti hit által és nem az ő cselekedeteik folytán.” 
(Olvasd Efézus 2. r., 8‒9. vers.) Persze én azt hiszem, hogy Dávid esete ezer, sőt 
millió bűnbeesés között egészen egyedülálló. A botrány, melyet élete idején 
okozott mindenesetre igen nagy volt, de az a megszámlálhatatlan áldás, mely az ő 
bűnbánati zsoltáraiból minden időben és minden népbeli hívők közösségére áradt, 
azt a kárt, amelyet Dávid bűnesete annak idején az Isten gyülekezetének okozott, 
messze az árnyékba helyezi. Nem mintha ebből a bűnös számára gyalázatának 
enyhítése folynék ki, hanem a Megváltó részére nő ki belőle nagyobb tisztelet, hogy 
ahol a bűn oly hatalmas volt, a kegyelem még sokkal hatalmasabb lett. Mi ezt a 
foltot a világosság kedvéért, mely ebből a napból reánk sugárzik, ‒ elhordozhatjuk. 
Ti bűnösök, ti mindnyájan én miattam számítsátok magatokat a kisebb bűnösökhöz, 
ha a ti életetek soha sem mocskolták be a nagy bűnök (s én örülnék, ha ez így 
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volna,) de legalább engedjétek magatokat idevonzatni ama tény által, hogyha egy 
nagy bűnös Jézushoz jön, megmosatik és üdvözíttetik. Hallottam elbeszélni, hogy 
mielőtt egy elefánt valami hídra lép, ormányával vagy egyik lábával megpróbálja 
milyen szilárd az. Meg akar róla győződni, hogy elég erős-e, mert testének nagy 
súlyával nem bízik semmiféle oly építkezésben, amely csak lovak vagy gyalogosok 
részére van szánva. S csak azután, ha a hidat megvizsgálta és elég erősnek találta, 
folytatja útját és az ő hatalmas, óriás teste keresztül vonul a mély folyamon. Nos 
tegyétek fel, hogy mi a part másik felén állanánk és abbeli aggodalmunkat fejeznék 
ki, hogy a híd nem bír el minket. Akkor a mi hitetlenségünk valóban felfoghatatlan 
volna. És így van ez, ha ti egy olyan nagy bűnelefántot, mint Pál apostol, a kegyelem 
hídján keresztül jönni láttok s emellett egy deszka sem recseg, a híd pedig nem is 
inog a teher alatt, ‒ akkor, azt vélem, ti csoportosan jöhettek és mondhatjátok: 
„Elbír minket, mert őt is elbírta, mi is keresztül mehetünk rajta, mert a bűnösök 
legnagyobbika a mennybe tudott bemenni.”  
 

Egy üdv-üzenet 
 
Panaszt hallok. Az egyik ezt mondja: „Nincs erőm; vajon megkeres-é engem Jézus 
és fog-e reám vigyázni?” ‒ Igen, bűnös, Ő azt meg fogja tenni. Azt mondod, hogy 
nem tudsz hinni? És ez nyom téged. Isten segít neked erőtlenségedben. Először 
felsegít téged az ő ígéreteivel. Lélek, te nem tudsz hinni; de ha Isten, aki hazudni 
nem tud, ígéretét adja, nem fogsz-e akkor hinni? Nem vagy képes akkor hinni? Én 
azt gondolom, hogy Istennek ígérete, ‒ és ez biztos ‒ kénytelen meggyőzni 
erőtlenségedet.” Aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem.” ‒ Nem 
tudsz-e hinni? Nézzed, az ígéretnek igaznak kell lennie. De azután ‒ mintha tudná, 
hogy ez nem lesz elegendő, ‒ még esküt is csatolt hozzá. Ünnepélyesebb eskü 
pedig soha nem tétetett, mint: „Élek én, azt mondja az Úr Isten: nem akarom a 
hitetlennek halálát, hanem, hogy a hitetlen kitérjen az ő útjáról és éljen! Térjetek 
meg, térjetek meg a ti gonosz utaitokról, és miért halnátok meg, óh Izrael háza?” 
(Ezékiel próféta k. 33. r., 11.v.) Még most sem tudsz hinni? Hogyan kételkedhetel 
Istenben, ha ő megesküszik? Te nemcsak hazuggá akarod tenni Istent, hanem ‒ 
borzalom fog el, ha kimondanom kell, ‒ még azt is hiszed, hogy Isten hamisan is 
tudna esküdni! Isten őrizzen attól, hogy ilyen káromkodásokat engedj keletkezni 
gondolataidban. Gondold meg azt, hogy aki nem hisz, az hazuggá teszi Istent, mert 
nem hisz Istennek Fiában. Ne tedd azt! Bizonyos, hogy tudsz hinni, ha az ígéretek és 
eskü hitre kényszerítenek. De még több. Mintha tudná, hogy még ez sem elegendő, 
tehát az Ő lelkét adja néked. „Ha azért ti gonoszok lévén, tudtok a ti fiaitoknak jó 
ajándékokat adni, mennyivel inkább a ti mennyei Atyátok ád Szentlelket azoknak, 
akik ő tőle kérendik.” (Lukács evang. 11. r., 13. v.) 
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Bizonyos, hogy te tudsz hinni. „Ah”, ‒ mondja egynémely ‒ „meg fogom kísérelni.” 
Nem, nem, ne csak kíséreld meg, ‒ ez nem az, amit Isten tőled kíván. A kísérlet 
teljesen szükségtelen; most higgy te bűnös a Krisztusban. „Igen,” ‒ mondja ismét az 
egyik, ‒ „én gondolni akarok erre.” Nem, né gondolj erre, ‒ higgy, tegyed egyszerre, 
mert ez az isteni evangélium. Sokan közületek, akik Isten igéjének hangzása alatt itt 
vannak, többé ‒ amint én ezt sejtem ‒ nem kapnak más meghívást és ha a mai 
meghívást eldobjátok, úgy érzem lelkemben, mintha a Szentlélek mondaná nekem, 
‒ hogy ti soha többé nem fogtok hallani hívő prédikációt, hanem megtéretlenek 
maradtok, megváltás nélkül vonultok a pokolba, ha nem hisztek most az Úr 
Jézusban. Nem úgy beszélek, mint ember, hanem mint Istennek egy küldötte a ti 
lelkeitekhez s én parancsolok néktek Istennek nevében hogy higgyetek az Úr 
Jézusban; most higgyetek. A ti veszedelmetekre elvetitek azt a szózatot, amely a 
mennyekből hozzátok kiált, mert „aki nem hisz, elkárhozik.” Hogyan akartok 
megmenekülni, ha ilyen nagy megmentést elmulasztotok? Ha ez élőtökbe jő, a ti 
utaitokba dobja magát és ha ti azt mégis elvetitek; ah, hogyan akartok hát 
megmenekülni? Könnyekkel akarnálak meghívni és ha tehetném, kényszerítenélek 
arra, hogy jöjjetek. Miért nem akartok? Óh kedves lelkek, ha ti el fogtok kárhozni, 
ha véleményeiteket megvalósítjátok, hogy sohasem lesz részetek a kegyelemben és 
hogy soha meg nem fog indítani titeket valami intelem, ‒ akkor vajon a 
bosszúállásnak miféle láncai fognak várni azért, hogy ennek a szeretetnek 
kötelékeit úgy eltépitek? A legmélyebb poklot érdemeltétek meg, mert 
megutáljátok a mennyei örömöket. Isten szabadítson meg titeket! Isten akar és fog 
megmenteni titeket, ha bíztok az Úr Jézusban. Adja néktek Isten, hogy most, ebben 
a pillanatban hinni tudjatok a Jézusért. Ámen.  
 

Miként nyeri el az ember a hitet? 
 
A hit a hallásból vagyon. (Pál 1. a róm. 10, 17.) Helyes; de hát nem minden ember 
hallja-e az evangélium prédikálását és mégis olyan sok marad megtéretlen! Hogyan 
történik az, ha egy ember hívő lesz? Belső tapasztalata után jön a hit, egy mélyen 
érzett hiány következtében. Az ember érzi, hogy egy megváltóra van szüksége; 
beismeri, hogy az Úr Jézus az a Megváltó, akire szüksége van; és mert saját magán 
segíteni nem bír, tehát hisz Jézusban. Mivel ő semmi sem és nincsen semmije, tehát 
érzi, hogy Krisztust megragadni, vagy pedig tönkremenni kell és ezért megragadja 
őt, mert másképp nem mehet. Minden kilátás el van zárva előle, csak egy kitérő 
útja van,, még pedig egy másiknak az igazsága; mert ő belátja, hogy sem valami 
szép szavak által, sem önkínzások által magát megmenteni nem képes. Ezen okból 
Krisztushoz jön és megalázza magát előtte, mert nála nélkül többé nem élhet és el 
kell neki veszni, ha nem kapaszkodik beléje. Figyeljük meg tovább a dolgot és 
kérdezzük: Hogyan támad az emberben ez a hiányérzet? Hogy van az, hogy ő és a 
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többi nem érzi az üdvösség utáni vágyat? Egész biztos, hogy őneki nincs nagyobb 
szüksége Krisztusra, mint másoknak. Hogyan jutott azon beismeréshez, hogy ő 
elveszett és tönkrement? Hogyan történik az, hogy az elveszett állapotnak érzete 
hajtja őt, hogy Krisztust, mint Megváltóját megragadja. A felelet így hangzik: Isten 
ajándéka ez (Pál 1. az Efézusb. 2, 8.); ez a Szentlélek műve. Senki sem jön 
Krisztushoz azáltal, hogy magát a törvény alá helyezi és elzárja azzal a 
meggyőződéssel, hogy aki nem jön Krisztushoz, annak nyomorultul el kell vesznie. 
Így tehát a fergeteg által kényszeríttetnek, hogy másképp elhatározzák magukat és 
a mennyei révbe bejussanak. A mi testi gondolkozásunknak annyira ellenére van a 
Jézus Krisztus általi megváltás s emberi érdemekhez való ragaszkodásunkkal oly 
teljesen összeférhetetlen, miszerint Krisztust sohasem választanok, hogy nekünk 
egy és mindenünk legyen, ha a Szent Lélek minket ahhoz a meggyőződéshez nem 
juttat, amely szerint mi semmik vagyunk és ezáltal minket Krisztus elfogadására 
kényszerít. 

Spurgeon a gyermekekről 
 
(Márk ev. 10, 13‒16. v.) 
 
Jézus nem keresztelte meg a gyermekeket. Az evangélisták nem közlik sehol, hogy 
Jézus azt mondotta volna: „Hol van a keresztapa és keresztanya?” Azt sem 
olvassuk, hogy elhozatta volna magának a szertartás könyvét és a keresztelő 
medencét. Nem, hanem: „ölébe vette őket, kezeit reájok vetvén, megáldá őket,” 
így bocsátotta el azokat, anélkül, hogy egy cseppet is azon tisztító elemből reájok 
csepegtetett volna. Ha pedig ezen cselekedete valamiképpen összefüggött volna a 
keresztséggel, akkor most lett volna neki alkalma a gyermekkeresztelés 
gyakorlására. Ezzel egyszerre és mindenkorra véget vetett volna a vitának, 
ellenfeleink javára. Lehetnek emberek a világon, kik amellett harcolnak, hogy a 
gyermekeket a keresztség által beoltsák Krisztus testébe, de aki Krisztust 
tiszteletben lelki vezérül elfogadja, nem fog ilyent tenni. Én, kedves testvéreim, 
inkább volnék néma, mintsem egy szót is szóljak Krisztusnak egy intézkedése ellen, 
melyet ő maga beiktatott és gyakorolt. 
 
Ha Jézus csak egyet is ezen gyermekek közül meglocsolt volna vagy nevet adott 
volna a gyermek újjászületéséért, akkor ez a kérdés örökre eldöntve volna. Sokan 
közülünk sok sértést elkerültek és számtalan tévedést kikerültek volna, melyeket 
így sok jámbor ember ítélete szerint, elkövettünk. Ezeket az embereket én nagyra 
becsülöm és tisztelem, habár a keresztséget illető ítéletüket nem fogadom el. 
 
Egy példából megmutatom néktek ellenfeleink gyenge álláspontját. Tegyük fel, 
támadna egy vallásfelekezet, mely azt tanítja, hogy a csecsemőknek adassék az 
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Úrvacsora. Ilyen tan már meglehetős régi korral dicsekedhetnék, mert talán már 
tudjátok is, hogy volt idő, amikor a gyermek-Úrvacsorát gyakorolták és ezt szintén a 
bibliával lehetne bizonyítani. Ha egy csecsemőnek joga van a keresztséghez, akkor 
nem szabad tőle elvonni az Úrvacsorát sem. Éveken át hozták a gyermekeket az Úr 
asztalához, de mindenféle körülmények fordultak elő, minek következtében 
elejtették a gyermek-Úrvacsorát. Ha valaki a mai korban ezt a tévedést megújítaná 
és be akarná bizonyítani, hogy a csecsemőket engedni kell, akkor ugyanannyi joggal 
és annyi következetes okokkal tehetné, mint a csecsemőkeresztség pártolói ezt 
teszik az idézett igéből. Hogy vajon a gyermekkeresztség más bibliai versekből 
bebizonyítható-e vagy sem, most nincs időnk megvizsgálni. De ha ez más 
szövegekből be is volna bizonyítható, annyi igaz, hogy a mi szövegünkből nem 
bizonyítható be, hogy a keresztszülők megrendelése, azoknak vallomása és 
állításuk, hogy a gyermekekből a keresztség által „Krisztus testének tagjai, Istennek 
gyermekei és Isten országának örökösei” lesznek, biblia szerinti volna. Éppen olyan 
könnyen bebizonyíthatnám fenti szöveggel a gyermekoltást, mint azt a szertartást, 
melyet az imádságos könyv „gyermekkeresztelésnek” mond. Azt merem állítani, 
hogy bármit be tudok bizonyítani, ha olyan bizonyító okokat szabad felhozni, mint 
azok, melyek bebizonyítani igyekeznek, hogy a mi szövegünkben benne van a 
gyermekkeresztség. A gyermekkeresztség és szövegünk között semmiféle 
összefüggés nincs. Szövegünknek értelme igen egyszerű és világos és a 
keresztelésnek gondolata bele van téve, nem pedig benne találtatott. Egy 
írásmagyarázó ezt mondja: „Ezeket a tanokat kicsikarták ebből a szövegből akként, 
ahogyan az adóhivatalnokok tönkrement emberekkel szoktak elbánni, t. i. ott, ahol 
tulajdonkép nincsen semmi, kényszerúton hajtják be az adót.” Soha senkit nem 
gyötörtek annyira, hogy fizesse meg azt, amivel nem tartozik; soha egy embert nem 
kínoztak úgy, hogy vallja be azt, ami soha eszébe nem jutott neki, mint ahogyan 
ezen szöveget kínozták és gyötörték, hogy bizonyítsa be a gyermekkeresztséget. És 
mégis ezeren azt kiabálják: „Nem mondta Jézus:” „Engedjétek, hogy jöjjenek én 
hozzám a kis gyermekek!” Ezeknek azt válaszoljuk: „Olvassátok a szót, ahogy írva 
van és nem találtok benne vizet, hanem csak Jézust egyedül”. 
  

Spurgeon a keresztségről 
 
A falusi missziógyülekezet előtt Spurgeon a következőket monda: Mivel arról van 
szó, hogy a falusi nép között baptista-misszió alapíttassék, reménylem, hogy ti 
nemcsak keresztyének vagytok, hanem teljesen áthatott keresztyének és igazi 
baptisták. Ha valaki megtéríttetett, s nem lesz baptistává, akkor hiányzik valami 
még, amiről többen, kik keresztyéneknek nevezik magukat, erre vonatkozólag 
éppen nincsenek helyes tudatban. Ha a hívők keresztsége Jézus rendelése ‒ szava 
pedig mondja, hogy az, ‒ akkor mindazoknak hiányzik, kik Őt ebben engedelmesen 
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nem követik. Ez az igaz tanítványi ismertető jel. Habár a keresztség kis dolog a Jézus 
Krisztusban való hithez hasonlítva, de ez egy okkal több, hogy mi végett kell ezt 
minden igaz tanítványnak magán végrehajtatni. 
 
Ismertem egy fiatalembert, akinek kevés képessége, de annál nagyobb szeretete 
volt Üdvözítőjéhez. Ez megbetegedett s attól tartott, hogy meg fog halni. Nagy vágy 
volt benne az alámerítkezésre, de nővére így szólt hozzá: „Ah, Izsák, a keresztség 
nem fog téged üdvözíteni.” De ő csakhamar válaszolá: „Ezt jól tudom. Arra nem is 
gondoltam, hogy a keresztség képes lenne engemet a mennybe felkészíteni. Nem 
szabad előbb megkeresztelkednünk, míg határozottan nem tudjuk, hogy meg 
vagyunk mentve kegyelemből a Jézus Krisztusban való hit által. Egyedül az Ő 
érdeme által reménylünk a mennybe jutni.” 
 
„Akkor hát miért akarsz megkeresztelkedni?” 
 
„Lásd, mikor a mennybe jutok, meg fogom látni az Úr Jézust,, aki így fog szólni 
hozzám: „Izsák, ezt a kis lépést az én kedvemért még megtehetted volna”. Ha 
csakugyan így fog szólni, nem leszek, képes neki felelni.”  
 
Persze, ha ez a dolog, amiről most itt szó van, nagyobb lenne, vagy üdvünk ettől 
függne, s ezt tennünk kellene, akkor az tisztán önérdek lenne. Ebben a rendelésben 
csak arra kér az Úr minket, hogy kövessük példáját, s mondjuk meg a világnak: „mi 
meghalunk”. A holtakat el kell temetni, így jutunk a merítkező medencébe, hogy a 
keresztségben Krisztussal eltemetkezzünk és ezt mondjuk a világnak: „Nem vagy 
képes többé minket hatalmadba keríteni, mert holtak vagyunk és Krisztussal 
eltemettetünk. A világnak megfeszíttetünk, melyhez nem fogunk többé visszatérni. 
A hívő részére a keresztség ugyanaz, amit Conte tábornok tett, amikor Dél-
Amerikában kikötött. Bevezette seregét az országba, ahol túlnyomó sokaságú 
ellenséggel jutottak szembe. Ekkor elküldött egy alparancsnokot a kikötőbe, s 
valamennyi hajóit felgyújtotta; a néphez pedig így szólt: „Győzzetek vagy 
meghaltok! Visszavonulás lehetetlen!” Hasonlóképp mi is elsüllyesztjük minden 
hajónkat s ezt mondjuk barátainknak és ellenségeinknek: „Soha nem térünk többé 
vissza.” Aki meg van keresztelve, az Krisztus jelét hordja testén. Olyan, mint a 
víznyomat írópapírunkban, el nem távolítható abból. A megkeresztelt egyének 
vallomásukra szégyent hozhatnak, de keresztségüket nem lehet visszavonniuk. 
Fejüktől talpig rajtuk a Krisztus bélyege. Kívánnám, hogy mindnyájan helyes, mély 
benyomást nyernétek arról, amit keresztségünk elétek tár, hogy mi az Úrral 
meghaltunk és eltemettetünk. Ha valaki ezt felelné, hogy ő nemi láthatja ezt, annak 
tanácsolnánk, vegyen szemüveget; aki pedig egy kis könyvet akar, mely többet 
mond a hívők keresztségéről, annak szívből ajánljuk az újtestamentumot. Az kérje a 
Szentlelket, hogy tanítsa őt; így majd rövid idő alatt tisztában lesz azzal. 
 



  
364 

 
  

Intés a jómódú emberekhez 
 
„Ismertelek téged a pusztában, a vizetlen és száraz földön. Bő földre hozam és 
megelégedének megtelének, de elhívék magokat, elfelejtkezének én rólam. Azért 
én, mint az oroszlán olyan leszek rajtok, mint a párdúc leselkedem utánnok. 
Eleikbe futok, mint a medve, melynek kölykeit elvették megszaggatom szívöket, 
belöket; bényelem őket ott, mint az oroszlán, a mezei fenevad elszaggatja őket.” 
(Hoseás, 13. r., 5‒8. vers). 
 
Alapígém fonalán ma a jómód veszélyeiről akarok beszélni és mivel a 
hallgatóságnak mindig a kisebb része tartozik a jómódúakhoz, tehát prédikációm 
aránylag csak kevésnek szól. Kötelességem ő hozzájuk szólni, mert aki igehirdetői 
tisztjénél tökéletesen megfelel, az a Szentírás minden figyelmeztetésével gondol és 
az éber lelkipásztor a léleknek minden állapotát kellően megfigyeli. Bár a Szentlélek 
képesítene tisztem igazságos eljárásában, midőn a különböző jellemű embereknek, 
Istennek egész tervét hirdetem. Ha a gazdagok Isten beszédét szívesen vennék, az a 
vagyontalanoknak hasznukra válnék, mert szerény sorsukkal megbarátkoznának és 
belátnák, hogyha jól ment volna dolguk, ugyanazon hibákba eshettek volna, 
melyeket szövegünk ostoroz. Talán sohasem ismertétek volna meg azon szent 
örömet és boldog békességet, mely most a tiétek, ha a jólétnek ama magaslatait 
elértétek volna, melyek után vágyakoztatok. Isten tudja mennyi ereje van az 
embernek és tudta, hogy a gazdagságnak kísérteteit nem bírnátok ki, ezért tartott 
meg titeket ott, ahol vagytok, nagyobb biztonságban és boldogságban, habár 
kevesebb jómódban.  
 
Más emberek talán örültek az előbbi évek napsugarán, de most, hogy beborult 
fölöttük, tele vannak nyugtalansággal. Ezen prédikáció talán megtanítja őket eme 
szavakra: „Az én Istenein nem annyira a napsugarat rejtette el előlem, hanem a 
tüzes kemencéből szabadított ki engemet.” Ő látta, hogy az én szerencsém olyan 
bajokat idézett elő, melyek engem komolyan megkárosítottak volna és ezért kivont 
engemet hatáskörükből. A napvilág fényéből egy árnyasabb helyre ültetett, de 
amely lelki növekedésemnek előnyösebb. Olyanok is lehetnek jelen, kik buzgón 
törekednek a nagy dolgok után, ezek tanulják meg a mérséklést. Aki előre törekszik, 
az dicséretre méltó, de a szárnyas lovat jól fel kell kantározni és meg kell zabolázni, 
mert különben lovasával együtt elrepül. Vannak elégületlen szellemek, kik csekély 
eredménnyel nem érik be; epedve törekednek a legelső helyek után és e világ 
legmagasabb polcait akarják elérni. Önérzet, életüknek csillaga, talán jobban 
mondva balgatagságuknak bolygótüze. Ezek tanulják meg e mai beszédből, hogy 
nem mind arany, ami fénylik; hogy külső jólét nem teszi az embert mindig boldoggá 
és hogy meg lehet gazdagodni anélkül, hogy Istenben gazdagok volnánk. Szeretném 
a lángoló ifjú láztól forró homlokára hűsítőleg rátenni kezemet és eszébe juttatni, 
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hogy senki sem él abból, hogy nagy vagyona legyen. 
 
Még egy szavam van, mielőtt tovább mennék: Hoseás beszél Éfraim vagy Izraelről, a 
tíz törzs birodalmáról, mi pedig saját képünket láthatjuk meg azokban. Izrael az 
egyházat jelképezi és mégsem egészen Istennek igazi, lelki egyházát. Nem mind 
tartoztak Izraelhez, akik Izraelből valók voltak, mert ők test szerint egy magból 
valók voltak és ezért egy kevert tömeg, mely inkább a keresztyénséget valló világot 
ábrázolta, mint a kiválasztott keresztyén egyházat. Nos, úgy kell alkalmaznom a 
szöveget, amint adatott és azokra vonatkoztatni, akikre tényleg ráillik, t. i. a közös 
keresztyénség, a magát úgy nevező Isten népére. Ezért a mai beszédemben csak 
alig észrevehetőleg vonatnak a megkülönböztető vonalak az újjászületett Isten 
népe és a csak névleges keresztyének között. Ennek így kell lennie, mert olyan 
igazságról fogok beszélni, mely egy vegyes népre vonatkozik. Ti pedig annál 
pontosabbak legyetek az önvizsgálatban, hogy mindenki elvegye magának azt, ami 
az övé. 
 
Az egész Izraelhez beszélek, legyen az lelki vagy nem lelki; azokhoz, akik Isten 
népének nevezik magukat, azokhoz, akik velük egyesülnek a nyilvános 
istentiszteletben vagy akik ezekhez számláltatnak. „Kinek füle van a hallásra, az 
hallja.” A Szentlélek áldja meg a hallást. 
 
Térjünk a beszéd tárgyára. 
 
Szövegünk első sorban a szenvedésekre való megemlékezésre mutat. Az Úr soknak 
mondja közülünk: „Ismertelek a pusztában, a nagy szárazságnak országában” (angol 
fordítás). Fontoljátok meg ezt nagyon és vessetek egy visszapillantást a múltra. 
Előre léptetek a világban? Megváltoztak körülményeitek? Felgyógyultatok valami 
nagy betegségből vagy kiszabadultatok a félelemnek mélységéből? Jó körülmények 
között vagytok most, van bőségesen minden és megáldott Isten a mulandó 
javakkal? Nézzetek csak vissza azon útra, melyen az Úrnak keze titeket vezérelt! 
Tekintsetek vissza az előbbi megpróbáltatásokra és a kegyelemre, mely támogatott 
benneteket. Némelyeknek, akiknek most jól megy dolguk, nagy nehézségekkel 
kellett megküzdeniök, melyek a pusztaság nagy szárazságához hasonlíthatók. Oly 
szerencsétlenek voltak és minden vigasztalástól megfosztva, hogy el lehet mondani 
róluk, vizet kerestek, de nem találtak, nyelvök elepedt a szomjúságtól. Szomjúság a 
legborzasztóbb szenvedés, mely az embert érheti; ehhez hasonló volt némely 
embernek a szüksége és nélkülözése a múltban: nyomorúságosán tengődött és 
élete hasonló volt a folytonos halálhoz. Az Izraeliták a pusztában három napig 
haladtak víz nélkül; kutakhoz értek és mikor inni akartak, azt vették észre, hogy 
megihatatlan a víz, mert keserű. Isten népe közül nem sokan emlékeznek-e olyan 
időre, amikor nagyon szűken ment nekik és alig volt meg a mindennapira való, 
amikor jó embereiktől kértek segélyt és megcsalatkoztak? Tanács nélkül állottak, 
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készletük elfogyott már, utolsó filléreiket kiadták, csaknem mintha életüket adták 
volna el. Ah, ezek pusztai napok voltak! Hasonlóak voltak ama hetek, melyeket 
betegségben sínylődve töltöttünk el, amikor éjjel így sóhajtoztunk: „Bár adná Isten, 
hogy már reggel volna” és ha eljött a reggel, akkor kifárasztott a ragyogó nap és azt 
kívántuk, bárcsak este lenne, hogy aludhatnánk. Talán ezek közül még egyik sem 
volt a mi tényleges megpróbáltatásunk, hanem sok gondok gyötörtek és nem 
tudtuk, kihez forduljunk tanácsért; nem láttuk magunk előtt az utat; életünknek 
fonala olyan volt, mint az összekuszált gombolyag és nagyon aggódtunk, hogy ki 
fogja azt kibontani. Sokszor fejünket két kezünkre támasztva, azt gondoltuk, hogy 
meg kell zavarodni, ha új gondok támadtak meg. Ez volt a nagy szárazságnak 
országa, egy puszta, melyben kígyók és skorpiók fenyegettek. Ne felejtsük el, hogy 
ezen az elhagyatott úton haladtunk. Bizonyára nem nehéz ezekre a dolgokra 
visszaemlékezni, mert többnyire a szenvedéseink nagyon is élénken megmaradnak 
emlékezetünkben, ezen élénk emlékeket fel akarom használni, hogy a múltat ismét 
felelevenítsem előttetek. 
Ezen szomorú időknek a haszna az volt, hogy gondoltatok Istenre.  
  
Hogyan? Ő hozzá folyamodtatok minden étkezéskor és ő benne bíztatok óráról-
órára, mint az Izraeliták a mindennapi mannával. A kenyérhaja száraz volt, de édes, 
mert az Úr adta. Nem emlékeztek, hogy úgy látszott, mintha az üzletben minden 
darabokra akarna törni? Egy nagy áruház csődöt mondott emitt, amott meg egy 
másik ingadozott; a ti helyzetetek is veszedelmes volt, saját bukásotok egy 
hajszálon látszott függni. Most eszetekbe jut és megvalljátok, hogy akkor komolyan 
Istenhez fordultatok, mert nem volt más senki, akihez lehetett volna folyamodni. 
Azok voltak az imádságnak napjai! Az írásnak ama részei milyen édesek voltak, 
melyek jövendőmondásképen hatottak szíveitekre! Mennyire becsültétek Isten 
népének imádságait, akik ti érettetek imádkoztak! Vagy betegség által próbáltattál 
meg? Ah, akkor eszedbe jut, hogy a fal felé fordított arccal, mint Ezékiás, könnyek 
között imádkoztál meggyógyulásodért A fájdalomnak keserűségében kiáltottál: 
„Atyám, segíts, erősíts és üdíts fel engemet.” Akkor érezted, hogy Isten nélkül nem 
tudsz élni; azon biztos tudat nélkül, hogy van egy Isten a mennyben, kétségbe 
kellett volna esni. S habár nem úgy ismerted Istent, mint ahogyan szeretted volna 
ismerni, mégis létezett a te számodra Isten, miként Izraelnek is volt Istene, mikor az 
említett törzsek a pusztán által mentek és jelenlétét nappal a felhőoszlopban és 
éjjel a tüzes oszlopban látták. 
 
Nyilvánvalóvá tette magát Isten a te szellemed előtt; igen, s ami még jobb, Ő ismert 
téged. Minő szépek ezek a szavak: „Ismertelek téged a pusztában, a vizeken és 
szárazföldön.” Ő nem szégyellte azt, hogy téged magáénak ismerjen és te veled 
érintkezzék. Azokat az erőtelen imákat, amelyeket te, ha nem lett volna oly nagy a 
szükséged, el sem rebegted volna, Ő mégis meghallgatta és csodálatos módon 
vigasztalt téged. Visszapillantva láthatod, hogyan szabadított meg. Igaz, hogy nem 
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esett manna az égből, te a te mindennapi kenyered mégis megadatott néked. Te 
csodálkoztál és olyan háladatosnak érezted magad, mintha az az égből jött volna. 
Igen, nem adott vizet semmi szikla, hogy megitasson és mégis segítség jött olyan 
emberektől, akiktől azt oly kevésbé vártad, mint ahogyan nem remélnéd, hogy a 
sziklából forrást fogsz látni kiszökkenni. Az Úrnak keze tartott fenn téged a te 
nyomorúságodban és végre megszabadított belőle. Visszapillantáskor csodálatos ez 
a dolog és ha nem hitted volna, hogy az Ő keze van benne, akkor tökéletes 
rejtélynek maradt volna előtted. Erezed, hogy a te életed titka magyarázatának 
egyedüli útja az, hogy a Mindenható örök kezében hiszel. Ő jött segítségül és a te 
veszteségeid nyereségekké változtak. A teher, melyről te azt gondoltad, hogy téged 
összezúz, könnyen hordozhatóvá lett. Az ital, melyet halált hozónak tartottál, 
gyógyítónak bizonyult be. Te a pusztának éhségét felcserélted bőséggel és 
kellemetességgel. Mindened van, amit szíved kívánhat és a te szájad jó dolgokkal 
telt meg; azért tehát egy pillanatra se felejtsed el, hogy az Úr miképpen ismert el 
magáénak a pusztában, a nagy szárazság tartományában. 
 
Ha visszatekintesz arra az időre, semmi olyasmit nem látsz, amiben dicsekedhetnél, 
mert nem annyiból állott a dolog, hogy Istent ismerted volna, hanem inkább, hogy 
Ő téged ismert. Te bizonyos módon imádkoztál és hittél, de az nagyon szegényes 
ima és nagyon szegényes hit volt; az irgalmasság mégis nagy volt és Ő magáénak 
ismert téged. Ismerte körülményeidet, ismerte kísértéseidet, ismerte 
gyöngeségeidet, ismerte szükségleteidet; igen, Ő tudott szükségednek idején 
segíteni másodpercnyi pontossággal. Ha 52 percig tovább várt volna a segítséggel, 
már késő lett volna, de Ő pontos vala könyörületességében. Sohasem jön korán, 
sohasem jön későn. Csodálatosan segített néked, habár egy ízben majdnem 
elcsüggedtél és máskor telve voltál világi érzülettel, zúgolódással és 
felháborodással. Ha visszapillantasz, kényszerítve vagy mondani: Ő ismert engem a 
szárazság tartományában, de én, én még nem is jártam hűségesen élői, hanem úgy 
tévedett el szívem, mint Izrael népe, mely borjút csinált Hóreben, meghajolt előtte 
és azt a szent helyet is, az Úrnak hegyét, ahol Jehova kijelentette magát, 
megfertőztette. 
 
Az Úr ismert minket, ‒ legyen áldott az Ő neve, ‒ mikor mi egy puszta 
tartományban, zord vadonban voltunk és ismerete a tényleges segélyben mutatta 
meg magát. Nos fivéreim és nővéreim, elfelejtettétek-e az Úr jóságát a borús és 
homályos napokon? Ha ti ezt elfelejtettétek, Ő nem felejtette el. Az Úr gyakran szól 
a szentírásban Izraelnek előbbi napjairól. Ő azt mondja: „Emlékszem a kegyelemről, 
mellyel voltam hozzád a te ifjúságodban, mikor téged magamnak jegyeznélek, 
mikor engem követnél a pusztában.” (Jerem. 2, 2.) Mintha mondani akarná: 
„Emlékezem rá, mikor te fiatal keresztyén voltál és hajlandó voltál az én nevemért 
minden dolognak elvesztését elszenvedni. Reá gondolok, mikor szegény voltál és 
dicsérted nevemet minden darabka kenyérért, amelyet adtam néked. Emlékezem 
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arra, mikor ama szegényes házikóban a hátsó utcában laktál és miként kiáltottál 
hozzám mélységes szegénységedben és könnyekkel szemeidben dicsőítettél 
engem, ha a te kenyered és vized nyújtatott néked.” Az Úr ezer olyan dologra 
gondol amelyeket mi elfelejtettünk. Az adományt nyerő ritkán emlékszik meg úgy 
az adományra, mint az adományozó. A hálátlanság súlyos hiba de szomorú és 
közönséges dolog az, hogy megfeledkezés nő ki belőle Kitűnik, hogy aki valami 
barátságot tanúsít más iránt, az jobb emlékező tehetséggel bír, mint az, aki ezt a 
barátságot élvezte. A mi gyermekeink elfelejtik azt, amit mi értük tettünk, mikor 
még kicsinyek voltak, de az anya nem felejtheti el mindazt, amit szenvedett 
gyermekéért; a félelmet és gondot sem, melyekkel a gyermek különféle 
betegségeinél küzdött. Az Úr mindenre emlékszik, amit értünk tett és mos az ő 
szolgájának szavával kiált hozzánk: „Ismertelek a pusztában, a nagy szárazság 
tartományában.” Azért tehát mi is gondoljunk arra. 
 
Bizonyos, hogy mi a szenvedés idejében Istennek különös irgalmasságában 
részesültünk, s azért a hála köteléke csatoljon hozzá. Nem érezzük-e mi a 
kötelesség hatalmát? Nem akarlak titeket egyetlen szóval sem feltartóztatni, mert a 
ti tiszta érzületeiteket csak a megemlékezéssel kell felindítani és akkor teljes hálával 
lesztek az Úr iránt, aki néktek oly kegyelmesen segített. Ne vezessen-é minket nagy 
alázathoz, ha arra gondolunk, hogy mik voltunk? Hogy lehetnénk mi kevélyek, ‒ mi, 
kiket Isten a trágyadombról felemelt. Dávidot királlyá tette, de emlékeztette őt arra 
az időre, amidőn a szopt?tó anyajuhok után ment, miként minden más pásztorfiú. 
Akármily naggyá vált is Izraelben, egykor mégis az ő vagyonának összessége egy 
pálcából, egy parittyából és egy táskából állott. Mi közülünk való néhányunknak 
sem volt többje, mikor az életbe beléptek. Ez alázzon meg minket és jó lesz az 
alázatot és hálát egybekeverve úgy énekelni, mint Anna énekelt: „Az Úr szegénnyé 
tészen és meggazdagít; megaláz és felmagasztal. Felemeli a porból a szegényt és a 
ganéjból a szűkölködött, hogy ültesse a fejedelmek közé és a dicsőségnek székébe: 
mert az Úré a földnek kereksége és azoknak határt vetett.” (Sám. I. 2, 7‒8.) 
 
Mindezt elétek hozom most testvéreim, kívánnám pedig, hogy mint egy 
bűvészpálcával a ti szemeitek előtt elvonultathassam a múltat. Azok a napok a 
kenyérnek szűkében, de a hálaérzetben gazdagok valának; kevesebb volt a ruhából, 
de több az Úrhoz való könyörgésből, kevés volt az arany, de nagy a kegyelem; kevés 
volt a jövedelem, de jelentékeny mértékben tört elő a dicséret és buzgalom. Akkor 
nem ittátok a kényelemnek borát és nem kentétek magatokat a fényűzés olajával, 
de az Úr mégis csak ismert titeket és vidámmá tette lelkeiteket. A szükség gyakran 
térdeitekre űzött, hogy imádkozzatok és a gyors meghallgattatás dicsőítésre 
ébresztette szíveteket, így tehát lelketek felüdíttetett. Ne engedjétek, hogy most ez 
legyen mondva: „Nem vetted eszedbe a kősziklát, mely téged nemzett és 
elfelejtkeztél Istenről, aki téged teremtett.” 
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Egy szomorú tárgyra kell térnünk: a nyomorúság élénk emlékével megvizsgáljuk 
azon hajlamokat, melyek a jómóddal össze vannak kötve. Reménylem kedveseim, 
hogy sokan közületek, Isten kegyelme által, ezen hajlamoknál erősebbeknek 
bizonyultak és az ár ellen úsztak, ha ez így volt, akkor valamennyinél jobban 
tudjátok, hogy léteznek ilyen hajlamok, mert nem kis fáradságotokba került nekik 
ellenállani. De hízelgőnek láttatnám, ha azt állítanám, hogy mindnyájan 
elkerültétek a veszélyt. Ily nagy, magát keresztyénnek valló seregben, mint az 
előttünk lévő, nem remélhető, hogy mindnyájan sértetlenül megmenekedtek volna 
a földi jólét tüzes kemencéjéből. Legalább az égésnek szaga megérzik még egy 
néhányon közülünk. Saját szívünk komoly megbírálásával olvassuk az igét és úgy 
ítéljük meg magunkat, annál is inkább tegyük azt, ha a gondviselés gazdagon 
megajándékozott. 
 
Szövegünkben olvassuk: „Bő földre hozam és megelégedének, megtelének;” vagy 
pedig, az Izraeliták földies gondolkozásúakká váltak. Megteltek saját legelőjükön, 
nem pedig Istenükkel. Jóllaktak mulandó vagyonokkal és nem kívántak egyebet. 
Istent csináltak az ő vagyonukból. Megtöltötték vágyaikat és hajlamaikat ez életnek 
javaival és mit sem tudtak Istennek gazdagságairól. Bevonultak Kánaánba, ahol 
ették zsírosat és itták az édeset, letelepedtek megelégedetten a kegyelemnek 
magasabb áldásai nélkül. Nem volt most szükségük Istenre, mert hiszen nem 
függtek most már a mannától vagy pedig a forrástól, mely sziklából buzogott elő. 
Ha Isten lett volna az ő legelőjük, akkor jó lett volna megtelniök a legelőhöz képest; 
de ők oktalanul megkísérelték, hogy csak a kenyérből éljenek és Istennek szavát 
megvetették. Oh ez egy olyan rossz dolog, amibe sokan beleesnek. Gazdagodni 
kezdenek és a gazdagságra akasztják szíveiket. 
 
Engedjétek meg nekem kedves barátaim, hogy visszahívjam szíve téteket az első 
szeretethez és a legmagasztosabb, legjobb dolgokhoz. Tudjátok-e, hogy Isten 
rendszerint a legtöbb földi gazdagságot azoknak adja, akik részére nincs neki 
szeretete. Azok, akik e föld kincseinek urai, ritkán javadalmazottjai a mennynek. 
Csodaszámra megy az, ha egy Szerecsenországból való kincstartó megkereszteltetik 
vagy egy arimathiai József magát Jézus tanítványává vallja. Az arany és az istenes 
élet rendesen két egymástól elütő úton halad. Azok, akik a gazdagságokban 
henteregnek, ritkán nyugosznak Istenben. Vajon nem úgy van-e, hogy a testi 
hatalmasok közül kevesen vannak kiválasztva? A világi vagyon szemmel láthatólag 
kevésre van becsülve Isten előtt, mert keveset ád abból gyermekeinek?és a 
legtöbbet a világfiak lábaihoz tölti, amint a moslékot szokás bőségben kitölteni a 
teknőbe a disznók számára. Azért ne becsüljétek azt nagyra, amit az Úr kevésre 
becsül. A ti Uratoknak és Mestereteknek nem volt semmije e világ javaiból; 
Jézusnak nem volt hová fejét lehajtania. Ne kívánjátok tehát azt, amit Ő megvetett. 
 
Arra is gondoljatok, hogy a földi dolgok minősége nagyon alárendelt és méltatlan a 



  
370 

 
  

meg nem haló lélek szeretetére. Mi van a széles szántóföldeken, ami a szívet 
megelégítheti? Mi van az állampapírokban, hitbizományokban, kötvényekben, 
aranyban és ezüstben, ami a lelket megerősíthetné, amikor elcsüggedt? Vagy a 
szellemet felvidámíthatná, mikor ez búskomor? A földi dolgoknak megvan a maga 
hasznuk és előnyük, ellenben nem mondanánk, hogy legyetek hálásak azokért. A 
vagyonért hálával tartozunk, mert nagyszerűen fel lehet használni Isten 
dicsőségére, csak ne legyünk hajlandók azt igen nagyra becsülni, mert ha azt 
teszitek, leszálltok azon polcról, melyet egy keresztyénnek kell elfoglalnia és úgy 
cselekesztek, mint a világi emberek, kik elveszik részüket ebben az életben. 
Istennek gyermeke mondja mindig ezt: „Rajtad kívül nincs senkim a mennyekben és 
ezen a földön sem kívánok egyebet, csak téged.” A szívet a birtokhoz kötni, szörnyű 
dolog. Vagy talán Istent akarjátok letenni uralkodó székéről és helyébe tenni a 
vagyont? Mennyiben különböztök akkor az Izraelitáktól, kik az aranyborjú előtt 
meghajoltak ezt mondván: „Ezek a te Isteneid, óh Izrael. Távol legyen tőlünk, hogy 
eképpen vetkeznénk, ellenben szeressük az Urat, mert javakat adott, s minél több 
van nekünk azokból, annál nagyobb isteni félelemben éljünk. 
 
A földi dolgokat azért sem kell igen nagyra becsülni, mert azok eltűnhetnek 
szemeink elől. Hány példát láttunk nemrégen körülöttünk. Könyörüljön az Úr 
azokon, akik mások helytelen magaviselete miatt szenvednek. Ezeknél a gazdagság 
szárnyra kelt és azok, akiknek kellett volna a madarakat feltartóztatni, elsők voltak 
azok közül, akik elszalasztottak őket. Sokan még tegnap jómódban éltek, ma már 
mindentől megfosztva, nem tudják mi lesz a dologból. Te talán azt mondod: „Ez 
velem nem történhetnék meg. Nekem nincsenek bankrészvényeim. 
Összeköttetéseim mind korlátolt természetűek; nem veszíthetem el vagyonomat.” 
Hogy tudod te azt? Soha egy ember, végső órájáig sincs ilyen szerencsétlenségek 
hatásán kívül. Még nem volt ruha, melyet a moly meg ne emészthetne, vagy az idő 
tönkre nem tenne; nincs arany és ezüst emberi ládákban, melyet a rablók 
valamiképpen el ne lophatnának; tűzmentes ládák, törvényes okiratok, biztos 
betétek és tapasztalt okosság dacára. A gazdagság csak olyan, mint a reggeli 
harmat, vagy a kéménynek füstje. Biztosan tönkremennek a használatban, vigyázz, 
hogy velük együtt el ne merülj. 
 
Azután pedig jusson eszedbe, ha a gazdagság nem is száll el, de te elveszíthetsz 
minden képességet annak élvezésére. Mit ér egy béna embernek ezer font évi 
jövedelem? Aki egész nap kénytelen hanyatt feküdni, mit ér annak a díszkert, a 
falusi birtok, Ha azokat nem láthatja? Aki szobájához van kötve, mit ér annak, ha 
módjában áll a világ körül utazni? Elvesztheti az ember ízlelő képességét, mit érnek 
neki akkor jó falatai? Elvesztheti szeme világát, mi értéke van műkincseinek? 
Elvesztheti hallását, mit ér neki a szép ének? A vagyon látszólag megmarad nekünk, 
de lelke eltávozott azon hatalommal mellyel azt élveznők. Különben milyen hamar 
itt kell hagyni ezen mulandó vagyont! Annak a napnak el kell jönnie, amikor el kell 
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várnod házadtól, kertedtől, gyermekeidtől, barátaidtól és mindentől, ami tied és 
véged ugyanaz lesz, mint a legszegényebb emberé, aki kenyerét koldulta, t. i. „a 
föld földdé, por porrá, hamu hamuvá” lesz. Ezért ne ragaszkodjék a ti szívetek ilyen 
játékszerekhez, ezek ne töltsék be kedélyvilágotokat, mert ha ezt teszitek, akkor 
már egyike a legnagyobb bajoknak ért titeket, mely a jómódú ember életét 
megkísérti. 
 
A legközelebbi veszély a bírvágy (vagyon, kincs utáni vágy), mert szövegünk szerint 
ezek az emberek kétszeresen voltak megtöltve. „Megelégedének, megtelének.” Az 
ő megtöltésük tehát kétszer van említve. Nem voltak avval megelégedve, hogy jó 
legyen dolguk, még egyszer kellett megtöltetniök. Mennyi sok ember van, aki míg 
szomjazott, azt gondolta, hogyha bizonyos pénzösszeget rakásra gyűjt, hát már 
akkor egészen megelégedett lesz, de amidőn ezt a pontot elérte, nevetett saját 
ostobasága felett. „Oh,” ‒ ezt mondják ezek az emberek, ‒ „ha én ezt 
megkétszerezhetném, megháromszorozhatnám vagy megtízszerezhetném, akkor 
mondanám, hogy elegendővel bírok e világból és az örök dolgokra kezdenék 
gondolni.” De ha mindjárt elérik ezt a tízszeres magasságot, még egy csöppnyit sem 
elégedettebbek. Még mindig több után vágyódnak. Hasonlók azokhoz az 
emberekhez, akik tengeri vizet isznak, hogy eloltsák szomjúságukat, még 
szomjasabbak lesznek. A világi gazdagságnak veszélye abban van, hogy az ember 
végtére nem lesz jobb az ökörnél, amely egy vastag agyaggal megtapadt ekébe van 
fogva. Mentői több lesz az ilyen emberre függesztve, annál nehezebb az ő dolga. 
Sok ember vagyona növekedésével csak nehezebb gondokat rak a fejére, nemhogy 
nagyobb élvezetet szerezne magának. Szövegünkben említett emberek, csak saját 
magukkal törődtek: „Megelégedtek, megteltek.” Sohasem gondoltak arra, hogy 
vagyonukat Istennek szenteljék. Sőt visszatartották, hogy saját magukat kielégítsék. 
Isten neve dicsőítésére nem gondolták, ki képességet adott vagyonuk 
megszerzésére vagy pedig, hogy minden egyes sikerből szárnyakat alkotva, azokon 
hálás szellemük a magasba emelkednék. Nem, egész lényük odairányult, megtelni 
és újból megtelni. Ők nem éltek a gazdagság felett, hanem neki éltek, általa és 
alatta, vakondok módjára a földben túrva. „Megelégedtek, megteltek.” Ah, akiket 
meg lehet tölteni e szegény világgal, azoknak nem lesz részük a jövendő világban, 
mert elvették részüket és őreájuk is kerül a sor, hogy ott lesznek ama gazdag 
emberrel, ki egy gyönyörűséges és örömteljes életből átment az örök gyötrelemre. 
 
Mi következett azután? Megteltek és elhitték magukat. Isten ettől akarta megóvni 
az ő népét: „Hogy valami módon mikor eszel és megelégedel és szép házakat 
építesz és azokban lakozol; és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, 
ezüstöd és aranyad megsokasodik és minden jószágod megbővül. Fel ne 
fuvalkodjék akkor a te szíved és el ne felejtkezzél a te Uradról Istenedről, aki 
kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgáknak házokból.” (Móz. V. 8, 12‒14.) A 
szövegünkben említett emberek gazdagok voltak és valaminek képzelték magukat. 
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A pusztában, a szárazságban Isten volt mindenük, de íme megteltek s az 
önhittségtől duzzadtak. Erszényök teli volt, a csűr is megtelt, földjeik messze 
terjedtek és ezért elhitték magukat; mintha egy férfit mérőpálca szerint, vagy 
tallérjai, garasai, fillérjei után lehetne megítélni. „Egy férfi azért mégis férfi,” 
mondta a népszerű költő, mikor azokról énekelt, kiknek se rangjuk, se pénzük. 
Sokan megkövérednek a jó ételektől, melyeket esznek és megmérgezik magukat 
vagyonuk által, míg a kevélységtől felduzzadnak és felebarátaikat lenézik. Isten 
gyermekei, kikkel egykor szívesen társalogtak, most „olyan nagyon műveletlenek”. 
Lenézik azokat, kik sokkal jobbak, mint ők, imádkozok és szentebbek, kerülik 
ezeknek társaságát és keresnek maguknak jó társaságot; mintha Isten 
gyermekeinek társasága nem volna a legjobb az ég alatt. Vannak keresztyének, kik 
nem a kegyelem szerénysége szerint választják meg társaságukat, hanem a 
mammon szerint: a szenteknek nincs annyi búzájuk, boruk és olajuk és nem 
lovagolhatnak olyan magas lovakon, mint a jómódú bűnösök és ezért, kik hamisan 
vallják Krisztust, hátat fordítanak nekik. A szegény Lázár, kit valamikor tisztelhettek, 
most sebektől elborítva fekszik kapujuk előtt és az ebek nyalják őt. Ők nem becsülik 
meg Istennek gyermekeit azoknak jelleme szerint, hanem kevés figyelemre 
méltatják, mert szegények. Ha a gazdagságnak csalárdsága teljesen kialakul, akkor 
nem létezik többé egy alázatos élet Isten előtt vagy az egyszerű isteni bizalom. 
Kevés vagy éppen semmi súlyt sem fektet a kegyelemre, nem keresi azt, mint egy 
elrejtett kincset, mert hiszen a tárházak tele vannak és talán nem elegendő ez? 
Most már nagyon egyformává és megszokottá válik a szellemi istentisztelet s 
valamit kell keresni, ami a szemnek és a testnek jobban tetszik. Az izraelita, az 
esztendőnek bizonyos napjain látta a templomot és akkor a legfőbb látvány egy 
áldozat volt, ezért a nagyok valami pompaszerűbbet követeltek, ami a szemre 
nagyobb benyomást gyakorol; így aztán felállították Dán és Béthelnél az ökröket, 
tisztelegve előttük nagy pompával és ceremóniával. 
  
A mi napjainkban is, a láthatatlan Istennek egyszerű imádóinak igen kopár és 
díszítés nélküli istentiszteletük van, nincs benne semmi esztétikai (szépészeti) s 
ezért mennek a nagyok az állami valláshoz, mint Éfraim a Jeroboám idejében, mert 
ott találnak drága öltözeteket, szép zenét, a tömjénnek illatát és mindent, ami az 
ízlést megvarázsolja. Különben is ‒ nem mind ezen az úton haladnak az ország 
nagyjai? Ezért látjuk az embereket, hogy előbbi társaikat elhagyják és „az 
emberekét becsülik haszonra nézve”. Szívük felfuvalkodik szerencséjük mellett és 
Isten, az ő népe és igazsága, mind elmehetnek. Sokkal jobban jártak volna, ha 
gazdaságuk soha meg nem közelítette volna őket. Sűrű példákat találunk kezünk 
ügyében. 
 
S mi következik azután? Az van tovább írva: „Elfelejtkezének rólam”. Az ő Istenükről 
elfelejtkeztek, Őt magát felejtették el, akinek mindent köszönhettek. Oh, ők sokat 
beszéltek róla az alacsonyság napjaiban, ha együtt voltak azokkal, akik az Ő nevét 
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tisztelték, de most az Isten számára egy szavuk sincs. Akkor gyakran beszéltek felőle 
egyik a másikkal, most azonban gyéren említik, mert keveset tudnak róla az előkelő 
körökben. Az Úr Jézusról gyakran nem beszélnek, mert hiszen, hogy is lehetne az 
ácsmester fia a magas műveltségű embereknek társalgási tárgya? Nem mondom 
azt, hogy az itt lévők közül valamelyiknél fordul elő ez az eset, de mert a jólét 
hajlammal bír iránta, nem csodálnám tehát, ha némelyek ennek engednének. Azért 
intsétek egymást, hogy elkerüljétek ezt a gonoszt. Ne felejtsétek el, hogy egyedül 
Isten a teljesség s hogy a külső vagyon nélküle üresség. A külső szerencse könnyen 
odavezet, hogy elfelejtsük azt, miszerint ez csak burkolat és minden valódi 
megnyugvásnak és örömnek gyökere csak Isten lehet. A jómódú emberek könnyen 
elfelejtik, hogy ők nagyon hamar rájönnek majd, milyen sürgősen van szükségük 
Istenre. Mialatt a gazdag ember végignézi számadásait és halomra gyűjti aranyát, 
megpróbálhatja ugyan elfelejteni Istent, de ha magához tér és megbánja 
világiasságát, akkor Jézus lábaihoz fog kúszni hasonlóan az ő jószágán lévő 
legszegényebb szolgájához. Ha fel lesz oldozva az ő pénzszolgálatától, akkor az 
Úrhoz fog kiáltani, hogy jelentse ki magát neki, épp úgy, mint akkor tette, amikor 
napról-napra való kenyerét alig bírta megtalálni. Nem megy az testvéreim, hogy 
magunkat fölemeljük és úgy járjunk, mintha mi Istentől függetlenek volnánk, mert 
hiszen a mi létünk is csak az Ő akaratán nyugszik, mi pedig egyáltalán semmik 
vagyunk. Nem jól jönne az ki, ha az a prédikátor, akinek sikerei vannak, az ő 
hallgatóinak számával vagy pedig avval a hatalommal kérkednék, mellyel az 
emberek kedélye felett rendelkezik, mert tulajdonképpen ő nem egyéb, mint egy 
szegény bűnös, akit Isten könyörületessége megkímélt és a Krisztusért 
megkegyelmezett, éppen úgy, mint másokat. Az alázatos háládatosság az egyedüli 
biztos, igaz és vidám lelkiállapot a boldogságban. Nem láttátok-e, habár 
magatokban nem ereztétek is, hogy sok egyén, akinek a világban jól megy dolga, a 
vallást egészen elhagyá? Addig, amíg ők közepes módban voltak, remény volt 
számukra, de most már úgy látszik, hogy a szent befolyás körén egészen túl vannak. 
Nem láthattok-e másokat, amint hidegekké és világiasokká váltak? Nem akarlak 
kérdezni, hogy ezt a süllyedést magatokban is éreztétek-é, de nem vettétek-é észre 
másokon? Ők jelen szoktak volt lenni minden imaórán, de most nem találnak arra 
való időt; igen sokat dolgoztak a vasárnapi iskolában, de most mértéken túl vannak 
igénybe véve erőik a semmittevéssel. íme, miután sokkal több alkalmuk van 
Istennek szolgálni és több módjuk van, amellyel neki szolgálhatnának, mint azelőtt, 
tehát kevesebbet tesznek, mint szegényebb napjaikban. Nem ismertek-e olyanokat, 
‒ nem lehet-e veletek is úgy, ‒ kik korán sem járnak az Istennel való olyan 
közösségben, akként, mint azelőtt? Mezítlábosan megmaradtak Istennek útján, de 
a selyemnadrágban eltávoznak arról. Gazdagabb idők következtek reájok, de ők 
nem boldogabbak, mert eltávoztak Istentől. Vajon nem megszomorító dolog-e ez s 
nem fogja-é ez az Urat haragra ingerelni? 
 
Egy kérdést teszek elétek. Találtok-e Isten igéjében Istennek olyan emberére, 
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akinek a szenvedés kárára vált volna? Nem jönnek-e mindnyájan úgy ki a 
nyomorúság tüzes kemencéjéből, mint Jób, sok nyereséggel? Engedjétek meg, hogy 
egy más kérdést tegyek. Vajon nem szabály-e az nálunk, ‒ habár annak nem kellene 
úgy lennie, ‒ hogy a mi szerencsénk lesz a mi kárunk? Mikor Dávid fogolymadár 
gyanánt kergettetett a hegyeken, dicsőítette az Urat az ő Istenét, de amikor 
palotában lakott, ismételten vetkezett annyira, hogy a Szentlélek különbséget tesz 
az ő előbbi és utóbbi élete közt, mert ez van írva Josafátról, hogy „az ő atyjának, 
Dávidnak előbbi útjain járt.” (II. Krón. 17. r. 3. v.) Salamon a legbölcsebb ember, aki 
valaha élt, nem állta meg szerencséjében a próbát. Mindene volt, amit csak 
kívánhatott és akkor rabolta el szívét a földi szerelem. Vegyünk egy esetet, mely a 
dolog mindkét oldalát adja. Lássátok, mint terjeszti Ezékiás király, Sénakhérib király 
levelét hittel Isten elé: ekkor mintaképül szolgál Istennek embere, kit hitből eredő 
imájáért irigyelni lehet. De milyen mélyen esett, mikor országa békében volt s 
gazdagsága megszaporodott, akkor dicsvágyó lesz és megmutatja a babilóniai 
küldöttségnek Összes kincseit és megharagítja ezzel az Urat, az ő Istenét. 
Testvéreim, sok szerencsét kívánok néktek, de sokkal inkább kívánok sok 
kegyelmet, hogy egy teli serleget biztos kézben tudjatok tartani, hegyen felfelé 
haladó embereknek kell imádkozni, hogy a magas helyeken el ne essenek. Alacsony 
helyzetünkben biztosan megadatik nekünk a kegyelem, mert az Úr sajnál minket, 
de ha emelkedünk, akkor annál szükségesebb az imádság, mert Isten ellenáll a 
felfuvalkodottaknak. 
 
A harmadik pont alatt szemléljük a megtorló próbákat. Leírásom szerinti, Isten 
iránti háládatlanságok, a hívő embereknél biztosan kémény büntetést vonnak maga 
után, a hitetlennél pedig megsemmisítő ítéleteket. 
 
Figyeljetek ide, hogy mit mond az Úr: „Azért én mint az oroszlán olyan leszek rajtok, 
mint a párdúc, leselkedem útjokban utánnok. Eleikbe futok, mint a medve, melynek 
kölykeit elvették, megszaggatom szívöket, belöket, bényelem őket ott, mint az 
oroszlán, a mezei fenevad elszaggatja őket”. Gyakran megtörténik, ha az 
embereknek szerencséjük van a világban és elfordultak Istentől, hogy rettenetes 
szenvedések jönnek rájuk, amilyenek itt le vannak írva, az oroszlán, párduc, medve 
és vadállatok képében. Az izraelitáknál különösen beteljesedett ez a jövendölés, 
mert Dániel 7. rész szerint, az oroszlán, párduc, medve és vadállatokhoz hasonló 
népek, t. i. Babilónia, Perzsia, Görögország és a Római birodalom, ezek mind 
hadakoztak a zsidókkal és leigázták őket. Én most nem erre fektetem a súlypontot, 
mintha jövendöléseket akarnék magyarázni, de nagyon feltűnő, hogy az a négy, 
itten felemlített állat ugyanaz, mely azután a Dániel történeteiben előfordul. Én 
azonban inkább a képletes magyarázatot veszem. Ezekből azt tanuljuk, hogy miként 
Isten az ő népére az egyik csapást a másikra küldte és nagy haragját éreztette, 
sokszor ugyanezt tette visszaeső hívőkkel. Isten az ő népének pásztora, ki az 
oroszlán elől megvédi azt, de ha elfordul tőle, akkor ő az az oroszlán, mely 
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megtámadja őket. Ismertem gazdag névleges keresztyéneket, kiknek Isten 
ellenökre volt. Láttam olyanokat, akik gazdagságuk megszaporodásával 
szenvedéseiket is megszaporították. Fiai felnőttek a gonoszságban, feslett életben, 
atyjoknak vagyonát szenvedélyeik kielégítésére használták, míg az öreg ember 
fájdalmában haját tépte. Saját gyermekei olyanok voltak vele szemben, mint az 
oroszlánok. Vajon nem ismertünk-e olyan embereket, akik csak maguknak éltek s 
valamely rögeszmének rabjául estek, magukat szegényeknek tartották, pedig 
pazarság vette körül őket! Il?en búskomorság rosszabb, mint egy medve, melynek 
fiait elrabolták. Nem ismertünk-e milliomosokat, kik a hirtelen tönkremenés 
félelmétől üldöztettek, mintha Isten párducként akarna reájuk rohanni? Voltak 
emberek, kiket mélabús komorság annyira lesújtott, hogy nem tudtak örülni 
semminek: saját gondolataik látszólag összeszaggatták, mint a vadállatok és pedig, 
amit csak szívük kívánt, sőt még több is meg volt nekik. Mikor Isten megsokszorozta 
vagyonukat, nem az Ő dicsőségére használták fel azt, hanem csak magukat 
töltötték meg vele, akkor Isten haragjában csapásokkal sújtotta önző 
háládatlanságukért. Néha Isten nagy kegyelméből küldi a nagy megpróbáltatásokat 
az ő gyermekeire, ezáltal hazatereli magához; az oroszlán ordít, hogy Krisztushoz 
vezesse őket, a párducok és medvék visszaterelik őket régi álláspontjukhoz, 
visszatérnek Megváltójukhoz és Ő ismét becsessé válik előttük. 
 
Ezek a vadállatok némelykor szellemi neműek. Az Úrtól küldetnek, a kétely, félelem, 
borzalom azokra, kiknek szívük eltért. Isten, ki velük szemben szelíd, barátságos és 
szeretetteljes volt, most úgy látszik ellenségük lett. Ide jutunk mi is, ha Istenről 
megfelejtkezünk. A Szentíráshoz fordulunk és ez fenyeget minket; térdre borulunk, 
de imádkozni nem tudunk; régen elkövetett bűneinkre gondolunk és ettől a 
gondolattól nem tudunk szabadulni; nincs békességünk Istennel, éjjelnappal nincs 
nyugtunk. Isten reánk bocsátja a vadállatokat mind és mi nem tudunk elmenekülni, 
megszaggatnak, összetépnek. Ah, Ő ismert minket a szárazságnak idejében és 
megsokasította vagyonunkat, de mi eltávoztunk tőle s szívünk kemény, hideg lett, 
ezért nem csoda, ha most elvonja tőlünk az ő vigasztalását és bűnös voltunknak 
rettenetes érzetét támasztja bennünk, ezzel minket lesújtva. Istennek útja a mi 
megmentésünk, megsemmisítésünket felhasználja üdvünk elnyerésére, mert 
kikerget minket saját magunkból. A mi Istenünk nem tűri, hogy övéi itt fészket 
rakjanak. Ez bizonyos. Mi nem e földről valók vagyunk és a mi mennyei Atyánk nem 
akarja, hogy beteljünk a földdel. Ha minket Jézus Krisztus által, az örök életre 
rendelt, akkor a halálos önzés barlangjából ki fog hozni, oroszlánok, medvék, 
párducok, vadállatok vagy más eszközök által és magához visz. 
 
Megfigyeltétek, hogy az Úrnak eme dorgálásában, a bánatnak olyan neméről van 
szó, mely a szívet rettenetesen érinti? „Megszaggatom a szíveket”. Ez azt jelenti, 
hogy össze akarja tépni azt, ami szíveiket körülveszi és bezárja. Ha egy ember 
szereti a világot, ez becsukja szívét, körülzárja és nem hagy semmi helyet Istennek. 
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Áldásnak kell vennünk, ha Isten emberi szívnek burkolatát széttépi és ismét 
megközelíthetővé teszi az isteni igazságnak. Mily gyönyörű dolog, a szív, mint a 
Lidiáé, a szeretetnek szent kulcsával megnyittatik; ha elfelejtkezünk Istenről és 
visszaesünk, akkor a kulcslyuk bedugul és a kulcs nem nyitja a zárat. A szív 
elhájasodásban szenved, annyira, hogy Isten gyermekeiről is csaknem azt lehet 
mondani, amit e világ fiairól: „megkövéredett mint a kövérség az ő szívok”. Nem 
lehet hozzájuk férni, ők nem éreznek, csak kevés bennük az élet, kevés a szeretet, 
kevés az Isten iránti buzgóság, ezért küldi az Úr ezeket oroszlánokat, párducokat 
medvéket és ezek dühöngenek, darabolnak, míg utoljára a szívről letépik a burkot. 
Ekkor szenvedi az ember a kétségbeesés halálát; de milyen kegyelem az, hogy az Úr 
azután a reménységnek életére költi fel őket, amint lejjebb ezen részben a 
következő gyönyörű szavakat olvassuk: „A haláltól megszabadítom őket” Az Úr 
visszahozza szegény halott gyermekét, ad neki életet és örömet, ezután pedig 
tényleg az ő urának szolgálatában él. 
 
Nos, ti bűnösök, miután Isten kegyelmét tapasztaltátok és mégsem akarjátok tőle 
megtanulni a szeretetet, hanem Krisztust megvetitek, tehát átadattok a 
veszedelemnek és oroszlánok, párducok, medvék vagy férgek, melyek soha meg 
nem halnak és a tűz, mely soha el nem alszik, csak halovány képei a nyomornak, 
mely reátok következik, azért, amiért az Urat megvetettétek. Titeket pedig hívőket, 
nem pusztít el egészen; de ha tőle elfordultok, akkor saját magatoknak kötitek meg 
a vesszőt és kiszabadítjátok a medvéket és oroszlánokat, melyeket az ketrecben 
tartott volna, ha az ő közelében maradtak volna. „Mikor jóakarattal vagyon az Úr 
valakinek útjaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi ahhoz”, úgy, hogy még 
a mezei állatok, a köveit is szövetkeznek azokkal, kik Isten közelében élnek. De ha 
ellenére vagytok, akkor is ő ellenetek lesz és elhívja oroszlánjait és ragadozó 
állatait, hogy titeket félelemben tartsanak és kínozzanak. Ő fog néktek adni 
kenyeret, hogy ne éhezzetek, de ez a kenyér keverve lesz hamuval, mígnem 
lelketek megutálja az ő háládatlanságát és az Úrhoz fordul. Ha időm engedné, még 
egy negyedik pontról beszéltem volna, de többet nem tehetek, csak azt 
mondhatom, hogy közvetlen szövegünkre követkéznek a kegyelemre való 
vonatkozások. Halljátok a következő verset: „Te magad vesztetted el magadat 
Izrael, mert énbennem segítséged vagyon”. Itt van segítség az eltévedt részére, aki 
az ő Istenét megszomorította. Olvassátok el továbbá a következő rész első verseit 
és segítsen a Szentlélek annak követésére: „Térj meg Izrael a te Uradhoz 
Istenedhez: mert elromlottal a te álnokságodban.” Vigyétek el magatokkal ezen 
szavakat, térjetek az Úrhoz és szóljatok hozzá így: „Minden álnokságinkat vedd el 
mi rólunk és légy kegyelmes mi hozzánk, és áldozunk néked a mi ajkainknak 
tulkaival. Meggyógyítom az ő tőlem való elszakadásukat, ingyen való nagy 
kedvembe veszem őket, mert elfordul az én búsulásom ő róla.” Az Úr teljesítse e 
beszédet Jézus Krisztusért. Ámen. 
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Isten dicsőítésének kötelessége és haszna 
 
„A te jóvoltod nagyságának emlékezetit szólják és a te igazságodat éneklik.”  
145. Zsolt. 7. vers. 
 
Ez a zsoltár Dávid dicsénekének mondatik és meg fogjátok látni, hogy elejétől végig, 
Isten magasztaltatását illetőleg, legerősebb óhaját fejezi ki. Ezért használ sokféle 
kifejezést és szent buzgóságában ismételi azt. Figyeljétek meg a következő 
szavakat: „Magasztallak tégedet”, „áldom a te nevedet”, „minden napon áldalak 
téged”, „nagy az Úr és igen dicséretes”, „egyik nemzetség a másiknak hirdeti a Te 
dolgaidat”, „a Te méltóságodnak ékességét és dicsőségét és a Te csudálatos 
dolgaidat beszélem” és még több ilyen hasonló értelmű szavak, míg végre így fejezi 
be: „Az Úrnak dicséretét szólja az én szám és áldja az Ő szentséges nevét minden 
test mind örökkön és örökké.” 
 
Dávid nem éri be azzal a magyarázattal, hogy Jehova méltó a dicséretre vagy avval 
az intéssel, hogy ezen dicséretet érezni kell a szívben, hanem azt akarja, hogy 
nyilván beszéljünk arról, szabadon hirdessük, világosan magyarázzuk és örömmel 
adjuk tudtul énekben. Az ihletett zsoltáríró, a Szentlélektől hajtatva, felszólít 
mindenkit, sőt Isten műveit is, a Magasságosnak dicséretére. Ugye bár mi is szívből 
követjük ezen felszólítást? 
 
Dávid az ötödik versben, Istennek, a dicső királynak méltóságáról beszél. Szeme 
káprázik dicső trónusának fényétől és így kiált: „A Te méltóságodnak ékességét és 
dicsőségét beszélem.” Azután megemlékezik trónusának hatalmáról és erejéről, 
mellyel az igazságos ítéletek végbevitetnek és így kiált a hatodik versben: „A Te 
rettenetes dolgaidnak hatalmasságát hirdetik és a Te nagyságodat beszélik.” Itt ő 
röviden szól a rettenetes uralkodónak magasztosságáról éppúgy, mint annak 
hatalmáról; de ha az isteni jóság felé fordítja gondolatait, akkor kimerítőbben 
beszél és olyan szavakat használ, melyek annak nyomatékosságát mutatják, amit ő 
tárgyára helyez és hangsúlyozzák azt a kívánságát, hogy ő emellett időzni óhajt. „A 
Te jóvoltod nagyságának emlékezetét szólják.” Nos hát, a mi óhajunk ma reggel 
szintén az, hogy mi a nagy Jehovának nevét magasztaljuk és dicsőítsük határtalanul 
és korlát nélkül, s hogy a mi szívünk tágasán, szánk pedig nyitva, gazdagon szóljon 
az Ő nagy jóságáról. Oh bár valósulna meg az egész gyülekezetben ez a szöveg, 
hogy: „A Te jóvoltod nagyságának emlékezetét szólják” és ha egyszerű módon 
dicsőítettük, emelkedjünk feljebb egy lépcsővel mindannyian és vidám hangon 
énekeljük az Ő igazságosságát. 
 
Látjátok az én szándékomat, amellyel ‒ amint reménylem ‒ egyetértek. Jöjjetek 
mindnyájan és minden egyes ember s dicsőítsétek az Urat. A meghívás nemde 
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általános? Vegyétek figyelembe a 9-ik verset: „Jó az Úr mindeneknek és az Ő 
irgalmassága minden ő teremtett állatin.” Nem akarok az Úr meghívásának korlátot 
szabni, miután ti mindnyájan isztok az Ő jóságának folyamából, nyilvánítsatok tehát 
mindnyájan olyan dicséretet, aminőt képesek vagytok. 
 
De különös meghívó ez az Ő szentei számára. Jöjjetek és dicsőítsétek az Ő nevét 
szellemi, belső, megvilágosíttatott dicsőítéssel. „Dicsérd az Urat, oh Izrael háza. Ti, 
kik az Urat féltitek, dicsérjétek az Urat!” Szíveteknek legbelsőbb részében 
magasztaljátok Őt, imádjátok és felségesnek tiszteljétek, mert meg van írva: „A Te 
szenteid dicsérjenek téged!” Ez valóban ne legyen hiába megírva, mert a mi lelkünk 
ma dicsérje az Urat, amint a Szentlélek erre ösztönöz minket. 
 
Két dologról akarunk beszélni, hogy elérjük a célt, ami szemünk előtt van. Az első az 
a mód, amellyel Istennek az Ő jóságáért való gazdag dicsőítése felébreszthető, a 
másik az, hogy halljuk annak okát, amiért mi ezt a gazdag dicsőítést felébreszteni 
kívánjuk. 
 
Mód, mellyel Istennek az Ő jóságáért való gazdag dicsőítése felébreszthető. 
Szövegünk arra indít, hogy gazdagon dicséretet mondjunk és megmutatja a módot, 
ami által ez felébreszthető. Ez a fokozatos előhaladás a legkövetkezetesebb mérték. 
Először a gondos megfigyelés lesz segítségünkre, hogy gazdag dicséretet mondjunk. 
Figyeljétek meg a szöveget: „A Te jóvoltod nagyságának emlékezetét szólják.” Nos, 
tehát a megemlékezéshez először a megfigyelés tartozik. Nem fogunk olyan 
dologról megemlékezni, amit sohasem tudtunk, ez mindenki előtt világos ...Aminő a 
benyomás, melyet egy cselekedet vagy igazság a kedélyre tesz, aszerint marad meg 
ez az emlékezetben. Ha ti egy prédikációt hallotok, akkor az, amire később 
emlékeztek, hatott reátok a legerősebben, mialatt ti hallgattatok. Amaz időben így 
szóltatok: „Én azt le akarom írni, mert nem szeretném elfelejteni, hiszen olyan 
nagyon érzem, hogy minő igaz ez.” S akár használjátok a ceruzát, akár nem, a ti 
emlékező tehetségetek engedelmeskedik óhajotoknak és feljegyzi saját tábláin, így 
áll ez Istennek irántunk való eljárásával. Ha mi az Ő jóságáról megemlékezni 
akarunk, akkor arra kell irányítanunk szemeinket, s észre kell azt vennünk, 
megfigyelnünk, afelett gondolkodnunk, mérlegelnünk és megengednünk, hogy ez a 
megfelelő befolyást szívünkre megtegye. Akkor nem kell mondanunk, hogy 
szükségünk van megkísérelni, hogy arra gondoljunk, mert mi ezt önmagunktól 
megtesszük. Ha a benyomás tiszta és mély volt, akkor nem egykönnyen lesz az 
kitörülve, hanem még sok nap után is meglátjuk azt. Az első tehát, ami itt ahhoz 
szükséges, hogy Isten jóságát gazdagon dicsérjük, az Ő jóságának gondos 
megfigyelése. 
 
Nos lássátok, mi tehát az, amit megfigyelnünk kell? Ez Isten jósága. Sokan vakok 
ezen tárgyra vonatkozólag. Ők az isteni előrelátásnak adományait megkapták, de 
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nem látják azokban Istennek kezét. Az Ő készséges adományaival táplálkoznak és 
gondozása által vezettetnek, de mindazt, amit elértek, maguknak tulajdonítják vagy 
pedig a közbejött okoknak. Nincsen minden gondolatukban Isten s így nem figyelik 
meg az Ő jóságát. Nincs emlékezőtehetségük jósága részére, mert nem figyelnek 
arra. Sőt némelyek, ahelyett, hogy jóságát megfigyelnék, még panaszkodnak is az 
irántuk való barátságtalan volta ellen és magukban képzelik azt, hogy a szükségen 
felül szigorú. A példázatban való haszontalan szolgához hasonlóan mondják: 
„Tudtam, hogy te kemény ember vagy.” Mások ítéletbe mennek az ő utai felett és 
amint a szentírásban találjuk, merészkednek arra, hogy az egész föld bíráját 
elítéljék. Jehova jóságát tagadják és más Istent igyekeznek felállítani az Ábrahám 
Izsák és Jákob Istene helyett, aki nagyon is szigorú Isten a felvilágosodott 
tizenkilencedik század* (Ezt a prédikációt a múlt században mondta el Spurgeon) 
részére. Ebben a házban azonban Jehovát tiszteljük, az Ábrahám, Izsák és Jákob 
Istenét, a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztusnak Istenét és Atyját és nem mást, 
csak Őt. Mostanában némely templomban új Isteneket imádnak, újabban 
támadottakat, kikről a mi atyáink nem tudtak semmit; kik nem hasonlítanak az ó-
szövetségi Istenhez, aki a divatos bölcsészek véleménye szerint, éppen olyan 
elavult, mint maga Jupiter. Mi Dáviddal mondjuk: „Ez az Isten a mi Istenünk most és 
mindörökké.” „Jöjjetek el, imádjuk, boruljunk le arccal, hajtsuk meg térdeinket a mi 
teremtő Urunk előtt. 
 
Mert ő a mi Istenünk és mi az ő mezejének népei és az ő kezének juhai vagyunk.” 
Amiképpen találjuk az Urat kijelentve az ó-szövetségben és az új-szövetségben, 
nem választjuk el a kijelentést egymástól, hanem egy nagy egésznek tekint?ük, úgy 
találjuk benne gazdag jóságát. Ama rettenetes igazságossággal, melyet tagadni nem 
akarunk, együtt találjuk a túláradozó kegyelmet és örvendünk, hogy Isten a 
szeretet. Ő kegyelmes és könyörülettel teljes, lassú a haragra és nagy irgalmasságú. 
Mi nem emelhetünk vádakat „ellene, nem óhajtunk tetteiben vagy jellemében 
valamit megváltoztatni. Ő a mi túláradozó örömünk, egész szívünk örvend, ha őt 
szemléljük. „Kicsoda az istenek között olyan, mint Te óh Uram?” Minekünk meg kell 
tehát fontolni azt, amit sokan nem is akarnak hinni, hogy Jehovában a teremtés, a 
rendelés és megváltás Istenében nagy jóság rejlik; a paradicsom, a Sinai, és a 
Golgota Istenében. Nekünk alaposan meg kell ismerkednünk Ő vele, miképpen Ő 
maga megismertette magát és nekünk folyton kell szemlélni nagy jóságát, hogy 
ennek emléke megmaradjon bennünk. Ha látni akarunk, alkalmunk lesz jóságát 
látni minden nap, olyan számtalan tetteiből látszik, hogy nem is kezdem meg 
feljegyezni, mert soha nem fejezném be. Jósága meglátszik a teremtésben; fénylik 
minden napsugárban, ragyog minden harmatcseppben, mosolyog minden virágban 
és susog minden szellőben. A föld, a tenger, a levegő, az életnek számtalan 
alakjaiban, mind teli vannak Isten jóságával. Nap, hold és csillagok bizonyítják, hogy 
jó az Úr és a földnek minden dolgaiból visszhangzik eme hirdetés. Jósága az 
előrelátásban is meglátszik, mely minden felett uralkodik. Lázongó kedélyek hadd 
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zúgolódjanak, amennyit nekik tetszik. Jehova birodalmában jóság uralkodik, bajok 
és szenvedések csak betolakodók. Isten jó minden teremtményéhez s különösen 
örök szeretetének tárgyaival szemben, akiknek kell, hogy minden hasznukra váljék. 
A kegyelemnek birodalmában azonban láttatik meg Isten jóságának legnemesebb 
alakja. Kezdjétek meg a jósággal, mely kiválasztatásunkban sugárzik és kövessétek 
az ezüst fonalat a megváltáson, a Szentlélek elküldetésen, a meghíváson, a 
gyermeki viszonyon, a megtartáson, a kiválasztottak dicsőítésén keresztül, akkor 
meg fogjátok látni a jóságnak gazdagságát, mely bámulatba fog ejteni. 
Tartózkodjatok bárhol a megváltásnak birodalmában és ti fogjátok látni a jóságnak 
folyamait, sőt tengereit. Saját kedélyetekre bízom, hogy ezen dolgokra gondoljatok 
és ajkaitokra, hogy az Isten nagy jóságának emlékezetét, üdvének nagy csodáiban 
dicsőítsétek, mert nem szándékszom helyettetek beszélni, csak serkenteni akarlak 
titeket, hogy magatokért beszéljetek. 
 
Ami a zsoltárírónak feltűnt és mindnyájunknak fel kellene tűnnie, az a jóságnak 
nagysága. A jóságnak nagyságát, fogja látni a figyelmes kedély, ha megismeri, hogy 
részére van adva ez a jóság. „Hogyan jutok én ahhoz?” Ezt mondja gyakran egy-egy 
háládatos lélek. Hogy Isten az Ő népének némelyikéhez jó, megmutatja 
irgalmassága, de hogy Ő engem övéi egyikévé tesz és oly barátságosan viseltetik 
velem, ebben jósága önmagát múlja felül! Honnan ér ez engem? Vajon egy 
embernek viselkedése-e ez oh Uram? Mi vagyok én és micsoda az én Atyámnak 
háza? Oh, nagy az a jóság, mely ilyen jelentéktelen, sőt inkább ilyen vétkes 
emberekhez ér, akik a haragot érdemelték meg. Áldott legyen az Isten, hogy olyan 
jó a háládatlan emberek iránt, kik a legjobb esetben megfelelően ezt viszonozni 
nem tudják, sőt oh, még annyira sem viszonozzák, amennyire erre képesek. Oh 
Uram, ha meggondolom, hogy milyen érzéketlen teremtmény vagyok, akkor 
könnyű nekem a Te jóságodnak nagyságát megismernem. 
 
A jóság nagysága szembetűnő lesz, ha mi Istennek, a jótevőnek nagyságára 
gondolunk. „Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? Vagy az embernek fia, 
hogy meglátogatod őt?” (Zsolt. 8, 5.) Hogy maga Isten megáldja népét, hogy Ő 
emberi ábrázatban lejött népének megszabadítására, hogy mi bennünk lakik, 
működik és nekünk Istenünk, igen közeli segély a szükségben, ez a szeretetnek 
csodája. Vajon nem nagy jóság-é ez? Nagyon megtudom érteni, hogy végtelen 
jóakarata minket az angyalok gondozása alá helyez, de ámulatra való az,, ami írva 
van: „Én Úr megőrizem azt, minden szempillantásban öntözöm azt, hogy valaki meg 
ne látogassa azt, éjjel és nappal megőrizem azt.” (Ézsaiás pr. K. 27. r. 3. v.). Ah mily 
nagy ez a személyes leereszkedés, ez a személyes gondviselés! Oh te örököse a 
mennynek, minden jóságnak forrásából kell innod, nemcsak annak folyásaiból 
csupán. Maga Isten a te osztályrészed és örökséged; nem a teremtményekkel 
találtatol, hanem maga a Teremtő a tiéd. Nem akarsz erre gondolni és így jóságának 
emlékezetét élénken megtartani? 
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A jóság nagysága nyilvánvalóvá tétetik ama gonosz dolog által, amelyből minket 
megment. Senki sem ismeri oly jól az egészséges állapot áldását, mint az, aki 
nemrégen minden magjában kínoztatott; akkor azután az Ő meggyógyulásáért 
dicséri Jehova Rophét, a gyógyító urat. Senki sem tudja, hogy mit jelent a bűnből 
való szabadulás, mint csak azok, kik az ő vétkük terhétől szétzúzva és 
bűnbánatuktól összekínozva lettek. Erezted-e valamikor, hogy Istentől 
elkárhoztatva és arcától eldobva vagy? Megkezdődtek-e a pokol kínjai a te 
megrettent lelkiismeretedben? Inkább kívánta-e lelked a halált, mint az életet, 
mialatt bűnös lelkedet vastag fellegek és sötétség övezte át? Ha azután az Úr 
elmozdította kezeidet és szólt: „Nem kell meghalnod”, ha téged a fogságból 
kivezetett és igádat összetörte, lábaidat pedig egy sziklára helyezte, akkor egy új 
ének támad a te szádban és örökké tartó dicsőítés. Akkor megismerted, hogy nagy 
az a jóság, mely tégedet megmentett. Képzeljük el magunkban, hogy hogyan néz ki 
a tenger feneke és ecseteljük magunknak, minő érzés lehet az, ha minket ebbe a 
mélységbe visznek, hol a káka a holt homlok köré fonódik; de jót állok érte, hogy a 
mi képzelőtehetségünk csak hiányosan jelentkezik ahhoz képest, amit Jónás érzett, 
mikor a hullámok őt körülfogták és ő a mélység felé süllyedt. Mikor az Úr az ő életét 
kihozta a veszedelemből, akkor Istennek nagy jóságáról erős emlékezete támadt, 
mivel ilyen nagy haláltól menekült meg. A viharban való élet az, amelyben mi Istent 
az ő jóságáért és az ember fiain való sok munkájáért dicsőíteni tanulunk. Ha 
lehetséges volna, akkor azt kívánnám, hogy az én egész életem olyan csendes 
volna, mint egy szép nyári este, mikor még a szellő sem hajlítja meg a vidám 
virágokat; kívánnám, hogy az én nyugodt lelkemnek derültségét ismét semmi se 
háborítaná meg; de ha ez így volna, akkor azt vélem, hogy az Úrnak nagy jóságából 
csak keveset ismerhetnék meg. A 107. zsoltár kedves énekese nem azokat hívja fel 
a hálaadó énekre, akik odahaza időznek, hanem azokat, akik a pusztában 
tévelyegtek; nem azokat, akik mindig a szabadságban vannak, hanem a megváltott 
foglyokat; nem az erőseket és hatalmasokat, hanem azokat, akik a halálnak kapuitól 
éppen csakhogy megmenekültek; nem azokat, akik az üvegtengeren állottak, 
hanem akik a tomboló óceánon idestova hányattattak. Kétség nélkül úgy van ez: 
nem ismerjük fel a jóság nagyságát, ha meg nem látjuk a rettenetes Úrnak 
mélységét, amelyből minket az kiragadott. Majdnem megrontva voltál, de a biztos 
nyomorból kijöttél és dicsőítetted Istent nagy jóságáért. Kedves gyermekedről 
lemondtak az orvosok, feleséged, amint látszott, reménytelenül oda volt, de mind a 
kettő megmaradt és ebben te az irgalmasság magasságát és mélységét látod. Azért 
tehát őrizd meg emlékezetedben ezt a nagy jóságot, hogy jövőre való hálaadó 
zsoltárokhoz anyagod legyen. 
 
De nem ez az egyedüli út arra, hogy Isten nagy jóságát megbecsülni tudjuk; hiszen 
becsülhetitek azt az elnyert adományok valóságos nagyságához képest. Úgy ád Ő, 
mint király; nem-nem, úgy ád, mint Isten. Lássátok, a ti Istenetek nem egy pár vert 
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aranyérmet adott néktek, hanem magukat az aranybánya-ereket ajándékozta 
néktek; Ő ‒ úgyszólván ‒ nem egy pohár hideg vizet nyújtott néktek, hanem a 
bugyogó forráshoz hozott és magát a kútfőt tulajdonotokba adta. Maga Isten a 
tiétek. 
 
„Én örökségem az Úr, azt mondja az én lelkem.” Ha rövid sorrendjét akarjátok 
elnyerni annak, amit adott néktek, akkor fontoljátok meg a következőket: Ő nevet 
és helyet adott néktek a népe között; az Ő gyermekeinek jogait és természetét adta 
néktek; minden bűneiteknek teljes bocsánatát adta néktek; az igazságnak ruháját 
adta néktek, melyet most viseltek; Krisztus Jézusban dicső szépséget adott néktek, 
melynek birtokában most vagytok; szabad utat engedett Hozzája és hatalmat adott 
a kegyelemnek trónusa felett; a jelen és a következendő világot néktek adta; 
mindenét néktek adta; saját Fiát adta néktek, hogyan tagadhatna meg most valamit 
titőletek? Ő úgy adott, mint Isten. 
 
Jóságának nagyságát ez a nyelv nem képes kimondani és ezért kérlek titeket, 
gondolkozzatok efelett egy nyugodt órában odahaza. Bármit mondjatok, férfiak, 
testvérek, én az én Istenemről, Királyomról csak jóról dicsekedhetem, 
gyermekkoromtól mostanáig. Ő csodálkozásba ejt kegyelmével; végkép 
csodálkozom nagy kedvességén; szeretetének édessége gyönyörködteti lelkemet. 
Hanem a vesszőtől sem kímélt meg és ezért dicsértessék az Ő neve! 
 
„A jót az Istentől elvettük s e nyomorúságot nem szenvednők-e el?” Így szólt a 
pátriárka; de mi többet mondunk ennél és bizonyítjuk, hogy a nyomorúság nem 
nyomorúság, ha a kezéből jön ‒ minden jó, amit rendel. Mi annak idején ezt nem 
látjuk, de ez úgy van. A mi menny Atyánk a jónál jobbat ad és a jobbnál meg még 
jobbat végtelen haladásban; életünknek útját magasabbra és magasabbra viszi és 
kedvességének magaslatain vezet át. Éltünk ösvénye a gazdag irgalmasság mindig 
magasabb csúcsai felé irányul; s ezért sokasítsátok meg a dicsőítést, hogy az Úrnak 
neve még nagyobb legyen. 
 
Szeretnék belétek hatolni kedves barátaim, hogy Istennek jóság szorgalmasan 
megfigyeljétek a ti lelkeiteknek javára. Nagy különbség van a szemek és semmi 
szemek közt; de sok embernek van szeme, mégsem lát. Istennek jósága előttük 
folyik és ők ezt mondják: „Hol van?” Belélegzik azt és mondják: „Hol van?” Asztalnál 
ülnek és esznek belőle; tagjaikban hordják azt; szívük dobbanásában van az, s mégis 
mondják: „Hol van?” Ne legyetek ilyen vakok!” Az ökör ismeri az ő urát és a szamár 
az ő urának jászlát.” (Ézsaiás pr. K. 1. r. 3.v) Ne legyünk oktalanabbak a mezei 
állatoknál, hanem ismerjük meg Urat és figyeljük meg jól jóságának nagyságát. 
 
Mondottam, hogy leckénk szövege nagy dicséretre való utalást tartalmaz és mi a 
második fokon, a szorgalmas megemlékezés fokán meglátjuk ezt. Az, ami a 



  
383 

 
  

megfigyelés folytán benyomást gyakorol a lélekre, meg van erősítve (rögzítve) az 
emlékezetben. Az emlékezőtehetség két részbe fogható, az első az, hogy a 
benyomást megtartja, a második pedig, hogy abból megemlékezik valamely jövő 
időben. Felteszem azt, hogy abból, ami minket ér többé-kevésbé minden 
visszamarad a mi lelkünkben, de mégis nem könnyű dolog a gyengébb 
benyomásokat ismét előhozni akkor, amikor kívánjuk. Ismerek saját bensőmben 
sok dolgot, amelyekre egészen biztosan tudok visszagondolni, de azokra rögtön 
nem tudok megemlékezni. Adjatok egy negyedórát, hogy ezalatt egy bizonyos 
emléksoron átfussak és akkor mondani fogom: „Oh igen megvan. Benne volt 
lelkemben, de nem tudtam mindjárt arra emlékezi.” Az emlékezőtehetség 
összegyűjt tényeket és későbben újból összegyűjti azokat. Az előfekvő dolgok be 
vannak jegyezve az emlékezőtehetségbe, de annak lapja eltétetett; az 
emlékezőtehetség tökéletessége abban áll, hogy annak tábláját egy jól ismert 
helyen elhelyezzük úgy, hogy azt egy pillanat alatt előhozni képesek vagyunk. 
Sokáig időztem a megfigyelésnél ama szándékkal, hogy kezdettől fogva jól értsétek 
meg a dolgot és miután eleven benyomásokat nyertetek, annál képesebbek 
legyetek azokat megtartani és visszaszólítani. Nem mondhatjuk azt ki, amit 
elfelejtettünk, innét van a megfigyelés nagy haszna, hogy az Úr nagy jóságának 
emlékezetét erőssé tegyük. 
 
Hogy erősítsük meg ennek emlékezetét? Először úgy, hogy ismerjük meg jól az 
írásokat, melyek az Úr jóságáról tudósításokat tartalmaznak. Egy emberről el lehet 
mondani, hogy valamely tény, mely nem az ő idejében történt, hanem születését 
megelőzőleg száz esztendőkkel előbb, meg van az ő emlékezőtehetségében. Azért 
emlékezik reá, mert látta az írást, melyben az le volt írva. Bizonyos értelemben az 
összes emberiség emlékében megvan az. Kedveseim, legyen bizalmatok Isten 
szavában. Halmozzátok össze emlékezőtehetségetekben jóságáról szóló régi 
történeteket; szívjátok be az evangélisták összes elbeszélését és ne hagyjátok el 
Mózest s a prófétákat; engedjétek magatokat átitatni a zsoltárokkal, Énekek-
énekeivel és hasonló könyvekkel, míg megtanuljátok ismerni Istennek jóságát. 
Legyenek a jóságáról szóló szavak, tények jól elrendezve és mindjárt kezetek 
ügyében, hogy legyetek képesek azokat ujjaitokon előszámlálni, mivel azok a ti 
szívetek legbelsejében vannak; akkor ti jóságának emlékezetét bizonyosan 
dicsőíteni fogjátok, mert ,,a szívnek teljességéből szól az embernek szája.” 
 
Azután, ha ti az emlékezőtehetséget megerősíteni akarjátok, akkor figyeljétek meg 
jól az emlékjeleket. Két ilyen jel van a keresztyén egyházban. Az Üdvözítő halálának, 
eltemettetésének és feltámadásának emlékjele a hívők keresztségében van meg, 
amelyben mi Krisztussal meghalunk és feltámadunk. Ne feledjétek el 
szomorúságának emlékjelét, amikor a fájdalomba bemeríttetett, átömölte a 
rettegés, mert Ő mondja, hogy figyeljétek meg. A szent vacsorát pedig soha el ne 
mulasszátok, hanem gyakran vegyetek részt az asztalnál, ahol a halálát hirdessétek, 
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amíg eljövend. Megmondotta néktek, hogy az emlékezetére tegyétek ezt; legyen 
becses ti előttetek ez a drágalátos emlék. A népéletek nagy eseményei megőrizve 
maradtak a későbbi nemzedékek emlékezetében valami elrendelt ünnepélyek által 
s az Úrnak vacsorája ilyen nemű; s azért legyetek gyakoriak az Úr asztalánál, hogy el 
ne felejtsétek nagy jóságát. Lássátok, hogy a zsidók mennyire megtartották 
emlékükben az ő kivonulásukat a húsvéti bárány által; hogyan ették ezt meg a 
vérnek elhintése után; hogyan beszélték el gyermekeiknek az Egyiptomból való 
szabadulásukat és Istennek jóságát gazdagon dicsérték; a vacsora után pedig 
dicséneket zengtek, épen amint ezt a mi szövegünk Isten igazságosságáról énekelni 
hagyja. Erősítsétek tehát emlékezőtehetségeteket a történeti okmányoknak és 
emlékünnepélyeknek jámbor megfigyelésével. 
 
Mégis a leglényegesebb annak a megemlékezése, ami önmagatokkal történt, a ti 
saját, személyes tapasztalatok. Egy fillért sem adok a vallástokért, ha ti reátok az 
semmi benyomást sem tett. Az ima hatalma! Hogyan van ez? Nyertél-e már választ 
a te imádra? Tusakodtál-e már valamikor az angyallal és győztél-e? Mit tudsz te az 
imáról, ha soha sem tetted ezt? Nagyon ortodox (óhitű) vagy. Igen, de ha a 
kegyelemről való tanok nem hozták meg lelkednek a tanoknak kegyelmét és te 
ezeket nem ízlelted, s nem tapintottad meg, mit tudsz te akkor belőlük? Bizonyosan 
semmit, amiről megemlékezni lehetne. Oh kedves lélek, újjászülettél-e? Ha igen, 
akkor az Ő jóságának nagyságára gondolni fogsz. Megtisztultál-e bűneidből és 
megigazultál-e Krisztus által? Akkor jóságának nagyságára gondolni fogsz. 
Megújultál-e szívedben úgy, hogy a bűnt gyűlölöd és szentségben élsz? Ha úgy van, 
akkor megemlékezel arról, mert tudsz valami olyat, amit a test és vér nem jelentett 
ki neked. Engedjétek, hogy minden egyes kegyelmi adomány egyenként a ti 
emlékezőtehetségetekbe legyen beírva. 
 
Hallottam, hogy a mnemomik, vagyis az emlékezőtehetség megerősítésének 
tudománya, amely iránt én azonban nem nagy nagyrabecsüléssel vagyok, bizonyos 
módszerek követésében áll. Némelyeknek tanítása szerint összekötik az egyik 
eszmét a másikkal; megemlékezik az ember egy időkeltezésről (dátum), ha azt egy 
dologgal, amelyet látni lehet, összekapcsolja. Kövessétek ezt a módszert az 
előfekvő esetekben. Emlékezzetek meg Isten jóságáról, ama körülöttetek lévő 
tárgyakról, amelyek azzal társítva vannak. Például, emlékeztessen titeket a ti 
ágyatok Isten jóságára, amellyel megoltalmaz titeket és a ti asztalotok az Ő 
jóságára, amellyel a ti mindennapi szükségleteitekről gondoskodik. 
 
Az én ruháim engem ma reggel, amikor felvettem azokat, azon időszakokra 
emlékeztettek, amidőn kezeim képtelenek voltak ezen egyszerű feladatot maguktól 
megtenni. A körülöttünk lévő dolgok vak mennyien Isten szeretetének 
emlékkönyvei, csak akarjuk olvasni azokat. Az isteni jóság valamely tettéről való 
megemlékezés össze lehet kötve szobátok minden bútor darabjával. Itt van a régi 
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karosszék, ahol te Istennel tusakodtál nagy szorongattatásban, hogy egy kegyelmes 
választ nyerhess; nem tudod azt elfelejteni; sehol oly jól nem imádkozol, mint itt; 
néked ez a régi darab kedvessé vált. Az a lerongyolt biblia, különösen az, gondolom 
magamban: már némileg el van használva most és sok helyen jegyzetek vannak 
benne, de mégis épen ebből a könyvből világítottak ki az ígéretek, mint a csillagok 
az égen, s azért segít az a te emlékezőtehetségednek, ha használod azt. Emlékszem 
egy szegény emberre, aki, amint én annak vettem, nagy dicséretben részesített 
engem. Meglátogattam őt a kórházban és ő ezt monda: „Oh úgy látszik, mintha ön 
e szobában köröskörül felfüggesztette volna szavait, mert minden dolog emlékeztet 
engem valamire, amit öntől hallottam s íme miután itt fekszem, visszahívom az ön 
elbeszéléseit és mondásait.  
 
Meglehetősen ezen a módon kell nekünk megemlékeznünk arról, amit Isten értünk 
tett, miután mindezen különböző helyekre, tárgyakra, időkre és személyekre 
tekintünk, amelyek, s akik kegyelmi bizonyítékait körülvették. Oh bárcsak volna 
világos megemlékezésünk Istennek jóságáról. 
 
Az emlékezőtehetség segítségére jövünk osztályozással. Elkülditek a szolgálóleányt 
egy boltba különféle cikkekért; ez könnyen elfelejt azokból egy-néhányat, ha nem 
úgy rendezitek el sorban azokat, hogy az egyik reá gondolni segít a másikra. Legyen 
gondotok arra, hogy Isten adományait ilyen rendben állítsátok magatok elé és azok 
száma szerint számoljátok elő magatoknak, ha ezt megtenni tudjátok, hogy 
bevéssétek emlékezőtehetségetekbe. 
 
Ha az embereknek rossz emlékezőtehetségük van, akkor szívesen feljegyzik egy 
darab papirosra azt, amit fenntartani fontosnak vélnek. Gyakran tettem úgy és a 
papirost valahová odatettem, ahol többé soha meg nem találtam. Egy fonál az 
ember ujja körül, egy csomó a zsebkendőben és más egyéb próbáltatott meg 
evégből. Nekem mindegy akármi legyen is az, ha ti arra igyekeztek, hogy egyik vagy 
másik módon Istennek kegyelmére gondoljatok. Valamiképpen jegyezzétek fel 
jóságát. Emlékezel ugye arra a napra, amikor azt a pénzt kölcsön adtad?” Igen, 
nagyon jól! Emlékszel a kezdetére ama fekete pénteknek vagy hétfőnek ott az 
üzletben. Te a gonosz napokat kitörülhetetlenül beírtad emlékezőtehetséged 
fekete könyvébe. Éppen úgy emlékezel-e Isten irántad való kegyelmességének 
napjairól is? Ezt kellene tenned. Vegyetek magatoknak fáradságot arra nézve, hogy 
a kiváló jótéteményeket feljegyezzétek és a figyelemreméltó áldásokat 
megfigyeljétek, akkor a jövő napokban dicsőíteni fogjátok Istennek jóságát. 
 
A megfigyelés és a megemlékezés az a két legelső dolog, amely által gazdag 
mértékben vagyunk képesek dicséreteket felkelteni. A legközelebbi pedig a 
megnyilvánítás, (a szólás). A héber szóban a „főzés, forrás” szó hasonlít a vízforrás 
szóhoz. Az Isten kegyelméről való szent beszédfolyást jelenti az. Elegendő beszédre 
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kész ember van körülöttünk, de azok közül sok a henye, akik részére a sátán 
gazdagon talál munkát. Az Úr őrizzen meg minket az asszonyok beszédre kész 
folyamától; de nem baj, akármilyen mennyiségben is bírják a beszélő-képességet a 
férfiak és asszonyok, ha ők erről témáról (a dicsőítésről) beszélnek. Nyissátok ki 
szájatokat, hadd ömöljék a dicséret, folyamok ömöljenek abból. Engedjétek, hogy 
kifolyjék, előtörjön az, amennyire csak lehet. Ne hallgattassátok el a jámbor 
beszélőket, hanem engedjétek, hogy folyton áradozzanak. Nem túloznak ők, nem is 
tudnak túlozni. Azt mondjátok, hogy ők magas lelkesedők, de hiszen még a 
félmagasságot sem érték el; hagyjátok, hogy még jobban felbuzduljanak és még 
több buzgósággal beszéljenek. Tovább testvér, tovább; halmozd fel, mondj még 
valami nagyobbat, dicsőbbet, tüzesebbet! Nem vagy te arra képes, hogy a 
valóságon felül lépj. Egy tárgyhoz jöttél, ahol a te beszédednek legmagasabb szóbeli 
ereje megtörik. A szöveg szent szólási folyamra hív fel minket és én intenélek is 
arra, hogy engedjetek annak szabad folyást, amikor Isten jóságár beszéltek. 
 
Gazdagon szólják, azaz állandóan tegyék ezt, egész napon át beszéljenek Isten 
jóságáról. Ha beléptek hajlékaitokba, ezek Istennek irántuk való jóságáról kezdenek 
beszélni; s ha este Istenhozzádot mondotok nekik, akkor még több szót hallotok 
tőlük az ő kedves szövegükből. Nagyon valószínű, hogy ismétlésbe bocsátkoznak, 
de az nem tesz semmit, túlsókat nem bírtok kapni ezekből az igazán jó dolgokból. 
Éppen úgy, mint az énekesek a templomban mindig ismételték a kart: „Jósága 
megmarad örökké”, úgy ismételhetjük mi dicséretünket. Istennek adományai közül 
egynémelyek oly nagyok és édesek, hogy egy-egynek emlékezete mindenkorra 
megmaradna még akkor is, ha az örökkévalóságon keresztül mást nem is nyertünk 
volna. Az isteni szeretetnek fénye olyan nagy, hogy egyetlen kinyilatkoztatása 
gyakran az egyedüli csak, amit hordani képesek vagyunk; két olyat egyszerre 
bírnunk éppen oly túl hatalmas volna, mintha Isten két napot akarna alkotni, holott 
már az egyik is megtölti világossággal a világot. Oh dicsőítsétek az Urat korlátlan 
örömmel fivéreim és nővéreim; ébresszétek fel minden tehetségeiteket erre az 
isteni szolgálatra és dicsőítsétek dúsgazdagon jóságát. 
 
Nem tudjátok gazdag mértékben dicsőíteni őt, ha emlékezőtehetségetek nem 
szállítja néktek az ehhez való anyagot; másrészről pedig a ti emlékezőtehetségetek 
el fogja veszíteni erejét, ha ki nem nyilvánítjátok azt, amit tudtok. Mikor iskolába 
mentetek és egy leckét megtanulni kellett néktek, azt találtátok, hogy könnyebben 
tanultok, ha hangosan olvastok, mert fületek segítségül jött szemeteknek. Az isteni 
jóságról való beszéd nagy segítségére van az emlékezőtehetségnek. A tanulás által 
tanulunk, de ha az igazságnak kifejezést adunk, bemélyítjük annak benyomását 
lelkünkbe. 
 
De íme az én találó fejtegetésemnek utolsó részéhez jövök. Ha gazdag mértékben 
beszélünk felőle, akkor azután kezdjünk énekelni. Az ó-görög mythologiában 
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Mnemosyne az emlékezőtehetség istennője, a múzsák anyja; és bizonyos, hogy 
ahol az isteni kegyelmességről való jó megemlékezés van, ott a szív mihamar 
éneket hoz elő. De ami minket meglep ebben a szövegben, ez az, hogy mikor az 
öröm az egyszerű szólásból az énekbe emelkedik, egy más témát vesz fel ‒ „a Te 
igazságodat éneklik.” Ha a szív a legmélyebben imádkozik és a tiszteletteljes 
énekhez a legnagyobb tárgyat nézi ki magának, akkor a jóságnak és 
igazságosságnak összetalálkozását választja magának. Milyen kedves íme ez a 
dicsérő ének; „Az irgalmasság és igazság elől találják egymást; az igazság és a 
békesség egymást csókolják.” (85. Zsolt. 11. v.) A szív költészetének kincse a 
kiengesztelődés. Nem égnek-e szíveitek bennetek, Jézus, a mi nagy kezesünk, dicső 
tettének csak megemlítésénél is? 
 
A Parnassus (költészet forrása) egészen elhomályosult Golgotától, a kastali forrás 
kiszáradt és Jézusnak átfúrt oldala az éneknek más forrását nyitotta meg. Az Úrnak 
irántunk való jóságát az Ő előre való látásának minden állásaiban vidáman 
énekeljük, de ha a kegyelemről beszélünk, mely odahozta a mi Urunkat, Jézusunkat, 
hogy vérezzék és meghaljon az igaz az igaztalanokért, hogy minket Istenhez 
vigyen”, ‒ akkor a mi énekünk magasabb hangba megy át. A hasonlíthatatlan 
bölcsesség egy utat hozott létre, mely által Isten a legélesebb szigorig igazságos 
tudott lenni és mégis határtalanul jó azok iránt, akik Őbenne bíznak, 
hangoztassátok tehát énekeiteket, míg az arany hárfák önmagukon felül 
emelkednek. 
 
Megmagyaráztuk tehát annak a módját, amely által mi a dicsőítést gazdag 
mértékben felkeltjük és a Szentszellem segítsen meg benne, hogy szerint járjunk. 
 
Másodszor elmélkedjünk röviden az ezen külső megnyilvánításra vonatkozó indító 
okokról. Ezek igen közel fekszenek kezünk ügyéhez. Az első az, mert másképpen 
nem tehetünk. Istennek jósága megkívánja, hogy beszéljünk felőle. Ha az Úr Jézus 
maga parancsolná is övéinek, hogy jóságáról ne szóljanak, ők alig volnának képesek 
ezen parancsolatnak engedelmeskedni. Ők a meggyógyult emberhez hasonlóan 
hirdetni fogják a hatalmas dolgot, amit cselekedett. De dicsőítve legyen az Ő neve, 
nem parancsolta meg nekünk, hogy csendesek legyünk, hanem megengedi, hogy az 
Ő jóságának emlékezetét gazdag mértékben szóljuk. Az utcák kövei fognak kiáltani, 
ha mi azok hosszában megyünk és majdnem semmit sem beszélünk szeretetéről. 
Némelyek ti közületek ‒ jó emberek ‒ ritkán beszélnek Istennek jóságáról. Honnan 
van az? Csodálkozom, hogy ti oly nyugodtak és hidegek tudtok lenni. Oh, így szólt 
az egyik az ő első szeretetében, ‒ „én kénytelen vagyok beszélni, vagy pedig meg 
kell szakadnom.” Mi is mindnyájan ugyanezt találtuk, ha a visszatartott 
tanúvallomás tűz gyanánt volt csontjainkban. Vajon nem szent ösztön-é ez, amikor 
kimondjuk azt, amit bensőnkben erezünk? A közleni való oly jó, hogy nem lehet 
visszatartani. Kövessétek teljesen a ti megújíttatott természeteteknek szent 
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hajlamát. Lelked azt mondja; „beszélj” és ha az etiketté (úri illem) azt mondja: 
„hallgass, mert rajongónak fognak tartani,” akkor ne figyelj arra, hanem beszélj 
hangosan és engedjed, hogy rajongónak tartsanak, ha ez nekik úgy tetszik. Hallod-e 
férfiú, ha a te személyednek dicséretéről van szó, akkor igen halkan játssz az 
orgonán, de ha Istennek dicsőítéséhez jössz, akkor húzzad ki mind a regisztereket, a 
zenének mennydörgései csekélyek dicsőítésére, mely megilleti Őt. 
 
A dicséretnek második indító oka az, hogy más hangok zajosak lesznek ennek 
elnyomására. Micsoda zajos világ az, mely különben magának mond ellen, hamis, 
derült kiáltásaival! Nézz ide, kiált az egyik; nézz oda, kiált a másik. Ez a zendülés 
elnyomja Isten dicsőítésének hangjait, ha az Ő népe újból és újból nem hangoztatja 
azt Mentői többet mondanak a mi Istenünk ellen, annál többet beszéljünk mellette. 
Mindenkor, amidőn valakit káromkodni hallotok, bölcs dolog lesz hangosan ezt 
mondani: Áldjad az Urat! Hétszer mondjátok ez minden egyes esetben, amikor 
káromkodik az illető és engedjétek, hogy hallja ezt. Talán tudni akarja majd, hogy 
miért teszitek és ekkor van alkalmatok kérdezni mit csinál ő, s annak nehezebb lesz 
megadni a magyarázatot, mint néktek. Próbáljátok meg, ha tudjátok azokat a 
sértéseket, melyekkel Istennek drága és szent neve illettetett, jóvátenni azáltal, 
hogy dicsőítésteket abban a mértékben sokszorosítjátok meg amint gyalázni 
halljátok. Azt mondom, hogyha nem hangoztatjátok gazdag mértékben a 
dicséretet, úgy el fog temettetni Istennek dicséret a tévely, káromkodás, feslettség 
és oktalanság halmazaitól. Gazdag mértékben hirdessétek azt, hogy legalább 
valamit halljanak belőle. 
 
Dicsőítsétek az Urat gazdag mértékben, ha Istennek jóságára gondoltok, hogy mi 
különbözőképen néz ki minden. Egy ember az ebéd asztalhoz lép és nem akarja 
enni azt, ami ott van, mert a nyalánkság, amelyre várt, nincs ott; de ha ő olyan 
szegény volna, amilyenek egyesek, nem fintorgatná akkor az orrát, hanem a jóságot 
dicsérné, mely neki többet adott, mint amennyit megérdemelt. Sőt a keresztyének 
közt is vannak egyesek, kik zúgolódók és folyton ócsárolnak. A világban lévő legjobb 
dolgok nem elég jók nekik. Oh testvérem, dicsérjed gazdagon az Isten jóságának 
emlékezetét és nem találsz okot a zúgolódásra, sem a panaszra, hanem minden 
felett örülni fogsz. 
 
Ha mi Istennek jóságára emlékezünk, milyen vidáman megyünk a jövő elé. Ugyanaz 
a jóság vár holnapra, ami tegnap volt és ugyanaz vár az öregségre, ami a fiatalságra, 
ugyanaz az Isten van, aki engem hordozzon, ha megőszülök, mint aki volt, mikor 
mint csecsemő anyámnak keblén valék. Azért tehát előre a jövőbe félelem és 
gyanakodás nélkül, Isten kegyelmességének dicsőítésével. 
 
De azután azt gondolom én, hogy azért a jóért is tegyük ezt, amit az másoknak hoz. 
Ha ti Istennek jóságát gazdag mértékben dicsőítitek, akkor az biztos, hogy jót 
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tesztek szomszédaitoknak. Sokan megvigasztaltatnak, ha Istennek az ő barátjaik 
iránti jóságáról hallanak. Csinálj hosszú ábrázatot és panaszkodjál az út 
viszontagságairól; ülj le szomorú testvérekkel és élvezz egy keveset velük a 
kedélyes nyomorúságból, azután tekintsd meg, hogy sokan fogják-e kívánni 
megosztani a ti ecetes korsóitokat. 
 
„Fájdalmaink felől panaszkodunk  
És a magasba száll kínsóhajunk.” 
 
Ezt mondja Dr. Watts és én félek, hogy igazat mond, de ezáltal kevesen határozzák 
el magukat arra, hogy mondják: „Mi ezen néppel akarunk menni, mert látjuk, hogy 
Isten van velük.” Jó bizonyítás-e az, ha az emberek ezt mondják: „Ezek az emberek 
olyan siralmasak azért, mert a menny felé vezető úton kénytelenek haladni.” 
Reméljük, hogy ilyenek, mert szembetűnően jobb tartózkodási helyre van 
szükségük, de kérdés, hogy az ilyen nép nem lenne-e még a mennyországban is 
nyomorult? Ti mosolyogtok kedves barátaim, mintha mondanátok, hogy nem igen 
hagynátok magatokat vonzatni a színleges szent nyomorúságtól, s ezt én sem 
hiszem. Azért ne kíséreljétek meg ezt magatok, hanem evvel ellentétben sokat 
beszéljetek Istennek jóságáról; mosolygó ábrázatot mutassatok, tündököljenek 
szemeitek és úgy vonuljatok át a világon, nem mintha ti ostor alatt lévő rabszolgák 
vagy kötelékben álló foglyok volnátok, hanem mint az Úrnak szabad népe. Dicső 
okaink vannak arra, hogy vidámak legyünk; legyünk olyanok és az emberek mindjárt 
kérdezni fogják: Mi az? Vallás ez? Én azt gondoltam mindig, hogy a vallásos 
emberek kötelezve érzik magukat, hogy bánatosak legyenek és egész napon át 
sóhajtozzanak és panaszkodjanak. Ha látják a ti örömeiteket, ösztönöztetve érzik 
magukat arra, hogy Krisztushoz jöjjenek. Valami áldásos csáb van a szent, 
szerencsés életben. Dicsőítsétek hát nevét, dicsőítsétek nevét örökké, szóljatok 
gazdag mértékben az Ő nagy jóságának emlékezetét és sokakat fogtok Krisztushoz 
hozni. 
 
Az ilyen vidám szólás arra is fog segíteni, hogy azzal a ti saját keresztyéni 
barátaitokat és társaitokat a szomorúságban megvigasztaljátok. A világban igen sok 
a nyomor, most épen több mint rendesen. Sokan gyászolnak különböző okokból; s 
azért kedves barátaim vidámabbak legyetek, mint bármikor. Az a tiszteletreméltó 
istenes férfiú, aki most már a mennyben van, a mi öreg D.* (bátyánk) * Egyike 
Spurgeon diakónusainak., ha ködös novemberi reggel volt, rendesen a sekrestyébe 
szokott volt jönni a prédikáció előtt és ezt mondotta: Szomorú reggel van kedves 
pásztor, a szokottnál jobban kell örülnünk az Úrban. A körülöttünk lévő dolgok 
homályosak, de bennünk és felettünk minden világos. Reménylem, hogy ma 
örvendetes isteni tiszteletünk lesz. Azután kezemet meg szokta volt rázni és 
mosolygott, míglen gondolta, hogy mindnyájunkat a nyár közepébe emeli. Mit 
csináltok ti, ha rossz az időjárás? Dicsérjétek az Urat, hogy még nem rosszabb az! 
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Nem vagyunk egészen benne az egyiptomi sötétségben, a nap süt akkor, amikor és 
bizonyosak vagyunk, hogy nem aludt. Ha pedig betegek és erőtelenek vagyunk, 
adjunk hálát Istennek, hogy mindenkorra ne legyünk betegek, mert van egy hely, 
amelynek lakosai sohasem betegek. Nos, ma pedig, ha a ti hárfáitok a fűzfákra 
függesztettek, vegyétek le azokat, s ha az Urat nem dicsértettétek úgy, amint kellett 
volna, kezdjétek meg most. Mossátok meg szátokat és szabaduljatok meg a gonosz 
nemzetség és a rossz időjárás feletti zúgolódásnak savanyú ízétől. Édesítsétek meg 
ajkaitokat a dicsőítésnek csemege ízével. Azt akarom néktek mondani testvérek, 
hogyha valaki közületek azt vallja nékem, hogy vetkezett, mivel Istennek 
dicsőítésében túl messze ment, akkor én ez egyszer pap akarok lenni és 
feloldozásban részesítem. Soha előbb ebbe az üzletbe be nem nyújtottam kezemet, 
de gondolom, hogy ilyen messzire elmehetek. Dicsérjétek Istent mértéken felül, ha 
ezt megtenni tudjátok. Próbáljátok meg. Kívánnám, hogy így szóljatok magatokban: 
„Ebben a dologban minden határon túl akarok menni,” mert hiszen nincs arra 
nézve, amit a mi áldott Istenünk megérdemel, határ. 
Végül dicsérjük és áldjuk Istent, mert ez módja az Ő dicsőítésének. Az Ő 
magasztosságához nem tudunk mi semmit sem hozzáfüggeszteni, mert 
önnönmagában végtelen; de mi ismeretessé tehetjük tovább, amennyiben egész 
egyszerűen igazságot mondunk róla. Nem akartok dicsőséget adni Istennek? Nem 
adnátok-e oda azért életeteket, hogy az egész föld telve legyen dicsőségével? Jól 
van, ha ti a földet nem tudjátok beborítani az ő dicséretével úgy, amint a vizek 
tengert beborítják, akkor legalább a vízárnak egy részéhez járulhattok hozzá. Oh ne 
tartsátok vissza dicsőítésteket, hanem dicsérjétek és magasztaljátok nevét, a 
napfelkeltétől annak lenyugtáig. A földet felfelé és a menny felé emelné az, ha mi 
mindnyájan egyesülni tudnánk a dicséretben, mi úgyszólván meglátnók, hogyan 
emelkedik fel lábaink alatt és minket magunkat is felfelé emel, míglen úgy állnánk, 
mint a legmagasabb Alpesek csúcsán lévők, amely csúcsok keresztülfúrták az ég 
boltozatát és mi az angyalok közt találnók magunkat, ahol úgy éreznénk amint ők 
éreznek, és úgy tennénk, amint ők tesznek, kik elveszítenek minket, mint magukat 
elvesztik az örök hallelujában: „Dicséret, dicsőség és hatalom annak, ki a trónon ül 
és a Báránynak öröktől-örökké!” 
 
 
 


