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A középen való átmenet 
 
(Spurgeonnak a „Metropolitan Tabernacle” épületben eltöltött 25 éves 
prédikátori működésének emlékére.)  
 
„Uram, hallám a te beszédedet és megrettenek; Uram, a te munkádat az ő 
esztendejének közepette elevenítsd meg, az ő esztendejének közepette jelentsd 
meg, haragodban irgalmasságodról emlékezzél meg.” (Habakuk prof. k. 3, 2.)  
 
Habakuknak az a fájdalom jutott osztályrészül, hogy olyan időben kellett élnie, 
amelyben az igazi vallás sajnálatraméltó állapotban volt. A népnek nagy része 
elpártolt az élő Istentől. Volt ugyan soraiban istenfélő csoport is, de az istentelen és 
bálványoknak szolgáló sereg rendkívül erős volt. Emiatt az Úr ítélettél fenyegette a 
népet és kijelentetett a prófétának, hogy a káldeusoknak betörése közel van. A 
próféta tehát telve volt rettegéssel az ő hazájának jövője miatt, látta ennek bűnös 
állapotját és tudta, hogyan kell végződnie. Az ő prófétálásának könyve az 
esedezésnek eme kérdésével kezdődik: „Mennyi ideje vagyon, Uram?” Szelleme 
elkeseredett benne a nép bűnei felett, szíve pedig megtört egy látomástól, 
amelyben az Úr által elrendelt fenyítéket szemlélte. Isten minden tanúinak illik így 
elkeseredni lelkükben, ha megszentségtelenítve látják Isten nevét és okuk van rá, 
hogy haragjának ostorától féljenek. A szívbeli irgalmasság nélküli ember nem lehet 
Istennek embere. 
 
De Habakuk erős hittel bíró férfiú volt, ami igazán szerencse volt reánézve ilyen 
gonosz időkben, mert ha a szép időben szükség van hitre, úgy még annál inkább 
szükség van arra, ha a vihar közeledik: s ha az igazaknak hit által kell élniük még 
olyankor is, amikor a hajnal bekövetkezett, mennyivel inkább kell hitből élniük 
akkor, amidőn az árnyék meghosszabbodik, mert az éjszaka közel van. Azoknak, 
akiknek szívük van, hogy embertársaik bűnei felett sírjanak, buzgó szívet is kell 
bírniuk, hogy Istenhez ragaszkodjanak. 
 
Ez a név: Habakuk, annyit jelent, mint átfogó. Róla pedig valóban el lehet mondani, 
hogy azok egyike volt, aki az ígéretet messziről látta, hitte és általfogta. Ő erősen 
tartotta azt Istennek jóságán és megnyugodott azon. Jövendöléseinek olvasásánál 
el vagyunk ragadtatva ama modortól, amellyel ő Istennek jelenlétét előadja. 
Nagyon megfelelően címezi meg könyvét terhes próféciának, melyet Habakuk 
próféta látott, mert az ő szemléletének élénkségében ő a legmagasabb fokú 
„néző”. Tapasztalja Isten jelenlétét és azt mondja, hogy a föld csendben legyen 
előtte. Látja az isteni utakat a választott nép történetében, érzi csontjaiba 
benyomulni a rothadást és elfogja őt a remegés. Előtte Istennek útja nagyon 
látható volt szellemi szemei előtt. S azért az ő hite épen olyan erős, mint aminő 
mély volt isteni félelme. Jövendölései azok, melyekben mi ama csodálatos 
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evangéliumi nyilatkozatot találjuk, amely felett Pál sok prédikációt tart, t. i.: „Az 
igaz ember pedig az ő hitével él.” És szintén ez a jövendölés, amelyben a hitnek 
ama figyelemreméltó elhatározását találjuk, amidőn az elgondolható legrosszabb 
viszonyok közt mondja vagy énekli: „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 lészen ökör az istállókban. Én pedig az 

Úrban örvendezek és vígadok az én szabadító Istenemben.” (Hab. 3. r. 17‒18. v.) 
No, kedveseim, jó lesz az nekünk, ha sokat bírunk Habakuk szelleméből és az Isten 
iránti erős bizodalom által szilárd alapon állunk, akkor mi még azon esetben is, ha a 
jelennek és jövőnek szomorú ábrázatját látjuk, mégis minden kételytől megmentve 
leszünk, amennyiben arra bízzuk magunkat, akinek útjai örökkévalók. Az Ő tanácsa 
régi időktől fogva oly nagyszerű és dicső volt, hogy Ő benne kételkedni annyi, mint 
megrágalmazni őt. Az ő lénye pedig olyan változhatatlan, hogy csupán csak 
igazságot követünk el, ha az Ő megismétlődő kegyelmi cselekedeteire számítunk. 
 
Ezen szövegben, amelyet ma reggel választottam ama 25-ik évforduló ünnepély 
alkalmából, amely a mi boldog összeköttetésünkre, mint pásztorra és gyülekezetre 
vonatkozik, három pontot látok, melyek mellett időzni óhajtok. Az első a próféta 
rettegése: „Uram, hallám a te beszédedet és megrettenek.” A második a próféta 
imája: „Uram, a te munkádat az ő esztendejének közepette elevenítsd meg, az ő 
esztendejének közepette.” A harmadik pedig a próféta kiinduló alapja: 
„Haragodban irgalmasságodról emlékezzél meg” a fejezetnek egyéb részeivel 
együtt, miután tényleg egy jogi alapot talál Istennek jelenlegi működésére nézve 
annak elbeszélésében, amit Isten Izraellel a régi időben tett. 
  
Először tehát felhívnám figyelmeteket a próféta rettegésére: „Uram, hallám a te 
beszédedet és megrettenek.” Ez a szent félelemnek a rettegése, nem irtózat vagy 
borzalom, hanem isteni félelem. Olvassátok ezt az előbbi fejezet 20-ik versével 
összefüggően: „Az Úr pedig az Ő szentséges templomában vagyon! Rettegje azért 
őt (csendesüljön meg) mind az egész föld. Oh, Uram, hallám a te beszédedet és 
megrettenek.” Minden más hallgatásba hozatott és azután az ünnepélyes csendben 
hallotta Jehova szavát és remegett. Lehetetlen dolog a halandó emberekre nézve 
az, hogy isteni félelemmel el ne teljenek, ha Istennek jelenvaló voltáról tudattal 
bírnak. Felteszem, hogy Ádámnak érzülete a bűnbeesés előtt kevésbé átható volt, 
mert a bűnnek érzetét nem ismerte, de bizonyos, hogy reá nézve is valami 
ünnepélyes benyomást tett az, amidőn Istent, az Urat a nap hűvösebb szakában 
átvonulni látta és hallotta. Habár gyermeki bizodalommal van is eltelve, mégis a 
legártatlanabb ember is ezen fenséges jelenlétről egészen a porig kénytelen 
megindulni. Ezen esettől kezdve az emberek, bárhol is részesültek egy különös 
kijelentésnek kegyelmében, egyúttal mélyen megrettentek. Sok igazság volt ama 
régi hagyományban, hogy senki sem maradhat élve, ha Isten orcáját látja, mert a 
semmiségnek olyan érzete támad lelkében Isten közelben létének tudatában, hogy 
azok az emberek, akik e kegyelemben részesültek, képteleneknek érezték magukat 
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az áldásnak súlyát elhordozni. Ézsaiás felkiált: „Jaj, nékem el kell vesznem, ... mert a 
Királyt, a Seregeknek Urát látták az én szemeim.” (6. r. 5. v.) Dániel ezt mondja: 
„Semmi erő nem marada bennem.” (10. r. 8. v.) Ezékiel előadja: „És látám és esem 
az én orcámra.” (1. r. 28. v.) János pedig beismeri: „Mikor pedig láttam volna őt, 
leesem az ő lábai előtt, mint egy holt.” (Jel. 1. r. 17. v.) Ti tudjátok hogyan kiált fel 
Jób: „Az én füleimnek hallásával hallottam Te felőled, most pedig íme az én 
szemem lát tégedet. Az okáért utálom, amiket mondottam és bánom a porban és 

hamuban.” (42. r. 5‒6. v.) Az angyalok, akik a létrán, melyet Jákob látott, felfelé 
szálltak, befedezték orcáikat, amikor Istenre néztek. Mi pedig, akik ezen létrának 
lábainál ülünk, mit tehetünk ugyan mást, mint azt, hogy a pátriárkával mondjuk: 
„Mely rettenetes e hely.” (I. Mózes k. 28. r. 17. v.) Habár a legnagyobb áldás is Isten 
kegyeltjének lenni, mégis valami rettenetes. A szűz anya, akit az Úr oly nagy 
kegyelemben részesített, áldott volt az asszonyok között, de épen ezen az alapon 
jövendöltetett meg neki: „Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tőr?” (Lukács ev. 2. 
r. 35. v.)  
 
Áldott volt a férfiak közt az, akivel Isten, mint egy barátjával beszélt, de félelemnek 
és nagy homálynak kellett őt átborítania. Az ilyen gyenge teremtéseknek, aminők 
mi vagyunk, nem engedtetett meg, Istennek teljes fénye közt állani, ha mindjárt 
Krisztusnak közvetítése által enyhítve is van, anélkül, hogy a próféta szavaival fel ne 
kiáltson: „Megrettenek! Oh, ki ne félne téged, királyoknak királya.” 
 
Habakuk szent félelme még élénkebb lett a „beszéd” által, amelyet hallott. „Uram, 
hallom a te beszédedet” ami egy közlemény szerint átfordítva az evangéliumra 
vonatkozik, melyről Ézsaiás ezt mondja: „Kicsoda hiszen a mi prédikálásunknak?” 
(53. v. 1. r.) De inkább az összefüggésben keressük ennek értelmét és ez odavezet 
minket, hogy arra vonatkoztassuk, amit Isten az ő választott népéért tett, amikor ez 
Páran pusztájából jött és „Isten elosztá a földet, tekintett és elolvasztotta a 
pogányokat”. A próféta tanulmányozta Izrael történetét és az elbeszélés minden 
fejezetében látta Istennek kezét, a Verestengeren és a Jordánon való átkeléstől 
kezdve, egészen a pogányok kiűzetéséig és az Izraelnek Kánaánban való 
letelepedéséig. Ő Isten beszédét Izrael történetében lelkének csendjében hallotta, 
az Úrnak cselekedeteit úgy látta, mintha újból megtörténtek volna és eltelt szent 
félelemmel és rettegéssel, mert látta, hogy habár Isten nagy kegyelemmel volt 
népe iránt, mégis haragra gerjed ennek bűnei miatt s bár gyakran kímélte őket 
kihágásaik mellett, mégis fenyítette és gonoszságaiktól el nem tekintett. A próféta 
arra gondolt, hogy miképpen ostorozta Isten Izraelt a pusztában és miképpen verte 
őt Kánaánban, amikor egyik zsarnok a másik után meghódoltatta és elnyomta. 
Emlékezett ama rettenetes ítéletre, melyet az Úr egyiket a másik után, sűrűn és 
háromszorosan bocsátott vétkes népére és előre kijelentett szavát megteljesítette: 
„A föld minden nemzetsége közül egyedül titeket ismertelek, azért megbüntetlek 
minden gonoszságtokért.” Ő tüzes betűkkel látta régen megírva Jehovának az ő 
választott népével való összeköttetésének történetét és azért kiált fel: „Uram, 
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hallám a te beszédedet és megrettenek.” 
 
Valószínű, hogy ezzel Habakuk a félelemnek egy másik forrására mutat, 
nevezetesen Istennek csendes beszédére az ő prófétai keblében, ahol az 
emberektől nem hallva, hirdettetett a bekövetkezendő bosszúállás, amelyet ő 
később szavakba foglalt és könyvének első fejezetében feljegyzett. Elővonultak a 
káldeusok, ez a keserű és hitetlen nép, kegyetlen és rettenetes, gyorsabb a 
párducnál, harapósabb az esti farkasoknál. Ezek siettek Júdea felé, hogy mint az 
erőszakos vadászok, rávessék magukat a zsákmányra és Habakuk szellemben az 
országot ezen benyomuló tüzes csapatok ütései alatt elpusztítottnak, fejedelmeit 
és királyait fogságba hurcoltaknak, az Úr kertjét zord sivataggá változottnak és 
magát Libanont is erdőségeitől megfosztottnak látta, melyet az erőszakosság keze 
mívelt. Ezen szörnyű szerencsétlenségtől való félelem remegővé tette őt, mert 
hiszen jól ismerte ezt, mivel Jeremiás alig talált elegendő könnyeket, hogy a káldeai 
fajt megsirassa. Nos, testvéreim, ha az Úr szolgáit odavezeti, hogy őrtornyaikból 
letekintsenek és a jövőt a múltból kitalálják, akkor mi is félünk. Ha mi egy bűnökben 
járó népnek Istentől reá bocsátott fenyítékeit a múlt évekből látjuk és abból egy 
bűnös népnek valószínű jövőjére a jelenben következtetést vonunk, akkor a mi 
szívünk is remeg a félelemtől, hogy majd Isten ezt a bűnben járó népet, amely 
között mi lakunk, megbüntetni fogja. Mi önmagunk miatt is félünk, mert mi is 
vetkeztünk. 
Így tehát látjátok, hogy a próféta félelme ebből a három dologból állott: először egy 
szent félelemből, melyet Istennek közel való jelenléte befolyásolt, aki a 
gonoszságot el nem nézheti és remegés attól, hogy Ő, mint egy megemésztő tűz a 
nép ellen tör. Másodszor egy olyan félelemből, Isten útjainak a múltból való 
közléséből, melyet Mózesnek tudtára adott és amely Izrael gyermekeivel való 
bánásmódjából eredt, hogy t. i. Ő a tévelygő népet újból megostorozza. 
Harmadszor pedig egy további félelemből, mely árnyékát a jövőre veti, hogy az Úr 
fenyegetéseit, melyeket prófétái által olyan ünnepélyesen hirdet, megteljesíti és 
megengedi a káldeusoknak, hogy úgy bánjanak népével, mintha a tengernek halai 
volnának, melyeket hálóikba megfogni és megemészteni kell nekik.  
Miután ezt a három dolgot összefoglalom, tovább megyek a prófétának különösebb 
félelméhez, amelyet rendesen elnéznek, de a szövegben igen világosan előlép. A 
próféta remegett az állami élet különös szaka felett, amelyen át a nép épen 
keresztülment. Ők, ha jól olvasom ezt az imát, épen az esztendő közepén vagyis az 
ő történetüknek középső szakába érkeztek. Habakuknak prófétai hivatala nem esett 
ama első időkbe, amikor Mózes és Sámuel prófétáltak, sem pedig az utolsó 
napokba, amidőn a világ vége megérkezett. Ő valószínűleg Krisztus eljövetele előtt 
600 évvel teljesítette jövendöléseit s így eléggé a közepén az emberiség 
történetének, ha ez a történet az évezredekből egy hetet fog képezni, amint ezt 
sokan gondolták. Ami az izráelbeli népet illeti, úgy ez nagyon távol volt attól a 
naptól, amikor még „Efraim” gyermek volt, a nép életének középkorában élt, 
amikor a legjobbnak kellett volna benne kifejlődnie. A hős korszak elmúlt és a 
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tetteknek ama költészet nélküli ideje jött meg, amelyben „a népek tűzre építenek 
és hiába munkálkodnak a nemzetségek”. (Habakuk k. 2. r. 13. v.) Emiatt kiált a 
próféta szeretetteljes könyörgessel: „Uram, az ő esztendejének közepette 
elevenítsd meg, az ő esztendejének közepette.” Ez a vonatkoztatás, melyet ma 
reggel tenni akarok, abból a tényből eredt, hogy mint „gyülekezet”, mi is elértük az 
esztendő közepét. A mostani pásztori felügyelet alatt mint a tengeri utasok az 
óceán közepén vagyunk, 25 mértföldnyivel vagy sokkal több esztendővel távolabb 
vagyunk kiindulásunktól és minden vitorlát kifeszítettünk, hogy a másik partra 
érjünk. Ami a szolgálatot illeti, amelyet nekünk még személyesen kell teljesítenünk, 
erre nézve biztosan az év közepén vagyunk, ha ugyan annak végéhez közel nem 
állunk. A természet folyása szerint nem várhatjuk, hogy több mint 25 évet elérjünk 
és olyan oktalanok sem vagyunk, hogy ezekre is számíthatunk, mi 
gyülekezetünknek egymáshoz való viszonyában az életnek közepére jutottunk s 
íme, ünnepeljük a mi ezüstlakodalmunkat. 
 
Testvérek, az esztendő közepének vannak különös veszélyei és ez odavezette a 
prófétát, ahová most minket is vezessen, hogy imádkozzunk: „Uram, a te munkádat 
az ő esztendejének közepette elevenítsd meg, az ő esztendejének közepette.” Az 
ifjúságnak megvannak a maga gyengeségei, de ezek elmúltak; az öreg kornak is 
megvannak a maga gyengeségei, de ezeket még nem értük el. Rajtunk áll, hogy 
imádkozzunk azon veszélyek ellen, melyek minket az esztendők közepette 
fenyegetnek. Az élet közepe reánk úgy az egyesekre, mint a gyülekezetre nézve 
telve van különös veszélyekkel. 
 
Nem vettétek-e észre, hogy az előbbi korszakok mind virágjukban múltak el, még 
mielőtt az öregségtől megőszültek volna? A paradicsom aranykorszakában és ennek 
teljességében szállott alá a nap, még mielőtt eljött volna a dél. A pátriárkák 
időszaka látott egynéhány keveset azon megvénült atyák közül, akik évszázadok 
tisztességét hordozták, de kevés nemzetség után az emberek hosszú életük mellett 
oly gyakorlottak lettek a bűnökben, hogy eljött a vízözön és megsemmisítette a 
korszakot, még mielőtt az hervadni kezdett. Azután jött a zsidóállam bíráival és 
királyaival s alig olvastuk, hogy Salamon az Úrnak egy nagy házat épített, máris 
észrevesszük, ,hogy Izrael elérte dicsőségének tetőpontját és az ő uralma már 
alászáll. Épen úgy volt ez az első század keresztyéni egyházával, amidőn látható 
szervezetté vált. Jól kezdte, mi hátráltatta meg tehát őt? Teljes épségében és 
erejében volt, mikor dacolt az oroszlánokkal és a császár kigúnyolta őt, de nem 
sokáig, mert íme, reá tette Konstantin az ő királyi kezét és az egyház beteg lett a 
király skroflijától (görvélyeitől), mely az anyaszentegyház betegségei közül a 
legkegyetlenebb. Ez a nyavalya rák gyanánt harapódzott bele épen a szívbe és 
tisztátalanná tette a lelket annyira, hogy az egyház, melynek Krisztus szellemi 
országát kellett képeznie s hozzá tisztának és hűnek lennie, a föld királyainak 
ágyasává vált. Az ő középkora a sötétségnek ideje volt, mely még most is kiveti 
szörnyű árnyékait a népekre. Úgy tűnik fel, mintha a társaságok az életnek 
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középrészén biztosan áthaladni nem tudnának, hanem csak a kegyelemnek csodája 
által. A reggel tündöklő sugarakkal és fénylő harmatcseppekkel érkezik, de nem 
sokáig tart ez, forróvá lesz a nap és a mezők ellankadnak vagy pedig az ég fekete 
lesz a felhőktől és a napnak dicsősége elhomályosul. Ez az oka amaz ember 
félelmének, aki embertársait szereti, Istennek buzgóságát ismeri és népének 
gyengeségét tudja. Attól fél, hogy ez visszafordul a hűségtől, az első szeretet 
elhagyja és emiatt az Úr haragra indul, elmozdítja gyertyatartóját helyéből és a 
népet saját útjaira hagyja. Oh, Uram, én Istenem, ne engedd, hogy ez történjék itt 
ezzel a gyülekezettel. 
 
Vajon miből állanak a középnek veszélyei? 
 
Először: a vallásos mozgalmakban van az újdonságnak bizonyos ösztöne és ingere, 
amely kevés év alatt elhasználva lesz. Még jól emlékszem, amikor minket 
„kilencnapos csodának” neveztek és a mi kritikusaink azt jövendölték, hogy 
munkánk mihamar összeomlani fog. Hogy hiszen volt már előbb is ilyen mozgalom 
és azután elvonult, ez pedig egyike a többi pillanatnyi szappanbuborékoknak. A 
kilenc nap meglehetősen hosszan tartott, oh, bár követné azokat még kilenc ilyen. 
Istennek végtelen irgalmasságában. Nos, bármit is mondjanak a rágalmazók, mi 
tudjuk, hogy élet, erélyesség, üdeség volt mindenben, amit mi, mint gyülekezet 
tettünk, amelytől nehezen vártuk azt, hogy ez mindezen esztendőkön át tartson. Az 
ifjúi újság bizonyára elmúlt és az a veszély áll elő, hogy egy közösség nagyon 
megerőtlenül amaz erőnek el-elhagyásával, mely némelyeknél az összes erő volt, 
amivel egyáltalában csak bírtak. Hundington úrnő B.-hez írott egyik levelében azt 
parancsolja, hogy minden új mű bizonyos idő múlva élettelenné válni látszik, B. 
pedig erre azt jegyzi meg, hogy e tekintetben a mi első keresztyéni gyülekezeteink 
nagyon hasonlók voltak és hogy a korai eső után, amely a vetés idején esik, gyakran 
száraz idő következik, mielőtt a késői eső lejönne. Attól félek, hogy eme jámbor 
embernek megjegyzése szomorú igazsággal bír. Sokan vannak, kik egy 
csodálatraméltó tüzességből veszedelmes hidegségbe hűlnek le. Sajnálni való ez 
ott, ahol előfordul és mindig ottan kell félni attól, ahol még nem történt meg, mert 
hiszen ez a dolgoknak természetes folyamata. Kedves testvéreim, én könyörögtem 
Istenhez, hogy ha az, ami „esprit de corpo”-nak (a test szellemének) mondatik, 
elhagy minket, akkor az „esprit de Dieu” (Istennek szelleme) maradjon velünk, hogy 
ha az a szellem, aki a mi társaságunkat megnöveszti, úgy mint minden, mái 
megcsökken, akkor azáltal a Szellem által tartassunk még, aki mindnyájunkat az Úr 
Jézussal egyesít. 
 
A közepén való átmenet azért is nehéz, mert azok a dolgok, amelyek előtt feltűnőek 
és csodálatosak voltak, rendesen megszokottá válnak. Nem tudom, hogy sokat 
tenne-é ez ki, ha gyakran az az eset is nem volna, hogy az újdonság ingerével már a 
lelkesedések is eltűntek. Remegünk attól, hogy azok, akik először hatalmasok voltak 
az imában most hanyagok lesznek az Úr előtt, s azok, akik sok áldozatot hoztak azt 
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fogják gondolni, hogy már eleget tettek és azok, akik az Úrnak szentelték magukat, 
azt véljék, miszerint igen magas hangot adtak e tekintetben és ezen a módon már 
nem haladnak. Olyan gyülekezeti tagok, kiknek volt szeretetük az emberek lelkeihez 
és a bűnösök felkutatására, az Úrnak hatalmas vadászai voltak, hirtelen azt 
álmodják, hogy a további megerőltetéseket elhagyják és az Úr részére való munkát 
másoknak engedik át. Gonosz nap az, mikor a megelégedettség érzete ámít el 
minket, de az esztendők közepének ez a veszedelme. 
 
Mindig féltem, hogy az Isten iránti bizodalomnak szelleme, akiben elkezdtünk, mi 
tőlünk távozni fog. A vallásos mozgalmaknál gyakori eset az, hogy az emberek 
gyengék, egyszerűek, megvetettek és számra nézve kevesek, Istenben bíznak és 
erősökké lesznek, de erejük bukássá válik. Ami kevély természetünknek hajlama ez, 
hogy Istenben való gyermekded bizodalommal felhagyunk, mihelyt az magát elég 
erősnek érzi, hogy önmagában bízzék. Isten az embereket nem sokak vagy kevesek 
által menti meg, és ha mi csak egy pillanatban is számbeli nagyságunkban 
dicsekednénk, és azt gondoljuk, hogy képesek vagyunk mindazt a munkát 
véghezvinni, amire vállalkoztunk, úgy megszomorítanók Istennek szellemét és ő 
szent buzgóságában a terméketlenségnek hagyhat át minket. Ettől inkább kell 
félnünk, mint minden egyébtől. Testvéreim, dicső dolog erőtlennek lenni, hogy 
Istennek ereje nyugodjék rajtunk. Dicső dolog szegénynek, kicsinynek és 
megvetettnek lenni, hogy az Úr az ilyen gyenge szerszámokat felvegye és azoknak 
használata által beléjük tiszteletet helyezzen. Szomorú dolog, ha a déli időnek 
jólétekor a gyülekezet keserűséggel illeti Istennek Lelkét az önbizodalommal és 
okot ád Neki arra, hogy szent jelenlétét elvonja tőle. 
 
A másik veszély abból ered, ha kevély lesz az ember arra, ami végbement. Mikor az 
emberek megkezdik a munkát Krisztus számára, akkor azt érzik, hogy nélküle 
semmit sem tudnak tenni és Istenbe vetik bizodalmukat, aki őnekik erőt ád. Isten 
meghallgatja alázatos kiáltásukat és nagy dolgokat visz véghez általuk. De ha egy jó 
dolog véghezvitetett, mi hajlandók vagyunk így gondolkodni: „Megnyertük 
babérainkat. Viseltük a napnak terhét és forróságát, most már nyugodhatunk.” Ez 
romlására van az előhaladásnak. Semmit sem fogunk már tenni, ha azt gondoljuk, 
hogy eleget tettünk. Ismeritek a történetet ama festőről, aki széttörte festőtábláját, 
letette ecsetét és mondta feleségének, hogy soha többé festeni nem fog, mert a 
művészi tehetség eltávozott tőle. Mikor neje megkérdezte, hogy miként jött erre a 
szomorú felfedezésre, ezt válaszolá: „Az utolsó festmény, melyet elvégeztem, 
megvalósította eszményemet és kielégített engem, amiért is biztos vagyok benne, 
hogy mint festő, elvesztettem erőmet.” Bizonyára úgy van ez, hogy mindaddig 
alkalmasak vagyunk Krisztus szolgálatára, amíg érezzük, hogy még semmit sem 
tettünk és csak az elénk tett célunknak elején állunk. Azok, akik nagy tettek után 
szomjúhoznak, még ki nem merítették magukat; a veszély abban fekszik, ha 
mondjuk: „Elvégeztem napi munkámat, én lelkem nyugodjál!” Szívem legmélyében 
érzem az életnek középső óráját úgy részemre, mint részetekre, mert ekkor nem 
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gondolnák sokan valami gonoszra, mint az olaszok, hogy megengednek maguknak 
egy déli álmot, pedig épen ez az idő, amikor az ellenség reájuk jő. 
 
Van tapasztalati kevélység is, mely a gyülekezeteket és egyes egyéneket könnyen 
megszállja, miként a moha az öreg gyümölcsfákat mikor az esztendők közepén 
vannak. Azt érzik, hogy: „Mi most nem vagyunk többé a fiatal, együgyű, bárgyú 
emberek, akik egykor voltunk, nem ejt meg már minket a kísértés és nem téveszt el 
a tévely. Minden kétségen kívül egészségesek maradunk a hitben és tiszták az 
életben éltünk végéig.” Ez a testies biztonságnak tojása, melyből a hátraesés fénye 
kúszik elő s azért arra kell gondolnunk, hogy az esztendők középén vagyunk. 
 
Ezenkívül azt vélem én, kedves testvérek, hogy minden keresztyénnek tudatával 
kell bírnia annak, miszerint mindnyájan, miután egy ideig a munkában haladtunk, 
könnyen megtámadva leszünk a fáradtságtól. Az Úrnak ígérete nélkül lankadttá 
válunk és meghalunk abban a hossz-futásban, melyet Ő számunkra elrendelt. A 
munka lankadtsághoz vezet és a szenvedés a türelmetlenséghez. Kegyelemre van 
szükségünk, hogy a természet fogyatkozását megakadályozzuk. Ha a természetes 
erők süllyednek, akkor elnyomottak leszünk, és azon panaszkodunk, hogy mi 
harcunk kemény és a mi munkánk keserű, ebbe pedig könnyen belekeveredik a 
csalódásnak érzete azért, mert mindazt nem vittük véghez, amit vérmes 
reményeink elvártak. Míg örülünk azon, hogy valami megtétetett, mert annyi sok 
bevégezetlenül marad. Ha ilyen fáradt a szív, akkor a szellem a távoli kilátásra és 
talán még nehezebb megerőltetésekre nézve összerogy és ez az életnek középső 
szakaszait rendkívül megnehezíti a Sión felé zarándoklónál. Hajlandók vagyunk arra, 
hogy hanyagokká váljunk az isteni szolgálatban azért, ami már megtörtént, habár 
beismernünk kell, hogy az eléggé kevés. A sátán tudja a mi gyenge pillanatainkat 
előnyére felhasználni és minket restekké tenni, ha ezt megteheti, azért óvjátok 
magatokat támadásaitól. 
 
Ha mi éveken át az őrállókhoz hasonlóan a falon állottunk, akkor megvan a 
hajlandóságunk arra, hogy vigyázásunkban hanyagok legyűnk. Ha sok éven át 
ellenmondást szenvedtünk, akkor az a gondolat kerekedik felül, hogy dőreség még 
tovább is elkülönítve lenni és bölcsebb dolog az idő áradatával menni. Akkor az 
ellenség gúnyosan súgja: „Kicsoda vagy te és mit tettél tanúbizonyságoddal, 
elkülönített életmódoddal és a tiszta jámborság szigorával? Minden, amit 
véghezvitt jelentéktelenül elég! A világ még mindig a gonoszban fekszik és tévely 
még uzsoráskodik. Add fel a harcot, mert nem tudsz győzni.” Az esztendők közepén 
a fáradtság és hiány mellett hajlandó a szív engedni a pokoli sugalmaknak, azért 
testvéreim, igyekezzék az egész gyülekezet arra, hogy egy hatalmas ima szálljon fel 
a Megváltó Istenhez: „Oh, Uram, a te munkádat az ő esztendejének közepette 
elevenítsd meg!”  
 
Jeleztem tehát a próféta félelmét és most másodszor oda akarlak vezetni, hogy a 
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próféta imáját figyeljétek meg. „Oh, Uram, a te munkádat elevenítsd meg.” Az ő 
első kérése az újra való megelevenedés. Ezt véli ő: „Urunk, onts mi belénk új életet. 
Élettel kezdődött a dolog, de minden, ami körülveszi, arra törekszik, hogy 
meghaláshoz hozza, azért Uram elevenítsd meg újra, adj neki egy második születési 
napot és az első szeretetnek minden erejét és erélyét állítsad újra fel. Adj nekünk 
pünkösdöt, esedezünk hozzád. Adjad mindazokat a szellemi adományokat, amelyek 
a tüzes nyelvekkel jöttek és így gazdagíts meg minket újonnan. Eleveníts meg újra 
minket! Segíts, hogy újra kezdhessünk, hogy elülről kezdve ismét hozzáfogjunk.” Ez 
a kérés s nékem úgy látszik, hogy ez egyike a legbölcsebbeknek azok közül, amelyek 
egykor a prófétai ajkakról eredtek. Használjuk ezeket. Urunk, íme, mi 25 évig együtt 
valánk, engedjed, hogy olyan üdéknek érezzük magunkat, mintha futásunk csak 
épen most kezdődött volna meg. A mi ifjúságunknak harmatját adjad vissza nekünk, 
hogy a mi első munkánkat megtenni tudjuk, sőt még többet is. Adjad, hogy az 
öregségnek érettségével az ifjúságnak élénkségével bírjunk s engedjed, hogy a te 
utaidon szaladjunk anélkül, hogy ellankadnánk, mert a te szellemed megelevenített 
minket. Maga a mi életünk egyedül csak te tőled függ, oh, lehelj még egyszer reánk. 
 
És ez az élet, amint én ezt értem, magára az Isten népére jöjjön, elevenítsd meg a 
te munkádat. Micsoda az Istennek munkája? Íme, ez az Isten népe, mert mi 
vagyunk az Ő népe. Magára a gyülekezetre kell jönnie az igazi megelevenedésnek. 
Minden gyülekezetben sok olyan dolog van, ami nem Istennek munkája s mi nem 
azt kérjük, hogy az ilyen munka eleveníttessék meg, hanem inkább, hogy 
félretétessék, de bárhol is található olyan, ami Isten munkája, Krisztusnak indulatja 
szerint, mint az őszinte ima, hit, remény, szeretet, odaadás, ott komolyan ezt 
kiáltjuk: „Oh Uram, elevenítsd meg munkádat!” Csak az élő szentek, a szó 
sajátságos értelmében, képesek az újbóli elevenségre. Csak mi, akikben már van 
élet, nyerhetünk újból való megelevenedést. Oh, Uram, elevenítsd meg a te 
népedet! 
 
Ő azt véli, hogy mi közülünk mindnyájában Istennek munkája van, mert 
mindegyikünknek szüksége van a megelevenedésre. Oh, bárcsak most küldené ezt 
nekünk Isten, úgy hogy mi, ha itt-ott ősz hajszálak mutatkoznak rajtunk és mi ezt 
nem tudjuk, az Ő Szelleme által ismét fiatalokká váljunk. Ha a mi életünk patakja 
elapadni készül, érintse az Úr a titkos forrásokat és árasszon el minket újra a szent 
hullámokkal. Hogy magunkat az esztendő közepének veszélyeitől megmentsük, 
szükségünk van arra, hogy velünk új élet közöltessék. 
 
De a próféta Istennek munkáját véli úgy az ő népével, mint azokban bent. Hozna 
bár az Úr új életet az ő dolgaiban. Borzasztó valami az, mikor az embernek holt 
gyülekezeteket kell látnia. Én ilyesfélét saját szemeimmel láttam. Emlékszem reá, 
hogy egyszer egy olyan kápolnában prédikáltam, ahol a gyülekezet nagyon lezüllött 
és maga az épület is úgy nézett ki, mint egy sír, habár egyik estén telve is volt. Az 
énekesek hosszúra nyújtott hangon síri éneket énekeltek, mialatt a gyülekezeti 
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tagok úgy ültek, mint a süketek. Nehezemre esett a prédikálás, nem akart ez menni. 
Úgy látszott nekem, mintha holt lovakat hajtottam volna. A prédikáció után láttam, 
hogy két diakónus, a gyülekezetnek két oszlopa, a sekrestye felé fordult közömbös 
állásban. Kérdem őket: „Önök a diakónusai ezen gyülekezetnek?” Ők tudtul adták 
nékem, hogy ők az egyedüli diakónusok, mire azt feleltem, hogy ezt gondoltam én 
is. Magamban hozzátettem, hogy én, miután láttam őket, megértettem oly 
különböző dolgokat, amelyek különben rejtély lettek volna számomra. Egy holt 
gyülekezet volt itt, hasonló az egykori tengerész hajójához, mely holtakkal volt 
megnépesítve. Diakónusok, tanító, prédikátor, gyülekezeti tagok, mind holtak és 
mégis olyanok, kik az életnek látszatát viselik. 
 
Kormány nélkül ring a hajó,  
Nem hajtja mostan semmi szél,  
Nincs rajta egy munkálkodó,  
Fedélzetén üres a tér.  
Mert íme, annak belseje,  
Mind holt tetemmel van tele. 
 
Az Úr őrizzen minket attól, hogy ilyen holt nép legyünk. S azért nehogy ilyen 
állapotba jussunk s ebbe könnyen juthatunk, úgy hogy igazi buzgalom, élet és erély 
helyett holt ósdiság, lusta állhatatosság uralkodhat. Fel kell kiáltanunk: Elevenítsd 
meg munkádat. Azután a próféta egy új kijelentést kér: „Esztendejének közepette 
jelentsd meg.” Ha elevenné tettél minket, akkor van erőnk valamit megismerni s 
azért jelentsd ki az igazságot nekünk. Nem azt gondolta-e eme kérdéssel, hogy az 
Úr jelentse ki, miszerint ez a munka az Ő sajátja? „Elevenítsd meg a te munkádat”, 
hogy az emberek ne mondják: „Ez egy olyan fellelkesedés volt, melyet az emberek 
szelleme néhány éven át fenntartott”, hanem kénytelenek legyenek beismerni, 
hogy Isten tette újjá ezt, mert megmaradt és tovább tart. Oh, Urunk, a mi 
ügyünkben adjad tudtára a világnak, hogy a Te munkád ez, mert nem hagy el. Hozz 
újra megtéréshez seregeket, elevenítsd meg újra a gyülekezetet, szaporítsad a 
népet újból, nagyobbítsd meg az örömet, öntsd ki Szentlelkedet tanúbizonyságaidra 
újból az azt követő jelekkel.  
 
De én azt hiszem, hogy különösen azt véli: Jelentsd ki önmagadat. Az esztendők 
közepette jelentsd ki magadat óh Jehova, a Te gyülekezeted közepette jelentsd ki 
erődet, amely szabadít. Jelentsd ki a Te egyszülöttednek személyét és feláldozását, 
akiben a Te kegyelmed és bosszúállásod oly csodálatosan egyesül. Jelentsd ki a 
Szentléleknek hatalmát, aki a bűnből kihozza és azután megvigasztalja az embert, 
miután a bűnöst a kereszthez vezeti. Önmagadat jelentsd ki örök Atya, hogyan 
vonod kebledre az elveszett fiút, a szeretetnek csókjával. Megcsókolod és 
hazatérése alkalmából nagy lakomát rendezel. A próféta epedett azután, hogy Isten 
az ő népe között megláttassék és ez mindenek felett a mi szívünknek óhaja. Oh, 
testvéreim, hiúság és hiábavalóság azt gondolni, hogy az emberi beszédből, 
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énekből vagy istentiszteletből valami jó jöhet ki, ha nincs mellette Isten. 
Természetfeletti erőnek kell működnie, mert máskülönben az emberek a 
sötétségből sohasem fognak a világosságra átjönni vagy pedig a halálból az életre 
feltámadni. Mi értéke van a gyülekezetnek, ha annak közepette nem jelenti ki 
magát az Úr? Írjátok falaira ezt a szót: „Icabod”, mert oda van dicsősége, ha az Úr 
eltávozott tőle. 
 
A próféta azért könyörög, hogy az Úr az ő gyülekezetének ismét megtegye azt, amit 
a régi időben tett. Mi épen az egész fejezetet elolvastuk s minő csodálatos költészet 
ez? Mi csak igen prózai módon tudjuk véleményét összefoglalni. Először kiemeljük a 
prófétával az isteni magasztosságnak kinyilvánulását. „Béfogá az egeket az ő 
dicsősége és az ő dicséretével rakva a föld. És az ő fényessége olyan volt, mint a 
napnak világossága és ő mellette az ő szarvai.” (III. r. 3. 4. v.) így láttatott meg 
Jehova, a mi szívünk imája pedig ez: „Uram, mutasd meg magad ismét úgy. Még 
egyszer jelentsd ki dicsőségedet. Nyújtsd ki ama kezedet, amelyből a hatalomnak 
szarvai jönnek elő. Plántálj tiszteletet az emberek megtérésébe és megmentésébe, 
hogy lássa a tömeg, milyen dicső az Úr, a mi Istenünk”. 
 
Jegyezzétek meg, hogy miként beszél a próféta Istennek hatalmáról az ő 
ellenségeivel szemben. Itt a midiániták Izrael ellen vonultak oly nagy számmal, hogy 
miként a sáskák megszámlálhatok nem voltak, de az Úr megverte és 
megsemmisítette őket egészen. Halljátok csak, hogyan írja le a próféta az ő 
leveretésüket: „Láttam a Khusán sátorainak romlásait, a Midián földének kárpitai 
reszkettek.” És mégis lehetséges volt, ha Jehova megjelent, megverni őket. Nos, a 
mi imánk az, hogy az Úr oly dicsőségesen világítson az ő egyházának közepette, 
hogy a tévhitűség és a hitetlenség hatalmasságai reszkessenek az ő jelenlététől. 
Reájuk néztem az ő sátraikban és megláttam, hogy az ő bálványaikban és 
isteneikben mennyire megsokasodtak. Ránéztem függönyeikre, hogy a testi 
bölcsességnek minő kevély szavai szóltak azok mögött a Legmagasságosabb ellen és 
ezt monda a szívem: „Hadd lakozzék az Úr az ő népe között és ismertesse meg 
hatalmát, mint az előbbi időkben, akkor majd ezek a sátorok szomorú állapotba 
jutnak és végleg elmúlnak.” 
 
Ez alatt a próféta az egész természetet Isten alá rendelve látja és lelkesült hangon 
énekli: „Avagy a folyóvizek ellen gerjedt-e fel a Te haragod Uram, avagy a tenger 
ellen-e, mikor ülnél a Te lovaidon és a Te szabadító szekereiden?” Ha Isten övéivel 
van, akkor minden dolog az ő oldalaikon van, az égi csillagok értük harcolnak, az 
örök előrelátásnak kerekei telve szemekkel, gondos bölcsességgel forognak és az 
áldásnak tanácsát viszik keresztül. „Azoknak, akik Istent szeretik mindenek egyaránt 
javukra vannak; kik az Ő végzése szerint hivatalosak.” (Rómabeliek 8. r. 28. v.) És 
mindaz, mondja ő, az ő népének megmentése végett tétetett. Fáraó és az ő serege 
a tengerbe fullasztatott, de mikor Jehova jött, hogy az ő népét megszabadítsa, a 
tengernek habjai nem boríthatták el. „Te általmentél seregeddel a tengeren, a nagy 
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vizeknek rakásain.” Nem láttátok-e a sereget és a szekeret a tenger közepén 
keresztül vonulni, mialatt az örök király mindkét oldalról kiküldi nyilait úgy, hogy 
népét megszabadítja? Ez a képletnek beszéde, de a valóság felülhalad minden 
költészetet. Isten van az övéivel hatalmával és felségével, az igazság pedig, melyet 
ők oltalmaznak, olyan mint egy zászló, mely magasan lobog állandó győzelemre. 
Csak az Úrra kell várnunk az imában és az Ő orcáját igazságban kell keresnünk, 
amennyiben szívből kiáltjuk: „Oh, Uram, elevenítsd újra a Te népedet!”  
 
Harmadszor figyeljük meg a próféta alap okait, hogy azok a mai reggelen a mieink is 
legyenek. 
Először ez az oka volt: „Uram, ez a Te munkád s azért elevenítsd meg.” Az ő szájából 
vesszük ki a szavakat és hasonló módon imádkozzunk: „Uram, ha ez a mi munkánk, 
akkor vess annak véget, ha ez emberi mű, úgy törd le, de ha a Te munkád ez, 
elevenítsd meg.” Nem mondtuk-e a mi lelkűnkhöz, hogy mi nem akarunk egyebet 
prédikálni és egyebet hinni, csak azt, ami Istentől a szentírásban kijelentetett, de a 
kijelentés ellenségeinek még hajszálnyit sem engedünk az ő úgynevezett 
tudományosságukért és gondolkodásukért? Nem úgy van-e ez? Mi atyáinknak régi 
zászlaját emeltük fel és Isten kegyelmének tanait prédikáltuk, amelynek gyökere és 
csillaga Krisztus, a megfeszíttetett, a hívő emberek közbenjárója. Ez volt a mi 
egyedüli témánk, prédikációnk és tanításainknak főtárgya minden időben. Nos, 
Uram, ha ez nem a te igazságod a Te nevedért, semmisítsed meg és ne engedjed, 
hogy azt tovább kövessük, de ha ez a Te igazságod, nyomtasd reá pecsétedet itt és 
minden egyéb helyen, ahol Jézus neve hirdettetik. Ez jó hivatkozás. „A te munkád 
ez. Mi azt nem tehetjük meg, nem akarjuk megkísérelni annak megtevését, de ha 
Uram ez a tied, akkor neked kell megtenned, tartunk téged a mi alázatos 
hitünkkel.” A legjobb alap azonban az az egy, amelyet megnevez: „Haragodban 

irgalmasságodról emlékezzél meg!” Oly megnyugvás ez, mely mindegyikünkre illik ‒ 
irgalmasság, irgalmasság, irgalmasság. Megverhetnéd ugyan mindkettőt, a pásztort 
és a nyájat, de légy irgalmas! Eltaszíthatnád ugyan a gyertyatartót és minket 
sötétben hagyhatnál, de haragodban emlékezzél meg irgalmasságodról. Te látod a 
szív hidegségét és az eljárásban való hűtlenséget azok némelyikénél, akik 
megvallanak téged s azért a pusztulásnak haragját kibocsáthatnád, de Uram, 
gondolj irgalmasságodra! Gondolj reájuk, mert hiszen ismered őket. A Te 
tulajdonságaidnak, melyek drágák nekünk, egyike a kegyelem. Gondolj 
kegyelmedre az örökkévaló szövetségben, mikor kiválasztottad népedet. Gondolj 
kegyelmedre ezen szövetség pecsétjében, mikor egyszülött fiad a halálba adatott. 
Gondolj mindazon kegyelemre, mellyel hozzánk voltál a mi keserűségünk sok 
napjaiban. Gondolj kegyelmedre és részesíts minket még kegyességedben, nem 
azért, mintha bennünk vagy rajtunk valami jó volna, ami a Te szeretetedet 
kiérdemelhetné, hanem a Te irgalmasságodért. A te saját szabad, gazdag, korlátlan 
kegyelmed, a te irgalmasságodért „elevenítsd meg munkádat az esztendőknek 
közepette.” Jó alapok ez, használjátok fel. A fejezetek más részében még egy alapok 
található és pedig: „Nagy csodákat míveltél, óh Urunk, tegyed ezt újból ez 
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esztendőknek közepette.” Itt meghallgattad a mi imáinkat, Urunk, hallgasd meg 
imáinkat az esztendők közepette, íme, hallgasd meg! Itten segítettél a gyengéken 
az erősök ellen, Urunk, erősíts meg minket ismét. Itten te a legnagyobb bűnösöket 
Jézus lábaihoz hoztad, Urunk, tedd ugyanazt újból! Ez a mi imánk. A pusztán 
keresztül való valamennyi átvonulásodon, amerre a te népedet vezetted és 
ellenségeit előtte szétszórtad, ahol a sziklák vizet adtak nekik és az egek kenyeret 
hintettek, a te kegyelmednek mindezen csodáinál a régi időben néped mellett, 
miután még most is a te néped, „elevenítsd meg munkádat az esztendőknek 
közepette.” 
 
Itten megjegyzem, hogy a próféta, miután imádkozott és az okokat érvényre hozta, 
lelke pedig megnyugodott, leült és három dolog volt, aminél szelleme megmaradt. 
Mialatt a jövőt nézte, látta a káldeusok sisakjainak fényét és az ő kegyetlen 
kardjaiknak csillámlását. Látta, hogy az egész ország pusztasággá változott és 
őrhelyéről látta, hogy a fügefák nem virágoztak, a szőlőtők nem hoztak gyümölcsöt, 
az olajfák elszáradtak, a tulkok nem bőgtek, a juhok akla elnémult, az éhség ellepte 
az egész országot és ő monda: „Uram, hadd jöjjön minden amiként én azt láttam, 
de a te útaid örökkévalók és a legsűrűbb sötétségben is mindig keresztülvitted 
akaratodat. Téged soha le nem győztek és te sohasem hagytad el a népedet s azért 
örülni akarok az Úrban, örvendeni akarok az én üdvösségemnek Istenében.” Ez az 
álláspont, amelyre nézve kívánnám, hogy mindnyájan abban találtassatok. 
Biztosítottak minket emberek, kik a jövőből sokat vélnek tudni, hogy szörnyű idők 
fognak jönni. Ha úgy van ez, nem kell megijednünk mert az Úr uralkodik. 
Ragaszkodjál az Úrhoz, testvérem és örvendhetsz az Ő nevében. Ha a legrosszabb a 
legrosszabbra jön, a mi menekülésünk Istenben van: ha az egek leesnek, az égnek 
Ura állva marad, ha az Úr az ég alatt nem gondoskodhat övéiről, akkor az egek felé 
viszi őket és vele lesznek minden időben. Azért, ami titeket illet, nyugodjatok meg, 
mert felkeltek és a ti állapototokra álltok a napoknak végén. 
 
Azután egy másik szellem hatott Habakukra. Íme, monda, miután Isten mindezen 
csudákat a régi időben megtette és képes azokat ismét megtenni, ennélfogva vissza 
akarok térni az én munkámhoz a mélyen lecsüngő felhők dacára, mert „az Úr az én 
erősségem és olyanná teszi lábaimat, mint a szarvasnak lábai,” mint a zergének 
lábai a hegyek csúcsain „és megengedi nékem, hogy az én magas helyeimre 
menjek”. Oh bár volna az Úrban való megoltalmazásnak és erősségnek eme 
bizodalma mi bennünk! Mi a középen való átmenetben vagyunk, de van Istenben 
hitünk, akkor minden biztos. Mennünk kell és a mi kötelességünk teljesítésénél 
átugorhatunk a hegyeken és halmokon s nem fogunk félni, hogy hibás lépést 
tesznek lábaink. Istenünk nélkül elestünk, de Istennel járva, sohasem csuszamlanak 
ki lábaink. Ő megőrizi szenteinek lábait és ha az Istentelenek a sötétségben 
elhallgatni fognak, akkor meglátjuk az Úrnak erejét. 
 
Miután ő úgy érezett, hogy mindenkor bízhatnék Istenben, aminek meg is kell 
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történnie és hogy meg fog tartatni, bármi is forduljon elő, mit mond itt a próféta? 
Hazamegy mesterségéhez s miféle mesterség ez, miből áll az? Az ő beszédének 
utolsó mondatára mutat, ami nem is mondat, hanem az ő imájának zárszava: 
„Dicséretet éneklek vigasságtevő szerszámokban.” Mintha mondaná: „Minden más, 
amit nekem megtennem kell, nem egyéb, mint az, hogy szeressek, énekeljek és 
várakozzam, míg az angyalok jönnek és engem királyukhoz visznek.” „Minden, amit 
tennem kell” úgy látszik, mintha ezt akarná mondani: szeretném pedig, ha ti 
ugyanezt mondanátok: „éreznünk lehet, hogy minden biztos az örökkévaló 
kezekben.” Én pedig: 
 
Dicsérem őt, míg tart lélegzetem 
S ha hangom a halálban megtörik, 
Szívemben zengjen hálaénekem, 
Dicséretem az sohasem szűnik. 
Míg tart az életem és túl ezen: 
Örökké zengem hálaénekem!  
 

„Gyorsan foly az Úr Igéje” 
 
„Kibocsájtá Igéjét e földre, nagy gyorsan foly az ő igéje. (147. zsoltár) 
 
A szó az emberben levő lélek megnyilvánulása. Az ember gondolatai önmagában 
megszülethetnek és meg is halhatnak, ha azonban az ember azt akarja, hogy 
gondolatai megnyilvánuljanak, hogy életre keljenek, akkor felöltözteti szavakba, 
mintegy testet ad azoknak és ilyen módon gondolatai mások előtt is ismeretesek 
lesznek. Egy gondolat, amely nem nyilvánul meg szavakban, olyan mint egy 
aláhanyatlott kar, mely semmit sem cselekszik, bár egyik főtényezője az ember 
tevékenységének, de ha a gondolat megnyilvánul szavakban, úgy pompás tükrét 
adja az ember belső világának és képes erős, parancsoló szavakban is napvilágra 
jutni. Ezekből kifolyólag tehát a szó, mint a gondolat felruházója és a belső óhaj 
kifejezője, igen fontos tényező az ember megismerésére. 
 
Minden szó, amely az ember ajkáról kirepül, egy-egy összefoglaló képét, 

személyesítését adja az embernek. „Nyisd meg ajkaidat ‒ szólt egy ókori bölcs ‒, 
hogy meglássalak”. Sokkal jobban megismerjük az embert a szavaiban, mint bármi 
másban, amit belőle láthatunk. Megfigyelhetitek az arcát és mégis tévedhettek, 
elmehettek a házába és nem láthatjátok meg őt valóban, megfigyelhetitek 
foglalkozásában, üzletkörében és félreismerhetitek, de ha meghallgatjátok szavait 
megtudjátok magaviseletét, akkor meg fogjátok igazán ismerni. A szív kiadja titkait, 
ha a nyelv működésben van. Miként a tele vödör elárulja a kút vizét, akként 
ismerhető meg egy ember a beszédjéről. És ilyenképpen a szó az ember összes 
megismerhetési módjai között a legelőkelőbb helyet foglalja e1 és ez az eset fennáll 
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az Úrnál, a Mindenható Istennél is. Az Isten Szava megszemélyesítve, felismerve 
adják elő az Úr titkos gondolatait. A Szó által adja tudtul határozatait, a Szó által 
jelenti meg valódi Lényét és a Szó által viszi véghez kitűzött céljait. „Amiként szólt, 
úgy cselekszik az Úr”. Ha meg akarjátok ismerni Istent, akkor meg kell ismernetek 
az Ő szavait és kijelentéseit. Ha fel akarjátok ismerni az Úr hatalmát, akkor meg kell 
látnotok, hogy miként működik Ő szavaiban. Ha meg szeretnétek tudni végzéseit, 
mielőtt azok még kivitelre kerülnének, akkor megtaláljátok azt teljesen nyíltan a 
megnyilatkozott Igében. A Mindenható teljesen úgy viselkedik, amiként 
szolgájához, Ezékiel prófétájához szólt: „Én vagyok az Úr, amint én szólok, úgy 
történik minden”. A mai szövegünk szerint pedig ez úgy hangzik: „Kibocsájtja Igéjét 
e földre, nagy gyorsan foly az ő beszéde”. 
 
A Szó, amint ez az Úrtól jön, különböző formákat vesz fel. Kimegy elsősorban mint 
egy Ige: „Legyen!” és lőn. Mikor még angyalok nem voltak, hogy Őt hallgatnák, 
mikor még az anyag nem létezett, hogy neki engedelmeskedjék, mikor senki és 
semmi sem volt, akkor megnyilatkozott önnönmaga, Jehova és a teremtmények, 
melyek most megvannak, akkor keletkeztek, Azóta a parancsolás szavát 
hangoztatja teremtményeihez, amely állandóan hangzik, amint Dávid mondja is: 
„Örvendek a te választottaidban és nem felejtem el soha a te szavaidat”. Az Úr 
Szava kimegy, mint templomának szabálya vagy mint trónjának egy törvénye és 
nekünk hódolatteljes tisztelettel kell fogadnunk, ha ebben a formában szól 
hozzánk, mert mi Neki szolgái vagyunk. Megnyilvánul az Úr Szava tanításban is. 
Tanít bennünket, nevel, miközben kijelenti magát Igéjében. Minden igazi tan az Úr 
Szava és nekünk alázatosan hinni kell azokban. Úgy kellene imádkoznunk, hogy: 
„Nevelj engem, miszerint megismerjem törvényeidet”. Megnyilvánul az Úr Szava 
ígéretekben is, gazdagon, szabadon és kegyelemteljesen, mint olyan Szó, amelyből 
gyermekei életet nyernek. És ebben a formában édesebb az Úr szava a méznél, még 
pedig a csepegtetett színméznél. Fellángol az Úr Szava villámfény gyanánt a 
fenyegetésben, mikor Isten az istenteleneket elítéli, vagy pedig őket arra 
figyelmezteti, hogy mi következik reájuk, ha meg nem térnek és bűnbánatot nem 
tesznek. Rettenetes tényeket szül a Szó, mikor az igazság a gonoszságon diadalt ül. 
De mindenekelőtt és mindenekfölött való az Ige, melyről János szól: „Kezdetben 
vala amaz Ige, és az az Ige vala az Istennél és az az Ige Isten vala. És az ige 
kezdetben Istennél vala”. Ez az, akiről a Jelenések könyvében olvassuk: „Fel volt 
öltözve olyan öltönnyel, amely vérrel volt behintve és neveztetik az ő neve Isten 
Igéjének”. Ez az Ige a testté lett Isten, amelyben tetszett Istennek, hogy teljesen 
megjelentse magát, mert a fiúban az Atya dicsőségét sokkal jobban meglátjuk, mint 
minden másban, az ő saját kijelentése szerint: „Aki engem lát, látja az Atyát”. Az 
Isten neve látható betűkkel van ráírva a Jézus Krisztus személyére úgy, hogy még 
tudatlanok is el tudják olvasni, ha szemüket a Szent Lélek nyitja meg. Az Úr Jézus 
személye, élete halála feltámadása és dicsősége képezik ama szavakat, amelyek a 
Mindenható Isten szeretetéről szólnak, és földi hivatásnak betöltésében a Megváltó 
tökéletesen elénk állította a Mindenható lényét, amint ezt tanítványainak ki is 
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jelentette: „És a Te szavaidat nekik adtam”. Az Úr szava mindeme formákban 
nagyon jól alkalmazkodik szövegünkhöz mert mind e felsorolt esetekben „gyorsan 
foly az Úr beszéde”. 
 
Megkérlek benneteket, hogy a Szentlélek segítségével tanuljuk meg először a 
szöveg tanait, másodszor pillantsunk ama különös példákra, amelyek a szöveg 
igazságait megvilágítják, és harmadszor nézzük meg, hogy melyek azok a tanok, 
melyeket Isten segítségével ki-ki a maga esetéré vonatkoztatva, tanulságul vehet 
belőle. 
 
Tanuljuk meg tehát először azokat a tanokat, melyeket a szöveg tár elénk. „Nagy 
gyorsan foly az ő beszéde”. 
 
Tanulságul vehetjük a felolvasott szövegből, hogy az Isten Szava, mely azelőtt 
működésben volt és látható eredményeket hozott létre, még ma is működik. Az 
összes teremtettséget, amely ma létezik, Isten Szava hozta létre. Csakhogy Isten 
nem hagyta el a megteremtett világot az alkotás után, mert akkor az ismét a 
semmiségbe merült volna el, hanem a teremtő Szó által fenntartja. A teremtettség 
nem hasonlítható egy órához, amelyet Isten elkészített és minekutána 
megindította, az most már magától jár; hanem a szerkezet minden egyes rugójának 
legkisebb mozgása a természetben az Isten Szavának állandó erejétől függ, mert 
Tőle és általa jött létre minden dolog és „Tőle nyer életet minden lélek”. 
 
A mai kor bölcs és felvilágosodott férfiai állandóan a természet törvényeiről 
beszélnek és mi elfogadjuk, hogy ilyen törvény tényleg létezik is, más szavakkal 
kifejezve, tény az, hogy az Úr egy bizonyos mód szerint viselkedik, de feltételezni 
azt, hogy valamely erő volna természeti törvényben, egészen és teljesen 
képtelenség. Megállapíthattok valami törvényt avagy szokást a háztartástokban, 
hogy például a dolgok ilyen és ilyen rendben menjenek, ha azonban nem tartják be 
a házbéliek e szabályokat, akkor a törvény semmis. Tény, hogy a gőzmozdonyok a 
mozgás törvényeinek engedelmeskednek, ha azonban nincsen bennük gőz, amely 
hajtsa őket, akkor a mozdonyok is képtelenek eleget tenni a mozgás törvényeinek 
és nemsokára a rozsda fog rajtuk erőt venni. Létezik a természetben a nehézségi 
erő törvénye, csakhogy a nehézkedésnek az ereje nem a törvénytől függ, hanem 
Istentől. Tudjuk, hogy van fejlődési erő is, amely a növényeket és állatokat 
növekedésre bírja és ez szintén az Istentől ered. Elismert tény például az, hogy az 
erő bizonyos irányban működik, miként a folyó víz is a maga medrében folyik, de 
amiként a folyó medre nem jelenti magát a folyót, úgy a természet szabályai nem 
jelentik a természet erejét. Az ember élete és az egész természet működése csakis 
az Isten Szava által létezik, mert „senki sem képes a maga lelkét üdvözíteni”. A 
Mindenható Isten az, akiről olvassuk a zsidókhoz útlevélben, hogy: „Ő hordozza 
minden mi dolgainkat az Ő hatalmas szavával”. Az a hatalmas Szó, amely által Isten 
e világot teremtette, még mindig mint a legfőbb ütőér kering a világegyetemben. 
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Mikor most nemrég láttunk éjjel egy üstököst végigfutni az égen, éppen úgy láttuk 
abban az Isten kezét, mint az angyalok, mikor először megpillantották a 
hajnalcsillagot. A csillagok fénye, amelyet már oly sok százszor láttunk, épp úgy 
jelentik még ma is az isteni erő működését, mint akkor, mikor ama mennyei lámpák 
először lángoltak fel a homályos éjben. A bolygók még ma is ugyanazon erő által 
végzik megszabott útjukat, melyeket az Alkotótól nyertek, de amely mindig 
megújul. Az állócsillagok megmaradnak helyeiken, mert az a kéz, mely őket 
odahelyezte, még ma is ott tartja őket. Az Isten hatalmának működése gyönyörű 
rendben nyilvánul meg, mert ha ez nem volna, akkor a dolgok óriási zűrzavarban 
folynának össze és minden megsemmisülne. Miképpen a szappanbuborék 
szétpattan és mindörökre odavan, úgy semmisülne meg a világegyetem is rögtön, 
ha Te nem volnál itt, Mindenható Isten! A Te szavad működik ma is és oly gyorsan 
foly, mint régen. Az ég és a föld elpusztulna, ha a Te szavad nem tartaná azok 
pilléreit. Magasztalva legyen ezért a Te Igéd! 
 
Menjünk tovább egy lépéssel. Az Úr Igéje, mely kezdetben oly tevékeny volt, 
megtartotta tevékenységének erejét még ma is. A szöveg így szól: „Gyorsan foly az 

Ő beszéde”, ‒ ez annyit jelent, hogy ugyanabban a mértékben halad ma is előre. 
Sem nem fokozta, sem nem apasztotta a legkevésbé sem gyorsaságát, mert hiszen 
tudjuk, mily gyors volt azelőtt és milyen most; „a kérubimokon repült tova és a 
szelek szárnyán haladt előre”. A természet erőiben általános hanyatlás és bénulás 
állt volna be, ha Isten azután, minekutána megteremtette, magukra hagyta volna 
őket. Mivel azonban Isten mindenütt jelenvaló és úgy a mennyen, mint a földön, 
valamint a föld alatt, a tengerben is az Ő ereje működik, ezért sehol a természetben 
eddig nem látható semmi hanyatlás. A teremtettség, tehát mindaz, amit Isten 
alkotott, megöregedhetik mint valami ruha, ha ez Istennek úgy tetszik, de az a kéz, 
mely mindezt létrehozta, ma is úgy telve van hatalommal és erővel, mint valaha. A 
nap fénye és melege, valamint mindaz, amelyre az embernek szüksége van, tovább 
fog folytatódni az Úr rendelete szerint és nem szűnik meg, míg az Úr Szava meg 
nem szünteti. Ha valahol valamilyen természeti erő megszűnik, akkor ez egyszerűen 
azt jelenti, hogy az isteni erő eme formában visszavonta működési erejét, de az Ige 
hatalma ugyanaz. Ha a természettudomány be tudja bizonyítani hogy valamely erő 
megszűnt, akkor csak azt fogjuk elhinni, miszerint Isten ama bizonyos erőnek 
megengedte az elalvást vagyis, hogy működésükkel hagyjanak fel, mivel a részükre 
kitűzött célt betöltötték. Az emberek mindig hajlandók megcáfolni vagy 
ellentmondani annak, hogy az Isten Szavának ereje állandóan működésben van: 

„Minden dolog megmarad úgy, amint van” ‒ mondják az egyik nap, másnap 
azonban már így szólnak: „Úgy látszik, lassan-lassan minden elpusztul”. Egyik 
nyilatkozat sem felel meg az igazságnak. Vannak nagy változások az Isten 
tevékenységében, de a legkisebb változás sem látható meg a kézen, amely 
működik. Ma éppen úgy szól az Úr, mint régen és szava ma is beteljesül. A 
világegyetem addig fog fennmaradni, amíg a Mindenható akarja, ha azonban eljön 
az idő, akkor Ő, kinek szavára felfakadtak a mélységek vizei és elborították a földet, 
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előhívja a lángoszlopokat és a föld a rajta levő emberekkel, teremtményekkel és az 
emberek minden alkotásaival egyetemben a tűz martaléka lesz. A Mindenható erős 
jobb kezét nem fogta még el a legcsekélyebb bénulás sem. A világegyetem 
összeroppanása éppen oly nagyarányú lesz, min amily csodálatos volt a kezdete. 
 
Érdekes a megfigyelésre, hogy az Isten Igéje, amelyről szó van a szövegben, 
szótlanul, hallgatag módon is működik. Hallottuk és olvastuk, hogy az Úr kiküldi 
Igéjét és az jeget, havat és ködöt megolvaszt. Hallottátok ezt az Igét? Láttátok, hogy 
mint űzte el a tavasz enyhe fuvalma a szigorú telet és hiszitek, hogy ezt az 
örvendetes változást az Isten Igéje idézte elő, de hallottatok-e valami sugdosást? 
Úgy-e nem? Nincs is senki, aki hallott volna valamit, mert az Úr Szava a 
természetben, az ő szótlan akaratának a betöltése. Ennek dacára az Úr Szava mégis 
felismerhető és óhajtom, hogy figyeljétek meg ezt, mert hajlandók vagytok azt 
gondolni, hogy Isten kegyelmének gazdagsága az emberek ajkaitól, nyelvétől és 
szavaitól függ. Figyelmeztetlek benneteket arra, hogy az Úr Szava, mely üresen nem 
tér vissza hozzá, nem az én ajkam szavai, hanem az Úr saját szava. Isten, ha akarja, 
mélyen és erősen rendítheti meg az ember szívét, anélkül, hogy a prédikátor csak 
sugdosna valamit. Szava behatolhat az ember lelkébe, anélkül, hogy egyetlenegy 
hang is hallható lett volna. Van elég példánk olyan egyénekről, akik igen messze 
voltak minden kegyelmi forrástól és ennek dacára az Isten Szavának csendes, szelíd 
hangja betért lelkükbe, amely Szó „gyorsan folyt”. Ha az Úr jeleket és szavakat 

használ ‒ mint ez gyakran megtörténik ‒, akkor magasztaljuk őt azért, miszerint 
tetszik Neki, hogy hatalmas szavát még mindig egybeköti ily gyenge eszközökkel, de 
az Igének elrejtett hatalma teljesen független a hangtól, ajaktól és a fülektől. Ez 
olyan tény, mely mindnyájunkat vigasztal és egyeseket, kik mindeddig hallgattak, 
arra ösztönözi, hogy szóljanak, miszerint Isten áldása nem az ékesszólás ajándékán 

vagy más hasonlókon nyugszik. Nem tapasztaltátok-e már ebben a házban ‒ 

minden önzés vagy becsvágy nélkül szólok ‒, hogy már több mint húsz esztendő óta 
az emberek minden istentiszteletre összesereglenek és hogy miként mentett meg 
Isten számos lelket közülük? Akik bírálgatni, kritizálni jönnek ide, azok azt mondják: 

„Ez az ember nem szónok” ‒ amiben teljesen igazat adok nekik, mikor rólam van 
szó. Nem gyakoroltam soha az ékesszólás művészetét, sem pedig a nyelv szépségeit 
nem akartam szemléltetni. Megmondom azt, amit az Isten Igéjéről tudok és 
egyszerű szavakban elétek tárom az evangyéliom bizonyságait, amint látom őket. A 
Mindenható Isten Szava megrázza és újjászüli a szívet és győzelmet arat a bűn 
felett. A Szó továbbhalad önmagától „igen gyorsan” és semmi sem vethet gátat, 
eléje. Ah, ha minden akadályt félre tudnánk vetni! Őszintén tudnám kívánni, hogy 
bárcsak felakasztanák az ékesszólást üstökénél fogva, mint valami gonosztevőt, 
mert az lett az átka az Úr gyülekezetének, hogy az emberek igyekeztek szépen és 
finoman beszélni, kifejezéseiket virágos szójátékokkal díszíteni és sok szavakban 
semmi lényegest nem mondani. Kedves, tiszteletes és tisztelendő lelkész uraim, 
prédikálják önök csak az evangyéliomot, mert ez az önök feladata. Nem szabad, 
hogy fő legyen előttünk az állás, amelyet betoltunk, hanem legyen fő a lélek, 
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amelyet meg kell mentenünk. Szóljátok az Úr Igéjét olyan szavakkal, melyek a 
szívetekből jönnek. Ha az Úr Igéjét szóljátok, ha azt tárjátok az emberek elé, akkor 
az Úr meg fogja áldani ezeket a szavakat, mert ez az Úr Igéje, „amely igen gyorsan 
foly”. 
 
És mégis jegyezzétek meg, hogy a szöveg szerint az Úr Igéje igen eredményes 
működést visz véghez. Ez a jelentése annak a kifejezésnek, hogy: „nagy gyorsan foly 
az ő beszéde.” Senki sem tud ennek ellenállni, mert Isten Van vele. Isten akarata 
van ebben és ha Isten akar valamit, mit tesz az, ha mindjárt az egész természet is 
mást akar? Az Isten akarata mindenkit, aki annak ellenáll, magával ragad, mint egy 
sebes ár, és mint a vihar a száraz leveleket, úgy sodorja magával. Nincs azon 
csodálkozni való, hogy az Isten Szava igen gyorsan foly, mert ha Ő úgy akarja, ugyan 
mi lehet az, ami gátat von annak? Semmiféle módon, semmiféle eszközökkel nem 
lehet feltartani az Ige terjedését, feltéve, hogy az tényleg az Isten Igéje. Előfordul, 
hogy az Isten Igéje akadályozva van terjedésében, de csakis az, amelyet mi 
hirdetünk, ez akad ellenállásra, sőt félre is vetik ezt. Hanem az Istennek igazi Igéje, 
az eredeti Szó, a Fenségesnek rejtett akarata nem lelhet ellenállásra, ez meggyőzi 
az emberi indulatot, akaratot és megkötözve hozza elő azokat az embereket, akik 
nem akarnak meghajolni; fogva tartja őket olyan erő, amelynek örvendenek és 
megigézi lelkűket Isten Szeretetének hangja. 
 
Felemelő és dicső dolog arra gondolni, hogy az Isten kegyelme még mindig működik 
a természetben egy olyan erő által, amely mindenható, ez az erő pedig igen 
gyorsan terjed. A Mindenható előtt nincsen idő, előtte egy nap „annyi, mint ezer 
esztendő és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Ha Ő úgy akarja, akkor 
évszázadokat enged elmúlni, míg egy-egy célját betölté, viszont ha akaratának 
megfelel, akkor egy szempillantás alatt mindent véghezvihet. Ha Neki úgy tetszik, 
akkor meghosszabbítja a világegyetem rettenetes befejezését még évezredekig. Ne 
higgyük azonban, hogy talán a hatalom hiánya folytán, óh nem. Az Úr Szava 
sohasem volt és nem is lesz gyenge vagy béna. Róla nem mondhatják azt, amit 
Fáraó urairól mondtak, hogy erejük nincs meg mindig. Az Úr tanácsa megmarad 
mindenkoron. A sereg Ura felemelte szavát és szólt: „Amint Én gondolom, minden 
úgy menjen és amint elhatároztam, minden úgy maradjon.” Ne felejtsétek el soha, 
óh, halandó emberek, hogy fejetek fölött mint a mennydörgés zengnek e szavak: 
„Az Úr, a Mindenható Isten uralkodik egyedül.” Ne gondoljátok, hogy mivel ti 
szabad akarattal dicsekedhettek, Őt a Mindenhatóságtól megfoszthatjátok. Nem. 
Az Úr úgy cselekszik mind egyes alkalommal, ahogy Neki tetszik. Ki az, aki 
feltarthatja az Ő kezét vagy így szólhatna Hozzá: „Mit cselekszel?” Ahol egy király 
szava megnyilatkozik, ott hatalom jár annak a nyomában, de micsoda hatalom 
nyilvánulhat meg a királyok királyának szava után? 
 
Az eddigiekben megpróbáltam, hogy az általános igazságot hozza előtérbe, most 
azonban figyeljük meg az idevonatkozó különös példákat. 
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Először is Isten Igéje „nagy gyorsan terjedt” a teremtésnél. Mit mond Mózes első 
könyvének első füzete a világ teremtéséről, azaz a világ helyes és jó teremtéséről? 
Azt mondja, hogy a világegyetem úgy, amiként most létezik, hat nap alatt 
teremtette és hogy Isten a hetedik napon megnyugodott. Volt-e valaha még olyan 
szó, mint ez? Véghezvittek-e egy ily hatalmas művet, ennyi idő alatt, mint ez? 
Lehet, hogy a világ teremtése már a teremtés előtt elhatározottá vált, mert 
„kezdetben teremte Isten az eget és a földet, de eme első teremtés elvégzésére 
nem volt neki szüksége az időre, mert Szava, miként a villám, úgy tudta volna 
létrehozni a mindenséget. Az Úr talán egymás után hagyta lepörögni az idők 
évezredeit, míg végre az embert beléptette a világegyetem körébe, de mikor 
kinyitotta ajkait, minden megtörtént. Isten úgy szólt: „Legyen világosság!” és lőn 
világosság. Azt mondta: „Legyen kiterjesztett erősség!” és meglett. Szavával 
létrehozott halakat, madarakat és állatokat és mindezek eljöttek. „Hat nap alatt 
megteremtette Isten a mennyet, földet, tengert és mindent, ami létezik,” mert „az 
ő szava igen gyorsan foly.” 
 
A természet műveiben még manapság is minduntalan látjuk előtűnni azokat a 
változásokat, melyeket Isten véghezvisz. A szél, ha még oly hevesen vagy élesen fúj 
is észak felől, ha az Úr úgy akarja, azonnal irányt változtat és délnek fordul. A csend 
bármily nagy és mély lehet most, de a következő pillanatban már tombolhat az 
orkán és süvölthetnek a hullámok a tengeren. Ama hatalmas változások, melyeket 
Isten a természetben eszközöl, számunkra eltompulva nyilatkoznak meg 
eredményeikben, mert máskülönben nem volnánk előkészülve erre és csapás 
csapást követne egymás után, de mégis, ami Istent illeti, rendesen azonnal 
cselekszik, amikor akar és amint akar és akarata a természetben mindenképen 
beteljesedik. 
 
Tekintsük meg továbbá a Mindenható előrelátását és nézzük meg, hogy mint 
működött ezen a téren az Úr Igéje és mily gyorsan folyt tova. Vessük szemeinket az 
előrelátó gondviselés ítéleteire. Isten óvta és figyelmeztette az embereket, nehogy 
kénytelen legyen bűneik miatt őket büntetésével lesújtani. Adott nekik időt a 
megtérésre, elküldte hozzájuk Noét, mint az igazság prédikátorát. Megcsinálta a 
bárkát, hogy az látható jele legyen prédikációi igazságának, mikor azonban vége lett 
türelmének, nem sok időre volt szüksége arra, hogy a mélység vizeinek zsilipjeit 
felnyissa és az egek vízcsatornáit a földre zúdítsa. Mily gyorsan borította be a 
hegyek tetejét a mohó hullámokkal. Péter azt mondja, hogy az Úr Szava által az 
akkori világ teljesen víz alá lett borítva és átadva a romlásnak. Avagy idézzük fel 
emlékezetünkbe a legtermékenyebb síkság városát: Sodomát és Gomorát. Mikor 
már teljesen érettek voltak a romlásra, Lóth úgy látta, hogy ez a nap épp olyan volt, 
mint a többi és épp oly nyugalom és csend honolt a tájakon, mint talán a mai 
nyugalomnapon, de egyszerre bevonult az ég és a következő pillanatban kénköves 
tüzes eső zúdult a városra és az egész síkságot mindenestől együtt tönkretette. 
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Vagy mikor Egyiptom fennhéjázó uralkodója, Fáraó mert szembeszállni az Úrral, oly 
sűrűn és gyorsan hullottak a csapások reá, népére és országára, hogy a büszke 
zsarnok végre is kénytelen volt meghajolni és a népet szabadon bocsátani. Igen, „az 
Úr szava nagy gyorsan foly tova,” akár arról van szó, hogy a vizeket vérré 
változtassa vagy az országot sötétség alá borítsa, hogy jégesőt zúdítson a 
tartományokra, avagy hogy minden elsőszülöttet kivezessen Egyiptom földjéről. 
Egyetlenegy szavával megölte Szanhérib egész seregét és borított lovasra és lóra 
egyaránt mély, halálos álmot. 
  
A Mindenható ítéletei csodálatosak. Jusson eszetekbe Jeruzsálem! Érdeklődjetek a 
templom omladékai, romjai után és meg fogjátok látni, hogy mily teljesen és 
pontosan tölti be az Úr Ígéreteit a város és a templom elpusztítására vonatkozólag. 
Utazzatok Tyrus, Moáb vagy Edom földjei felé, menjetek Babilon és Ninive 
romjaihoz, menjetek oda és kutassatok az után, hogy mi lett azzal a hallatlan, szinte 
utolérhetetlen fényűzéssel, ami e helyeken tobzódott. Megmondta prófétáinak, 
hogy így és így fognak a dolgok beteljesedni és íme úgy is lőn, „mert az Úr Igéje 
gyorsan foly”. Jöjjetek el és nézzétek meg az Úr munkáit, nézzétek meg, hogy 
micsoda pusztítást vitt végbe itt e földön. A nyilakat pozdorjává töri és a pajzsokat 
kettéhasítja, a kocsikat megégeti tűzzel, „mert gyorsan foly az ő igéje”. 
 
De ugyancsak „gyorsan foly az ő igéje,” mikor irgalmasságról van szó. Mikor Isten 
meg akarja áldani az embereket, mily gyorsan kapnak szárnyra az angyalok, hogy a 
mennyei adományt e földre juttassák. Gondoljatok Izraelre, mikor az út két oldalán 
hatalmas sziklák emelkedtek, szemük előtt pedig ott volt a Vörös-tenger. Mily 
gyorsan jött le az Úr a magasságból, hogy népén segítsen. Kettészelte a tenger vizét 
és átvezette Izraelt, mint nyájat a pusztában. Gyorsan jött, hogy eleget tegyen 
ígéretének, hogy Szavának megfeleljen. És így végig a Szentíráson megfigyelhetitek, 
hogy mikor a nyomorúságokban az Isten népe Hozzá kiáltott, akkor az Úr leküldte 
Szavát és üdvöt s gyógyulást adott. Áldott legyen és magasztaltassék a mi 
Istenünknek a neve, aki minden cselekedeteiben, legyen az ítélet vagy irgalmasság, 
nem tartatja vissza magát az emberek akarata miatt, hanem véghezviszi szándékát, 
amint azokat már eleve kitűzte. 
 
Egy szempillantásnyira idézzük emlékezetünkbe a testté vált Igét és foglalkozzunk 
vele hódolatteljesen, akit csak épp most említettem és akit mindenkor mély 
tisztelettel említsünk. Jézusnak e földön eltöltött ideje kevéssel volt csak több, mint 
harminc esztendő és mégis befejezte művét, mielőtt e földről a dicsőség hónába 
távozott volna. Az emberi nemzetség megszabadítása, az örök ítélet elhozatala, a 
törvény betöltése, mind-mind betöltetett rövid idő alatt. Sőt, ezt az időt még meg 
kell rövidítenünk, mert hiszen életének nagy része homályba van borítva, amely idő 
alatt kétségkívül sokat tett, bár nem azt, amelyre élete ki volt szemelve. Három 
esztendő alatt teljesen befejezte azt a feladatot, melyet atyja reábízott. De micsoda 
szorgalommal dolgozott! Ami az életének művére vonatkozik, felteszem, hogy az az 
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egész földi idejét betöltötte, de a középpont mégis szenvedése és halála között 
volt. Annál az üstökös-csillagnál, amely most nemrég lepett meg bennünket, a 
fényének nagy részét a tündöklő fark szolgáltatta, bár a csillagszerű fej volt a 
szilárdabb rész. Ugyanígy tündöklik Jézus életének az a része, mely a Gethsemané 
kert és a sír között van és ezek a rövid órák életének legfényesebb pályáját 
mutatják. Ebben az időszakban lett a Sátán megverve, a halál megsemmisítve, a 
pokol meggyőzve, a bűn elrontva, a szentek megszabadítva, Isten megdicsőítve és a 
föld megszabadítva a szolgaság alól. A szenvedésnek, szégyennek és a halálfélelmek 
rövid néhány órája alatt cselekedte meg mindezt az Úr. „Nagy gyorsan foly az ő 
igéje.” Milyen futás lehetett az, mikor Jézus előlépett kamrájából mint egy vőlegény 
és mint egy erős férfi indult neki útjának. Oly gyorsan futott „ama öröm végett, 
amely előtte helyeztetett” (Zsidókhoz írt levél 12, 2), hogy izzadott, bár nem úgy, 
mint mi. Ez az izzadtság vér volt, olyan halálfélelemmel igyekezett elvégezni azt a 
munkát, amelyet atyja reábízott. Nem volt varázsló. Nem restellitek-e magatokat, 
hogy ily rövid idő alatt ily nagy, ily végtelen, ily bámulatos művet fejezett be értetek 
az Úr? „Bizony, gyorsan foly az ő igéje.” 
 

Bebizonyosodott az Isten Igéjének ereje ‒ hogy az előbbi részt elhagyjam ‒, a 
kegyelem műveiben is. Remélem, hogy egész figyelmeteket idefordítjátok arra, 

amit elmondani szándékozom ‒ különösen ha ismeritek a rendkívüli fontosságát ez 

igazságnak ‒, nevezetesen, hogy az Úr Igéje, ha hatalmasan működik az emberek 
szívében, képes arra, hogy célját hirtelen véghezvigye. Azt hiszem, hogy azok az 

esetek, mikor a bűn győzelmet arat, igen sok esetben ‒ ha ugyan nem mindig ‒, egy 
pillanatnak a szüleménye. A meg nem tért ember, a bűnbánatot nem tartott lélek 
olyan, mint egy kovakő, amelyet nem lehet darabokra széttörni, mert egyetlenegy 
ütésre szétmorzsolódik. Itt van előttünk az ember lelke, amely olyan, mint egy 
sötét, homályos börtön, de Isten széttárja az ajtókat és egyszerre csak beomlik rajta 
a fényes napsugár. A meggyőzetések mind csodálatosak, a hatalmas Lélek 
megfeszíti az íjat, a nyíl kirepül és a következő pillanatban a szív át van verve. Ez a 
horoggal ellátott nyíl átfúrja az előítéletek páncélfalát és megöli az ember szívében 
levő bűnt egy másodperc alatt. Meg vagyok győződve róla, hogy Isten ugyanígy 
működik az újjászületéseknél is. Az újjászületés nem esztendők munkája. 
Megköveteli a szükség, hogy eme fontos tény egy szempillantás alatt jöjjön létre. 
Szükség, hogy legyen egy olyan pillanat, amelyben az ember még halott és egy 
másik pillanat, amelyben életre kelt. A megszületés egy pillanatnyi műtétnek az 
eredménye kell, hogy legyen. Ki van zárva, hogy legyen e kettő között egy olyan 
hely, amelyben az ember az élet és halál között legyen. Kell, hogy az élet lángja egy 
emberben lobogjon, bármilyen pislákolva is, mert máskülönben az az ember halott, 
mivel a határvonal az élet és halál között oly keskeny, mint a kés pengéje. Még ha 
mi, úgy ti, mint én, nem is látunk ily éles határvonalat a kettő között, ennek dacára 
az megvan. Az ember vagy élő vagy holt, más eshetőség nincsen. A lélek 
felébredése szellemi életre bizonyíték arra, hogy Isten Szava még ma is „gyorsan 
foly tova”. 
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Ugyanez az eset áll fenn tekintettel a megigazulásra. Ha egy ember hisz a Jézus 
Krisztusban, akkor azonnal megigazul. Be tudom bizonyítani néktek, hogy ez így 
van. Az ember lehet bűnös vagy nem bűnös, de nem lehet valahol e kettő között. 
Jogászati kifejezés szerint létezik egy olyan állapot, amelyben a vád- „nincs 
bebizonyítva”, de Isten előtt, akinek nincs szüksége bizonyítékokra, az ember vagy 
elítélve vagy felmentve áll és egy pillanatig sem maradhat meg e két hely között. 
Isten Szava csak egy pillanatig szól a bűnöshöz: „Megbocsátok neked.” A kegyelem 
ez ajándéka azonnal teljesedik. Összes bűneid megbocsáttathatnak azalatt, míg az 
óra lengője egyet leng és átmehetsz a halálból az életre gyorsabban, mint ahogy én 
e szavakat kiejtem. 
 
Mily bámulatos dolog látni azokat a változásokat, melyeket az Isten kegyelme a 
megtérés által visz végbe. Az embert nem lehet maga körül megfordítani és azzal 
már meg is téríteni, de eme változásnak a kezdete rendesen egy különös 
pillanatban keletkezik és eme pillanatokban gyakran megesik, hogy éppen a 
legkedveltebb bálványok kerülnek a tűzbe vagy semmisülnek meg másképen. Nem 
tudja megindokolni, nem is tudja megérteni és mégis azokat a dolgokat, melyeket 
egykor szeretett, most gyűlölni kénytelen, míg azokat, melyeket egykor gyűlölt, 
most önkénytelenül is szeretettel vesz körül. A változások meglepőek, sőt sokszor 
csodálatosak. Egy ellenségünk mondta nemrég, hogy mi azt állítjuk, miszerint egy 
embernek a jellemét egyetlenegy óra alatt átalakítjuk, hogy egy élethossziglan tartó 
épületet egy istentisztelet alatt lerombolunk. Nem akarok most szembeszállni ezzel 
a váddal. A megállapítás nem egészen pontos, de kielégítő. Hallottunk már 
mindnyájan arról a prédikátorról, aki egy haldoklót felkeresett és aki az eszköz volt 
arra, hogy a haldokló boldog hitet lelt a Krisztusban, de még mielőtt a házat 
elhagyta volna, az illető meghalt. A prédikátor elmondotta azután, hogy látta a 
haldoklót természetes állapotában, látta kegyelmi állapotában és elhagyta őt a 
megdicsőülés állapotában, és mindezt körülbelül egy órán belül. Ez is intőjel arra, 
hogy milyen nagyra kell becsülnünk az Isten hatalmát, aki csodákat művel a 
szemünk láttára. Az újjászületés oly csoda, amelyet a Szentlélek az Ige által hoz 
létre. Mert bárhogy vizsgálnók is, máskülönben lehetetlen dolog volna ennek 
létrehozása. Ha ez a csoda elvétetnék a keresztyénségtől, mi más maradna meg 
számára? A megtérés, bűnbánat és az újjászületés, mint folytatólagos jelenségek 
megmaradnak, de melyek által a keresztyénség isteni ereje bizonyíttatik. Isten 
Szava egy pillanat alatt megváltoztatja az ember egész természetét és az ember oly 
állapotba lép, amelyből oly jellem jön elő, amely dicséri az Istent. A lényege ennek a 
jellemnek egy pillanat alatt születik, a mag, amelyből ez ered, egyszerre lesz 
beültetve. „Gyorsan foly az Úr Igéje.” 
 
A fiúság szintén egyike eme gyors adományoknak. Az ember egy pillanat alatt Isten 
gyermeke lehet, mert vagy nem lehet az Isten gyermeke, vagy pedig lehet az Isten 
gyermeke, de a kettő között nem maradhat. Szükség, hogy legyen egy pillanat, 
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amelyben a bocsánat megnyilvánul és ezt a pillanatot szeretném előttetek 
megvilágosítani, vagy érthetővé tenni.  
 
Jegyezzétek meg, kedves testvéreim, hogy a megmentésnek nemcsak a kezdete 
igaz, mert hiszen a kegyelem művei a szívben megmaradnak. Szomorúak és 
csüggedtek vagytok talán ma? Isten egyetlenegy pillanat alatt felüdíthet. 
Visszaestetek a régviselt dolgaitokba, mint a laodiceabeliek? Közönyösek lettetek? 

„Talán hónapokig is eltart ‒ szóltok ‒, míg ismét helyrejövök.” Erre nincs szükség, 
mert itt van Krisztus szava a laodiceabeli gyülekezethez: „Íme, az ajtó előtt állok és 
zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz 
és vele vacsorátok és ő én velem.” Nyissátok fel az ajtókat és engedjétek be 
Krisztust és minden javatokra lesz. Vonakodtok vagy kételkedtek? Krisztus 
letörölheti a hamut és port arcotokról és fejetekhez helyezheti a szépség koronáját 
egy pillanat alatt. Nincs sok időre szükség, hogy felüdítve és rendbe hozva legyetek. 
Jézus hozzátok közeledhet kegyelmének gazdagságával és képes azonnal 
véghezvinni, hogy Benne örvendjetek. Nem gyógyította-e meg csak egy pillanat 
alatt is a bénákat és bélpoklosokat? Vagy azt gondoljátok, hogy most nincs meg az a 
hatalma, hogy áldásokat osztogasson? A mi gyülekezeteink gyakran követelik, hogy 
az elesett tagok várakozzanak egy bizonyos ideig, mielőtt ismét felvennék őket. Ha 
egy gyülekezeti tag megtéved, akkor a gyülekezetek néha évekig átadják az illetőt a 
sátánnak, majd pedig arra törekszenek, hogy visszahozzák az elesettet. Ennek nem 
szabadna így lennie. János apostol rögtön aggódott Péterért, mikor emez 
megátkozta magát és esküvel állította, hogy az Urat nem ismeri és Jézus maga is azt 
mondta: „Menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek” három 
nappal azután, hogy Péter megtagadta az Urat. Az én Uramnak megbocsátó 
szeretete igen gyorsan halad, az én Uramnak megelevenítő kegyelme gyorsabb, 
mint a sas szárnyai. 
 
És amiként van ez az egyesekkel, ugyanúgy történik a gyülekezetekkel. Egy egész 
gyülekezet megújulhat, új életre kelhet egy pillanat alatt. Nem, nem is egy 
gyülekezet, hanem egy egész csoport gyülekezet, sőt nemcsak ennyi, mert ha az Úr 
úgy akarja, az összes gyülekezetek megfürödhetnek a kegyelem újjáalakító 
áldásában egy héten belül. Nézzük, hogy miként történt ez kezdetben? Pünkösd 
után nem sok idővel az összes népek hallották az Isten Igéjét, úgy hogy Pál apostol 
ezt mondhatta: „Vajon nem hallották-e? Bizonyára végighaladt a hang az egész 
földön és Szavát meghallották a föld végén is.” Hajnalhasadás után mindjárt 
fennragyogott az Úr szava az égen és elterjedt gyorsan az egész mennybolton. Ez 
meg fog történni újból, de nekünk el kell készülnünk erre. Az edényeknek, az 
eszközöknek meg kell tisztulniuk, mielőtt a Mester újból használatba venné őket 
nagy célja véghezvitelére. Ha a Mindenható Istennek úgy kellene használatba venni 
a keresztyéneket és prédikátorokat, mint amilyenek ők ma, hogy célját velük 
befejezze, akkor évszázadok és évszázadokig kellene várnunk, míg a cél be volna 
fejezve. Csakhogy az Úr mindezt meg tudja változtatni és szolgáit az angyalokhoz, 
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prédikátorait pedig tüzes lángnyelvekhez hasonlítja. Sokan az Úr műveiben 
csigaléptekkel haladnak előre, ha azonban az Úr eme meggondolt lépésekkel 
előrehaladó férfiakat meglátogatná és képesekké tenné őket arra, hogy mint a 
szarvas, szökelljenek előre az Isten Igéjét hirdetni, ugyan mi lehetne az, ami ebben 
őket feltartóztatná? Tegyük fel, hogy az egész gyülekezet holnap arra ébred fel, 
hogy hatalmas vágy kél benne az imaórák után? Mi lehet az, ami Istent akadályozná 
abban, hogy népének egyesült kiáltását meghallgassa? Ugyan micsoda az, ami 
akadályozná abban, hogy száz meg száz prédikátort felébresszen, akik tüzes 
nyelvekkel beszéljenek? Mi akadályozná a misszionáriusokat abban, hogy 
kimenjenek a föld túlsó végire hirdetni az evangyéliomot? Kicsoda tudná 
visszatartani az Úr karját, ha egyszer kinyújtja és felkészül arra, hogy hadakozzék? 
Neveljük és fejlesszük hitünket Istenben. Alig mondhatjuk azt, hogy hiszünk, oly 
kevés bennünk a hit, mert mindig szemmel tartjuk a missziótársulatok mérlegét és 
tartjuk nyilván azok segélyforrásait. Hiszek a mi társulataink jó törekvéseiben, de 
még inkább hiszek Istenben, aki elősegítheti azok működését. Hiszek a segítő 
eszközökben, kiviteli módozatokban, különféle alakulatokban, de sokkal jobban 
hiszek Istenben, aki hasonlíthatatlanul sokkal többet tud tenni, mint amennyit 
kérünk vagy nyerhetünk. Vajha az Úr késztetne arra, hogy evezzünk ki a mély 
vizekre, akkor lebocsátanók hálónkat és halakkal tömve húznók azt vissza. Most itt 
keringünk a partok közelében, fogunk egy pár sovány halacskát és aztán 
dicsekedünk a mi bámulatos eredményeinkkel. 
 
Zárni fogunk a harmadik fejezetben, miközben kérdjük, hogy mi az a tan, amelyet e 
tárgyból nyerhetünk? Mert a tan az, hogy a kereső bűnös még most megmenthető. 
Ha keresi a bűnbánatot, akkor megtalálja azt Isten kebelén. Van valami vágyódás 
lelkedben az élő Isten után? Megszólal benned is a hang: „Felkelek és elmegyek az 
én Atyámhoz.” Elérkeztél már annyira, hogy ezt mondhasd? Meddig akarsz még 
várni, míg Atyádhoz mész? Nem mondhatom néked azt, hogy hosszú még az út 
addig, de engedd, hogy füledbe kiáltsam, miszerint van még egy másik eset is: Mily 
nagy az az út, amelyet az Atyának meg kell tenni, hogy hozzád közeledjék? A 
tékozló fiú példája megfelel reá: „Minekutána pedig még távol volt, meglátá őt az ő 
atyja és megesék rajta az ő szíve és odafutott hozzája.” Nem tudom megmondani, 
hogy mily gyorsan futott az öreg apa a fia elé, mert a szív vágya sokszor nagyobb, 
mint a lábak ereje, de tudom, hogy ami a példára vonatkozik, ott az apát nem igen 
lehetett volna utólérni. De képzeljük el, kedves fivéreim és nővéreim, hogy milyen 
lépések lehetnek azok, mikor Isten futni kezd. Oh, ti bűnös emberek, ha 
felkészültök arra, hogy Istenhez menjetek, akkor Ő elétek fut néktek. „Gyorsan foly 
az ő Igéje.” 
 
A 107. zsoltárban olvashatunk azokról, akik a halál árnyékának kapuihoz érkeztek és 
szorultságukban az Úrhoz kiáltottak. Így olvassuk ezt: „De az Úrhoz kiáltanak 
szorultságukban; sanyarúságukból megmenté őket.” A gyógyítás éppen olyan gyors 
volt, mint amilyen tökéletes. Egyedül az Úr az, aki túlszárnyalni tudja az időket. 
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Nincs-e megírva: „Mielőtt kiáltottak volna, már feleltem és míg ajkaikat 
megnyitották, már meghallgattam őket.” Ez felülmúlja a távírót és a telefont. 
Megkapjátok a feleletet, mielőtt még az üzenetet elküldtétek volna, vagy pedig míg 
írjátok a kérvényt, már megjön reá a válasz. Vigasztalódjál meg tehát, szegény lélek. 
Egy szempillantás alatt megnyerheted a bűnbocsánatot, élvezheted a fiúságot és 
megkapod a megigazulást. A kegyelmet egy pillanat alatt megnyerheted és 
boldogan mehetsz tovább utadon, mondva: Megkaptam, a kegyelem most már az 
enyém. Miért keresgéltem olyan nagyon, ha az Ige itt van közelemben? Vajha Isten 
adná néktek kegyelmét ebben a pillanatban, azt a kegyelmet, mely megmenti a 
lelket. 
 
Elétek tárok még egy tant, amely vonatkozással bír a mi munkánkra, melyet a lelkek 
megmentéséért folytatunk. Ha az Úr Szava gyorsan halad, akkor utol tudja érni 
azokat, akik szaladnak előle. Nemcsak azokhoz ér gyorsan az Úr, akik keresik Őt, 
hanem azokat is utol tudja érni gyorsan, akik elsietnek előle. Látom, amint szalad a 
nyáj. Mily gyorsan rohannak. A nyáj sohasem fut oly gyorsan a pásztor után, mint a 
pásztor előtt, sebesek és gyorsak, mihelyst egy kis hézagot találnak, ahol 
megszökhetnek. Átszaladnak a halmon és eltűnnek az ember szeme elől egy 
pillanat alatt. Utol tudja érni őket a pásztor? Az a magasztos Ige, mely a nyájnak a 
pásztora, vajon utol tudja-e érni a tévedőket? Igen, mert „gyorsan foly az ő igéje.” 
Meg tudja fogni az elszaladtakat. Ha egy juh odaért egészen a szakadék szélére, 
akkor maga a nagy pásztor oly gyorsan fut, hogy a romlásba indultat még meg tudja 
menteni. Néktek mondom ezt, lelki munkások, hogy bátorságot nyerjetek a 
halottas ágyhoz menni, bátorságot, hogy ősz férfiakkal és nőkkel szóba álljatok, 
nehogy azt gondoljátok, miszerint vannak olyanok, akikkel fölösleges a Krisztusról 
beszélni. Ha biztos tény volna az, hogy bűnbánat nélkül valaki öt perc alatt a 
pokolban lehet, akkor mégis az volna kötelességtek, hogy az illetőnek azonnal az 
evangyéliomot prédikáljátok és ezt azzal a hittel tegyétek, hogy azt a lelket öt 

percnyi idő alatt Isten kegyelme megmentheti. „Ez veszedelmes tanítás ‒ 

mondhatná valaki ‒, mert így az emberek abba a kísértésbe eshetnek, hogy a 
bűnbánatot mindig elhalasszák. Csakhogy, ha az emberek nem kovácsolhatnak 
mentegetődzést ebből az igazságból, akkor másvalamit keresnek maguknak, mivel 
ha valaki helytelen bűnös dolgot akar elkövetni, akkor minden félremagyarázás a 
maga célját fogja szolgálni. Az igazságot nem tudom megtagadni, mert istentelen 
férfiak kicsavarják azt és ez nevetséges lenne. A kötél jó és hasznos igen sok célra, 
de vajon meg akartok semmisíteni minden kötelet, ami e földön található, mivel 
egy pár megtévedett ember kötélre akasztotta fel magát? Hirdetni fogjuk 
mindaddig, míg a föld meg nem semmisül, hogy Isten még a tizenegyedik órában is 
menteni akar és menteni tud. Még mindig nem késő senkinek, bármilyen öreg 
legyen is. Mi lesz akkor, ha holnap reggel meg fogsz halni? Úgy érzem, hogy vannak 
itt egy páran, akik nincsenek messze életük végpontjától, de tudjátok meg, hogy 
„gyorsan halad az ő igéje” és még most is meg tud benneteket szabadítani. A 
haldokló lator esete ellene van annak a gondolatnak, hogy egy imádkozó bűnbánó, 
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aki Krisztushoz fordul, későn jönne már. Ne halasszátok el a megtérést, de hogyha 
évek során át vonakodtatok ezt megtenni, akkor keljetek fel rögtön és az Úr 
véghetetlen irgalmasságában rögtön hozzátok közeleg. 
 
Be fogom fejezni beszédemet eme megjegyzéssel: Ha ti és én, kedves barátaim, 
nem soroztatunk a megtértek közé, hanem a valóban megtértekhez és ennek 
dacára mégis nehéz a szívünk, akkor itt van számunkra a vigasz is, az Úr képes arra, 

hogy azonnal örömet és békét adjon nekünk. Nagy szükségben vagyok ‒ mondod ‒ 
és ha hétfő estig nem kapok segítséget, akkor nem tudom, mi lesz velem.” Nos, az 
Úr téged hétfő estig meg tud menteni. „Gyorsan foly az ő igéje.” „Félek és rettegek 
szívemben, és ha nem tudok ettől megmenekülni, akkor a kétségbeesésbe zavar 
engem.” Rögtön meg tud téged vigasztalni, mert a Vigasztaló már leküldetett erre a 

földre. „Nagyon szeretnék Úrvacsorához járulni ‒ mondja egy férfi ‒, mert már 
hosszabb ideje nem, vettem részt benne, mivel nem tartottam magam alkalmasnak 
arra és nem hiszem, hogy ez ünnepélyes cselekedetre egy rövidke délutánon 
alkalmas lehetek.” Oh, igen, képes lehetsz reá. Ha Jézus megmosta lábaidat, akkor 
azonnal és teljesen tiszta vagy. Felemelhet benneteket az ő társaságának 
magasságába és megláthatjátok Őt a következő pillanatban. Ne korlátozzátok a 
Mindenható Istent gyorsaságában, ne korlátozzátok Őt semmiképpen, mert 
Istennél minden lehetséges. Az Úr megelevenítheti a ti száraz vesszőtöket, 
virágzóvá és gyümölcsöt hozóvá teheti még ebben az órában. Alázkodjatok meg 
előtte és kérjétek Őt, hogy tegyen minden jócselekedetben tökéletesekké és hogy 
akaratát mindig megtehessétek. Kérjétek Őt arra, hogy vigye rajtatok véghez 
kitűzött célját, amit meg képes tenni, és amiért legyen Neki hála és magasztalás 
mindörökkön örökké! Ámen. 
 

Legyőzött bűnök 
 
,,Eltapodja a mi álnokságainkat, a tengernek mélységes örvényébe veti minden 
mi bűneinket.” (Mikeás próféta könyve 7, 19.) 
 
Csak most nemrég hangoltam fel hárfámat a bűnbocsánat dallamára és énekeltünk 
mindnyájan a vérrel véghezvitt megváltásról. Dávid szavai szolgáltatták erre az 
okot: „Aki minden te bűneidet megbocsátja néked.” Mindannyiunk szívének jól 
esett ez a kedves tárgy, mert mindnyájan részesek vagyunk ebben, mivelhogy 
mindannyian bűnösök vagyunk és reá vagyunk szorulva a megbocsátásra. Ezért 
táncolt örömében lelkünk a vigasságtevő cimbalmok hangjára, mikor a teljes 
bűnbocsánatnak örvendtünk, melyet a mi kegyelmes Istenünk mindenkinek, aki 
hisz a Jézus Krisztusban, megad. Csakhogy kedves testvéreim, a bűnök bocsánata 
nem elég nekünk, mivel szükségünk van még valamire épp oly sürgősen. Ha az Úr 
minden mi bűneinket meg is bocsátja, akkor egyedül evvel nem lehetünk boldogok. 
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„Aki minden bűneidet megbocsátja néked ‒ nem tökéletesen szép zene, míg a 
hiányzó dallamot hozzá nem fűzzük: „és meggyógyítja minden gonosz 
cselekedeteidet.” Érezzük, sőt tudjuk, hogy van bennünk vonzalom a bűn iránt és ez 
a vonzalom a mi nyomorúságunknak az oka. Ettől a vonzalomtól meg kell 
szabadulnunk, mert máskülönben nem vagyunk szabadabbak, mint az a rab, akinek 
bilincseit az egyik kézcsuklóról levették, aki azonban érzi, hogy a másik karját húzza 
lefelé a vaslánc. Szeretnénk minden bűnös hajlamtól, minden bűn iránti 
vonzalmunktól szabadok, egészen tiszták lenni, hogy megmentessünk ettől az átkos 
hatalomtól. Isten új életet adott nekünk és ez sohasem lesz egészen üde, sohasem 
lesz új mindaddig, míg az utolsó láncszem darabokra nem lesz törve. Az 
újjászületésünktől kezdve nincs nyugalom számunkra előbb, mielőtt nem 
hasonlítunk Istenhez igazságban és tökéletes szentségben. A mennyei mag, mely 
belénk vettetett, fejlődni akar és fejlődni fog, mert miután a lelket hatalmába 
kerítette, kiűzi onnan a gonosz hatalmakat, mert nem tudja azok legkisebb 
társaságát sem eltűrni. Mi nem óhajtunk és nem fogunk a gonosszal soha 
békességben élni. A puszta gondolat egyedül már fájdalmat okoz, és ha egyszer 
valami tényleges bűnbe estünk, akkor ez igen nagy fájdalmat okoz szíveinknek. 
Szomjazunk a tisztaság után, vágyódunk a szentség után és nem leszünk sohasem 
megelégedve, nem lesz sohasem nyugtunk, míg tökéletesek nem leszünk. 
 
Kedves testvéreim, mi, kik a Szentlélek által felébresztettünk, érezzük, hogy 
természettől a bűn erőszakos hatalma alatt voltunk. Semmi esetre sem könnyű 
dolog számunkra, hogy a bűnnek félelmetes zsarnoksága alól megszabaduljunk. 
Valamely hatalmas erő segítsége nélkül képtelenek volnánk a vasigát kettétörni. Az 
a kevés tapasztalat, melyet a keresztyéni életben nyertünk, bizonyítja, hogy 
bámulatos nehézségek állanak utunkban, melyek igen sok munkát és küzdelmet 
követelnek tőlünk, hogy felfelé csak egy lépést is haladjunk. Félelmetes hatalom az, 
amely a mi természetünket igába hajtotta és ezt a hatalmat nem lehet egykönnyen 
legyűrni. Az első emberpár esése óta a bűn egyszerűen birtokába vett bennünket. A 
mi testünk kívánja a bűnt, természetünknek a vonzalmai, amelyek nem bűnösök 
önmagukban, hajlandókká és kívánatosakká teszik szívünk számára a tilalmak 
átlépését. Képtelenek vagyunk enni vagy inni, beszélni vagy aludni anélkül, hogy a 
bűnnek valami hajlama ne volna felfedezhető e cselekedetekben. Belsőnknek 
legegyszerűbb megnyilvánulásából valami bűnös dolog fejlődhetik ki. Oly 

cselekedetek, melyek egyszerűen a mi emberi létezésünkkel függnek össze ‒ 

melyek erkölcsileg sem jók, sem rosszak ‒ szintén olyan fészkek lehetnek, 
melyekben a bűn lerakja tojását és azután ki is kelti úgy, hogy minden egyes 
hajlamunk, azok is, melyek természetesek és kellemesek, mihamar foltosak lesznek 
és elromlanak a természetünkben lakozó bűntől. A bűn megmérgezi a forrás 
kútfejét. A bűn ott uralkodik a mi agyvelőnkben és ezért fordítva okoskodunk. A 
bűn tanyát ütött a mi szíveinkben és ezért azt szeretjük, ami gonosz. A bűn elferdíti 
ítéletünket, megrészegíti akaratunkat és elcsavarja gondolkozásunkat. 
Valahányszor egy bibliai verset elfelejtünk, helyébe egy haszontalan világi kifejezést 
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megtanulunk. Miként a tenger az egész szárazföldet körülveszi, minden folyót 
magába fogad, úgy hatja át és veszi körül a bűn a mi természetünket. Miképpen 
lehet feltartani vagy visszaszorítani ezt az árt? Miképpen lehet ezt az ellenséget 
elűzni, mely oly általánosan uralkodik és oly hatalmasan besáncolta magát? De 
valamiképpen, valahogy ki kell űzni mégis, még a legkisebb részt is és nem lesz 
addig nyugtunk, míg teljesen meg nem szabadulunk, de ki vehet erőszakot a mi 
álnokságainkon? Mily megnyugtató és békességet adó a mi szövegünknek 
biztosítása: „Eltapodja a mi álnokságainkat.” 
 
Észrevehetjük azután, hogy a mi belső ellenségeinknek külső szövetségesei vannak. 
A világ, mely a haragban fekszik, mindig kész arra, hogy uralmát reánk kiterjessze. 
Nem mehetünk végig egy utcán anélkül, hogy ne hallanánk olyan szavakat, melyek 
bepiszkítanak bennünket. Még a saját üzletünkben vagy műhelyünkben sem 
űzhetjük a saját foglalkozásunkat anélkül, hogy meg ne kísértetnénk. Ha otthon 
vagyunk, ott keres fel a kísértő, ha elmegyünk hazulról, hozzánk csatlakozik. Azok, 
akik a legvisszavonultabb életet élik, még azok nincsenek mentesítve a bűntől, mert 
lehet, hogy visszavonultságuknak valamiféle bűnös önzés az okozója, amely őket 
kényszerítő kötelességre sarkallja. Nem tudunk jót tenni másoknak anélkül, hogy 
magunk kísértésbe ne esnénk, és ha a mi jámbor törekvéseinket abbahagynók, 
mert nem akarjuk veszélybe sodorni lelkiállapotunkat, akkor már beleakadtunk a 
kikészített hálóba. A legkisebb mérvben sem szabad a politikával foglalkoznunk – 
még ha a legtisztább jóakarat hatja is át szívünket a nép jólétéért – mert rögtön 
romlott levegőt szívunk be. Nem kísérelhetjük meg, hogy a szociális kérdésekkel 
foglalkozzunk, mert azonnal észrevesszük, hogy síkos padlóra léptünk és mégis 
mindezek dacára nem szabad kötelességünket megszakítani vagy abbahagyni a 
veszélyek miatt. Remegve húzódunk vissza a legkisebb bűn elől, amely azonnal 
reánk tapad, mihelyt emberekkel érintkezünk. Bezárjuk az ajtót és az ablakokat, 
mert meg vagyunk győződve, hogy a külső ellenség jelt ad a belső ellenségnek és 
azt mondják: „Mégis csak győzedelmet akarunk venni rajta.” Ezenkívül pedig az a 
titokzatos szellem, az ördög, mindenkoron kész arra, hogy a testet felgerjessze a 
bűnös kívánságok és a világ csábjai után. Hallottam, hogy vannak olyan lelkek, akik 
kételkednek létezésében. Nagyon valószínű, hogy olyan jó viszonyban vannak vele, 
miszerint nem akarják elárulni őt, tagadni pedig azért tagadják, mert elrejtőzött a 
szíveikben. De azok a lelkek, akik ellenségeikké lettek, nem igyekeznek elrejteni 
vagy megtagadni őt, hanem szívük fájdalmas megalázkodásával jelentik, hogy 
hatalmát nagyon is érzik. A legcsendesebb imaórába besüvít az ő szele, felzavarja 
lelkünk nyugalmát és egy pillanat alatt szétver és összerombolhat mindent. Összes 
gondolataink mind felfelé hatolnak az ég felé, mikor egyszerre csak azt vesszük 
észre, hogy szétterjednek idelenn, földi dolgokhoz vannak kötözve csak azért, mert 
ama gonosz lélek fekete szárnyait titokzatosan kiterjesztette mi fölénk és bennünk 
félelmes munkát kezdett meg, mert szegényes értelmünk nem tudott rögtön ellent 
állani ennek. 
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Nincsen nekünk harcunk tehát csak a bűn ellen, hanem a test ellen is, amely mint 
egy gibeonita, az ördög favágójává és vízhordójává szegődött. Harcolnunk kell az 
ördög ellen, amely „haragban fekszik” és egész nyakig bűnbe merült és harcolnunk 
kell magával a sátánnal is. „Nincsen nekünk tusakodásunk a test és vér ellen”, mert 
akkor az övet felkötnők, pajzsot, dárdát, kopját kiosztanók és a kardot kiélesítenők, 
hanem igenis harcolunk „a fejedelmek, hatalmasságok ellen és a gonosz 
szellemekkel, melyek az ég alatt vannak”. És mi történjék ilyen szegény, gyönge, 
törékeny lényekkel, mint amilyenek mi vagyunk? Ki tudja legyőzni azt a nagy és 
hatalmas királyt? Mikor olyan sokan szövetkeztek ellenünk, mit tehetünk mi akkor? 
Vajon mi lesz mi belőlünk? Az alapul vett szöveg megadja a feleletet a kérdésre: 
„eltapodja a mi álnokságainkat”. Ugyanaz a magasztos Isten, aki megbocsátotta a 
mi álnokságainkat. Harcolhatnak ellenünk, küzdelembe bocsátkozhatnak velünk, de 
az ütközet az ő megsemmisítésével fog végződni. A mindenhatóság beköltözött a 
mi szívünkbe, hogy letapossa a bűnt. Az Örök Szeretet győzhetetlen erőt és isteni 
hatalmat állított sorba, hogy a sötétség titokzatos seregeivel küzdjenek és a diadal 
a mienk lesz. „Legyen pedig hála és dicsőség az Istennek, aki a győzelmet adta 
nekünk a Krisztus Jézus által” 
 
Ha az idő megengedi, hét pontról akarok röviden beszélni és eme hét pontnak 
mindegyike a sátán különös hatalmának jelenségeit mutatja, melyeket Isten mind 
legyőzött. 
 
A gonosz lélek egyik legelső hatalma, melyet az ember észrevesz, mihelyt a 
bűnbánat után gondolkozni kezd, a bűn varázslatos hatalma. Ha a kegyelem csak 
olyan a lélekben, mint egy kis szikra és még nem jutott eredeti fényéhez, akkor eme 
kis világosság mellett rettenve veszi észre az ember, hogy ő a sátán varázslata alatt 
áll. Nem találok más szót mint ezt, amely gondolatomat hűen kifejezi. A sátán az 
embereket varázslat alatt tartja fogva. Az emberek eljönnek, meghallgatják az 
evangyéliomot, ez mély hatást tesz reájuk és ők belátják, hogy jó és helyes dolog, 
ha arra határozzák el magukat, hogy a bűnöktől szabadulni fognak. Elhiszik és 
igaznak tartják a szentség szépségeit és látják, hogy az Isten útjai dicsőségesek, már 
mint a Jézus Krisztusban való hit által és hozzálátnak, hogy elinduljanak ezen az 
úton. Csakhogy nem menekülnek el bűneiktől, sem nem ragadják meg a 
Krisztusban rejlő üdvöt, hanem megmaradnak helyzetükben, mint oktalanok, 
kiknek nincs meg az értelmük. 
 
Némely esetben ez a bűn, viszont más esetben más bűn tartja varázslat alatt az 
embert. Amiként bizonyos kígyók megbénítják áldozataikat, mikor szemüket 
merően rászegezik, ugyanígy bénítják meg egyes bűnök azokat a lelkeket, melyek az 
ő befolyásuk alatt vannak, úgy hogy senki sem támadhat fel, hogy ellenállhasson 
nekik. A bűn egyenesen őrültté teszi az embert. A bűn reátámad az ember 
értelmére, lelkiismeretére és ott igyekszik megsebezni az embert, ahol nincs védve. 
Ezeket aztán rabszolgáivá teszi, bár nem hordják szemmel láthatóan a bilincseket, 
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rabok lesznek, bár nincsenek falakkal körülvett börtönökbe zárva. A gonosz lélek 
bűbájos hatalma körülfogja őket, hogy olyanok lesznek, mint a hálóba jutott halak 
és láthatatlan kötelékekkel kötözi meg őket, amelyekből nem tudnak 
megszabadulni. 
 
A sátán igen sok esetben gyakorolja az embereken azt a hatalmát, hogy álomba 
ringatja őket. Elálmosítja őket. Nem tudom, hogy van-e valami a spiritizmusban 
vagy nincs, de azt tudom, hogy valami varázslat által előidézett ördögi álom tényleg 
létezik, amelyet a gonosz lélek bocsát az emberre. Alig ébredtek fel az emberek, 
alig rázták fel őket és beszélték rá a menekülésre, hogy legalább életüket mentsék 
meg, mindjárt azután összeteszik a kezüket és úgy könyörögnek még egy kis 
alvásért. Szinte összeragad a szemük, úgy vágyakoznak az alvásra, annyira elfogta 
őket a vágy az alvás után. Visszamennek és újra véghez akarják vinni azokat a 
cselekedeteket, amelyektől rettegtek és amelyekről tudják, hogy gonosz és álnok 
dolgok. Elfelejtkeznek a Megváltóról, akinek a szenvedése még csak most nem rég 
rázta meg szívüket és megújítják szövetségüket a sátánnal, akinek átadták magukat. 
A lelki munkálkodásoknál nemcsak az a teendőnk, hogy az embereket felébresszük, 
hanem, hogy ébren is tartsuk. Azokra az emberekre, akik az északi sarkra utaztak, 
mondják, hogy gyakran rájuk jött az álom, a megfagyás előtti álom, amelynek a 
legnagyobb erőfeszítés mellett is alig tudtak ellent állani. Az ilyen embert fel kell 
rázni kábultságából, mindenképpen ébren kell tartani, de még ha ez sikerült is egy 
darab ideig, később ismét csak aludni akar. Lehet, hogy tovább hurcolják még egy 
darabig és megkísértik az ébrentartást, de az ember minduntalan csak azt 
mondogatja: „Hagyjatok aludni!” Könyörög, hogy engedjék meg neki, miszerint 
lefekhessék és aludhassak. Ugyanilyen a sátán hatalmának látható jele egyes 
embereken. Ezek ugyanis kérve-kérnek, hogy hagyjuk őket magukra, engedjük 
nyugodtan tovább haladni bűnös útjaikon ahelyett, hogy mindig 
figyelmeztetésekkel kínoznák őket. Az a megnyugvásom megmarad, hogy legalább 
reátok kiabáltam egy párszor, figyelmeztettelek a veszélyre, de mindezek dacára 
tovább is aludtatok, míg alattatok ott tátongott a pokol megnyílt torka, felettetek 
pedig ott lebeg az Isten haragja. Úgy látszik, mintha nem tudnátok választani, 
mintha nem tudnátok elhatározni magatokat, hogy menekültök a bűntől, hanem 
valami láthatatlan kötelékekkel meg volnátok kötözve, sőt ami a legrettenetesebb, 
valami érthetetlen közönyösség uralkodna rajtatok, amely a romlásba visz. Hiszitek-
e, hogy akadna egyetlenegy istentelen ember, aki, ha eszén volna, és ha a sátán 
nem tartaná valami bűbájos varázslat alatt egész lényét, továbbra is saját 
jószántából a bűn uralma alatt nyögne? A varázslatnak micsoda művészete 
hasonlíthat a bűn bűbájosságához? Micsoda igézet tarthatja az embereket ilyen 
érzéktelenség, ilyen nemtörődömség alatt? Ha ma este itt e helyen elkiáltanám 

magam, hogy: „Tűz van! Tűz van!” ‒ minden valószínűség szerint minden ember a 
legközelebbi ajtók és ablakok felé futna, hogy meneküljön. Hanem, ha arra 
figyelmeztetnélek, hogy ami ennél feltétlenül sokkal rosszabb, nevezetesen, 
felhívnálak, hogy hárítsátok el magatokról az Isten következendő haragját és 
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bosszúját, akkor éppen nem vagytok megrendülve a félelem miatt, nem, hanem itt 
ültök és hallgatjátok tovább a beszédemet. A figyelmeztetést, mely jövendő 
sorsotokról szól, meghallgatjátok és újra meghallgatjátok, mindaddig, míg nem 

becsülitek többre, mint vénasszonyok ‒ üres ‒ szószátyárkodását, azután pedig 
aludtok tovább a bűnökben. 
 
Láttam már olyan esetet is, hogy ez a varázslat egyes embereket ismét hatalmába 
ejtett, akik megelőzőleg bizonyos mérvben már felébredtek. Időnként néha-néha 
felriadtak, sőt némelykor nagyon komolyan vették helyzetüket, de mindezek után a 
bűn ismét varázslata alá ejtette őket a maga bűbájos hangjaival és ők ismét 
lefeküdtek fekhelyükre, miként a kutya, amely visszatér az okádékára vagy mint a 
disznó, mely a sárban és ganéjban érzi csak jól magát. 
 
Mennyire örülök tehát, ha arra gondolok, hogy az Úr, ha látja, hogy élet van 
bennünk, mikor arra segít, hogy fiánál, az Úr Jézus Krisztusnál üdvünket 
megtaláljuk, akkor egyben eltapodja a mi álnokságainkat. Ne felejtsd el, szegény 
ember, hogy az Úr segíteni akar, miszerint a gonosz lélek varázslata alól 
megszabadulj. A bűnök ne szomorítsanak és ne fojtsanak meg téged! Az Úr a 
Szentlélek isteni ereje által úgy a szemed elé állítja az örök dolgokat, hogy nem 
kívánsz továbbra is aludni, meg fog büntetni bűneidért. Eléd állítja az utolsó ítélet 
igazságait, mikor a varázslót megbünteti, törzsét kipusztítja és téged meg fog 
menteni e fekete lélek uralmától. Bárcsak az Úr minden egyes lelket, amely a 
varázsló által megkötöztetett, eme órában szabaddá tehetne. Vajha kiejtené azt a 
szót, mely a foglyoknak a megváltást hozná és akkor beteljesednék szövegünk 
szavai: „Eltapodja minden mi álnokságainkat.” 
 
A bűn hatalmának egy második alakja a legtöbb emberben ennek lenyűgöző 
hatalmában nyilvánul meg. Ha az ember valóban felébredt és nincs már a bűn 
varázslata alatt, akkor összefognak egymással a sátán, a test és a bennmaradt 
bűnök, hogy elhitessék az emberrel, miszerint neki hiábavalóság reménykednie és 
számára nincs már üdvösség. A harag így sziszeg feléje: „Nem használ semmit, hogy 
most arra törekedel, miszerint megmenekülj. Nincs erre a legkisebb kilátásod sem.” 
Hangos kacajjal gúnyolódnak rajtad a csábítók: „Nézz csak bűneidre! Nézz 
bűneidre!” A sátán, aki azelőtt semmiképpen sem akarta, hogy bűneinkre 
tekintsünk, most hirtelen, buzgón figyelmeztet arra, hogy önvizsgálatot és 
bűnbánatot tartsunk. Ő a gonoszság és a hazugság atyja, úgy találja, hogy az igazság 
oly jól megfelel céljainak, hogy félelmes eredménnyel használja, de még ekkor is 
csak az a célja, hogy valami hazugságot tegyen vele. Beveri a szívbe ezt a 
gondolatot: „Hogyha nem vetkeztél volna oly sokat, akkor még volna bűnbocsánat 
a számodra, mivel azonban az élvezetek utolsó poharát is felhajtottad, elvesztetted 
a magad számára az irgalmasságot, soha sem fogsz tehát üdvözülni.” Azután jön 
egy másik sugallat: Egyszer már megpróbáltad, hogy őszintén élj és egy ideig 
tartottad is magad, de nem sokáig. Nem használ a legkevésbé sem, ha ezt a 
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reménytelen vállalkozást újra kezded. Nyugodjál meg abban, hogy isteni 
véghatározat van kimondva reád és ez az: te is az elvetettek között vagy. Nincs már 
semmi reménység sem a számodra. Nem látod be, hogy milyen hamis vagy? Még 
sohasem tettél fel egyetlen egy olyan elhatározást, amelyet meg nem szegtél volna. 
Ennek pedig rossz vége volt most az utolsó alkalomnál és így rossz vége lesz 
mindig.” Ezután fellép a lélekben ismét a lenyűgöző gondolat: „Talán nem is igaz, 
hogy van kegyelem a bűnösök számára. Nagyon valószínű, hogy a Jézus Krisztus 
vérének nincs meg az az ereje, amelyet a prédikátor elhitetni akar velünk.” 
Keltsétek fel az emberben csak egyszer a kételkedés szellemét és soha többé 
megnyugtatni nem tudjátok. Rendkívül érdekes, hogy mikor egy emberben 
feltámad a kételkedés, hova fejlődik az, mint ezt magamon is tapasztaltam. 
Odajutottam már, hogy kételkedtem mindenben, míg legutoljára a saját magam 
létezésében is bizonytalan voltam. Mivel azonban mégis volt bennem egy kissé 
egészséges vérerecske, végezetül kinevettem magam és gondolkozásom 
végpontjának eme nevetségessége ismét visszahozta a hitemet. Éppen a 
„feltevések eme nevetséges lehetetlenségébe való bejutása és saját 
hitetlenségünknek ízetlensége igen hasznos módszer arra, hogy egy kételkedő 
lelket a hitnek egy bizonyos fokára visszavezesse. Óh, én nagyon jól tudom, hogy a 
bűnnek ez a módszere. Lenyűgözi, lenyomja, iga alá veti az embereket. Azt mondja 
a lélek: „Szeretnék hinni, de nem tudok. Szeretném, ha megvolna bennem az a 
remény, hogy a nevem fel van írva az Isten kiválasztottjai között, de nem tudom ezt 

elhinni. Nem tudom elképzelni, hogy a fiúsítás vére értem omlott volna ki a fán” ‒ 
és így tovább. Mi a teendő akkor, ha ilyen érzéseid vannak és erőt akarsz venni 
rajtuk? Mi más a teendő, mint egy ígérethez menekülni, amilyen az is, melyet 
felolvastunk: „eltapodja a mi álnokságainkat.” Igen, ha le vagy igázva, az Úr Jézus 
az, aki meg fog menteni tégedet. Higgyed el, hogy az Úr képes arra, hogy a 
„kétségbeesés óriásának” leüsse a fejét, felnyissa tömlöcének ajtaját és az ott 
bezárt foglyokat szabadon bocsássa. Akadtak olyanok, akik kétségbeesésükben 
késhez vagy kötélhez nyúltak, de az Úr Jézus ismét visszavezette őket az öröm 
forrásához. Beszéltünk egy pár ilyen lélekkel és úgy láttuk, hogy az Úr megszüntette 
nyomorúságukat és a szélnek bocsátotta szomorúságukat. A sátán megtett minden 
tőle telhetőt, hogy a lelket elüsse az örömtől, amelyben része van minden földi 
teremtménynek. Igyekezett elvonni a vacsorától, melyet számára fölszolgáltak és az 
áldástól, melyet az Isten elkészített részére, de nem tudott győzelmet aratni, mert a 
feltámadt reménység szétzúzta minden fondorkodásait. Óh, te lesújtott lélek, légy 
megvígasztalódva, mert az Úr minden bűneidet eltörölte. Ha csak feltekintesz az Úr 
Jézusra, rögtön hallod hangját feléd: „Vigasztalódjál meg!” Azt fogja mondani, hogy 
bűneid megbocsáttattak és a reménység édes szellője fog közötted lengeni. 
 
Ez egy második mód arra, hogy miként tapodja meg az Úr a mi álnokságainkat, 
amikor azok lesújtó erejét elűzi. Ezt teszi az Úr, amikor megmutatja, hogy mily 
dicsteljes Megváltó a Krisztus, megmutatja, hogy milyen isteni módon működik és 
ezért tud segíteni minden szükségen, megmutatja, hogy vére ontásának oly nagy 
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értéke van, melynek nincsen határa és „miképpen képes mindazokat megmenteni, 
akik általa Istenhez közelednek.” Ezeket teszi Ő, miközben a legfenségesebb 
ígéreteket vési be a lelkekbe a Szentlélek által, aki odaviszi az embereket, hogy 
higgyenek Istenben, dacára kétségbeesésüknek. Így lesz a kígyó agyonsújtva és az 
álnokságok pedig széttiporva. Óh, micsoda győzelme ez a mindent túlszárnyaló 
szeretetnek. A bűn hatalma, vasigája el van taposva, szét van törve és a rabszolgák 
volt zsarnokaikat viszik a halálba. Halleluja! 
 
Harmadszor meg, van az Úrnak az a hatalma, hogy a bűn erejét, egy más formában 
tapodja el és pedig a bűn uralkodó hatalma. 
 
Mennyire uralkodik a bűn az emberen? Minden egyes bűn, bármilyen legyen is az, 
félelmesen uralkodik az ember fölött. Ismerek egy embert, aki rendes, jó felfogású, 

értelmes ‒ legalább is még nem volt a bolondok házában ‒, az üzletében olyan 
pontos és okos, mint amilyen csak lehet valaki és mégis leissza magát az 
oktalanságig, a bolondságig, igen, a delírium tremens-ig (az iszákosság őrülete). 
Megtette ezt már többször és beismeri eme cselekedeteinek a rosszaságát, az 
őrületét és ennek dacára ismét és újra véghezviszi eme öngyilkos tettét. Elitta már 
egész birtokát. Egy jómódú, jóállású emberből egy hasznavehetetlen munkássá 
süllyedt le. Elitta és elissza feleségének minden keresetét, mert ő maga alig keres 
valamit és van benne annyi jóindulat, hogy azt a szegény nőt halálra engedi 
dolgozni, csakhogy elegendő ital jusson a maga számára. Egy lónak és egy kocsinak 
az árát elitta tizennégy nap alatt. Elhagyta a házát egy megbízással felesége 
üzletében, megállt egy italkimérés előtt, bement és ivott, mígnem az egész pénzt 
elitta, melyre feleségének égető szüksége volt. Azt hiszem, hogy ez az ember itt 
van, bárcsak szívére venné azokat, amelyeket mondtam, mert igazak. Nem ment 
előbb haza, míg ama bizonyos lónak a fülét is el nem itta akkor. És mégis, ha valaki 
azt mondaná neki, hogy ő egy bolond, ha mindjárt bocsánatot is kérek ezért, 
kételkedem azon, hogy elfogadná ezt. A bűne uralkodik rajta. Engedjétek csak közel 

jönni az iszákosságot és mondjátok neki: „Tégy valami bolondságot!” ‒ és rögtön 
megteszi. Az iszákosság ördöge fölösleges kiadást, fájdalmat, szégyent, betegséget, 
szegénységet és korai halált követel hódolóitól és ezek örömest fizetik meg az adót. 
Tegyük fel, hogy meg volnék győződve, hogy néktek kötelességtekké tegyem 
elmenni és minden fillért, amellyel rendelkeztek, kiadni és saját gyermekeiteket 
koplaltatni, csak azért, hogy árva gyermekeket tápláljatok, – ennek célszerűségét 
ugyebár nem látjátok be?  
 
Meglehetős sok időre volna szükségem, hogy meggyőzzelek, miszerint ilyes dolgot 
kötelességtek cselekedni. Mindenesetre nem kívánhatom, hogy ezt, vagy valami 
ehhez hasonlót cselekedjetek, de még ha igazam volna, még akkor sem igen 
bírnálak arra venni, hogy ezt megtegyétek. És ennek dacára mégis sok érthetetlen 
dolgot tesznek meg az ivás rovására. Az iszákosság gonosz szelleme odamegy egy 
férfiúhoz és így szól hozzá: „Jer velem, hagyd el birtokodat, nődet, gyermekeidet és 
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lépj társaságba az emberiség salakjával. Jöjj és add oda mindenedet, amid van, 
azért az eszközért, amely fejedet elcsavarja, szívedet megkeményíti és egész 
jellemedet megrontja. Add el házadat és igyál addig, míg összes pajtásaid vidám, jó 
fiúnak nem neveznek. Vesd zálogba gyermekeid cipőit, úgy hogy szegények 
egyetlenegyszer sem mehetnek a vasárnapi iskolába.” A férfiú felkel és elmegy 
szelíden, mint egy bárány. Ezt megtette már százszor és százszor. Tudja, hogy 
milyen esztelenséget követ el, tudja, hogy ő milyen bolond, mégis megteszi és meg 
fogja tenni újra, valahányszor alkalom nyílik reá. Óh, milyen uralkodó hatalma van a 
bűnnek! De nemcsak az iszákosság bűne van előttünk, mert hiszen vannak 
emberek, akik egész más bűnök uralma alatt kínlódnak. Ez egy igen kényes pontja a 
beszédnek, de azt hiszem, vannak itt egyesek, akik a legalávalóbb bűnök rabszolgái 
és úgy érzem, hogy nyíltan kell beszélnem velük és biztosítanom őket, hogy azok, 
akik paráznaságban és házasságtörésben élnek, semmiképpen sem örökölhetik az 
Isten országát. Azonkívül ott van a harag, amely távol tartja egymástól az 
embereket, mint az átoktól és ezt ők nem háríthatják el maguktól. Azt mondják az 
emberek, hogy nem tudnak ez uralom alól megszabadulni, ami tényleg igaz is, 
csakhogy van egy erősebb hatalom, mint a mienk, amelyet ha előhívunk, általa a 
győzelmet megszerezhetjük. A bűn egyik vagy másik esetben megkötötte kezünket 
vagy lábunkat és minket rabszolgává tett. Szeretnétek szabadok lenni? Meg akartok 
menekülni a bűn zsarnoksága alól? Akkor nem fogom azt tanácsolni, hogy bízzatok 
saját erőtökben, amely által megszabadulhattok, hanem azt fogom mondani, hogy 
hívjátok azonnal a Krisztust, akinek drága vére segítségtekre van és benneteket 
képes megváltoztatni. Adjátok oda magatokat neki és új emberek lesztek a Krisztus 
Jézusban. Vagy azt mondod, hogy már egyedül is megkísérelted helyes életet élni? 
Az angol királyok egyike, mint valami átkot használta rendesen ezt a kifejezést: 
„Javíts meg engem, Úr Isten”. Állandóan szokta mondani ezt, mígnem valaki azt 
mondta, hogy elég sokáig próbálkozhat ezzel a felkiáltással. Isten sokkal 
könnyebben és hamarább csinálhat új embert belőle, sem mint megjavítsa. 
Ugyanígy áll a dolog veletek is. Nem lehet benneteket megjavítani, ellenben 
feltétlenül kell, hogy új teremtmények legyetek a Krisztus Jézusban. Ez 
mindenesetre a legkönnyebb cselekedet az Úr előtt, bárha nálatok lehetetlennek 
látszik. Az Úr annyira megújíthat benneteket, oly új embert alkothat belőletek, hogy 
saját magatok sem ismertek magatokra, olyannyira megváltoztathat az Úr, hogy 
képes vagy korábbi éned ellen elkeseredett ellenségként küzdeni. Bárcsak 

felkiáltanál őszintén ebben az órában: „Ments meg engem Uram! ‒ mert elmerülök 
bűneim mélységében. Jézus, nyújtsd ki felém karjaidat, amint ezt a fuldokló 
Péterrel megtetted. Ments meg, mert elveszek.” Jézus fel fogja emelni királyi kezeit 
és a szél és hab csendesen fog elpihenni, mert meg van írva: „eltapodja a mi 
álnokságainkat; a tengernek mélységes örvényébe veti minden mi bűneinket”. A 
bűn uralkodó hatalmának gyorsan vége szakad, mihelyt Jézus a szívbe jön, de előbb 
nem. Ah, milyen változást tud Jézus végbevinni. Mondjátok el ezt ti, kik leginkább 
tudtok beszélni erről, ti kik éreztétek már ezt. Magasztalunk és dicsérünk téged 
Uram, hogy ez így van, te eltaposod a mi álnokságainkat. 
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Negyedszer (mert csak igen röviden időzhetem egy-egy pontnál) van a bűnnek még 
más hatalma is, még pedig a kiáltó hatalma. Nem találok e pillanatban más szót, 
amely hívebben kifejezné azt, amit gondolok. Egyesek közülünk tudják, hogy 
bűnbocsánatban van részünk, tudják, hogy a bűn uralkodó hatalma megtöretett és 
régi bűneink már jó ideje lemosattak a Jézus Krisztus vérével, úgy hogy Isten nem 
látja azokat. Azt mondjátok úgy-e, hogy ez egy különös kifejezés. Csakhogy nem 
olyan különös, miszerint az írás nem jogosítana fel reá, mert az Úr azt mondja 
bűneinkről, hogy nem akar gondolni rájuk soha többé, és én hiszem, hogy azt 
gondolja, amit mond. Csakhogy ha Isten nem is gondol az én bűneimre, annál 
inkább gondolok én azokra, feltűnnek lelki szemeim előtt és ugatnak reám. „Te 

vagy megmentve? ‒ szól egyike bűneimnek. ‒ Te?!” „Gondolj arra, hogy miket 
cselekedtél, mikor ifjú voltál.” Néha ezer támad fel egyazon időben félelmes 
lármával és ordítanak: ,,Bűnös, bűnös, bűnös és méltó a halálra!” Akkor előáll egyik 
vagy másik főbűn, melyek nagyobbak, mint a többiek és mély, dörmögő hangon 
morognak: „Átkozott! Átkozott! Átkozott!” Megpróbáltam már, hogy eme bűnös 
emlékekkel harcba bocsátkozzam. Ha ezek a kutyák ezen módon kezdtek el ugatni, 
igyekeztem őket csendre bírni. Csakhogy akkor eljött a lelkiismeret nagy ostorával 
és ütötte őket, mígnem jobban ugattak, mint azelőtt. A lelkiismeret azt sugdosta a 
fülembe: „Ah, hiszen még most is, mikor keresztyén vagy, nem olyan a 
viselkedésed, mint kellene. Még a saját ítéleted szerint is gyengének találtatol. Saját 
magadat ítéld el, mikor prédikálsz és ezt magad is nagyon jól tudod.” És akkor 
elkezdenek az összes kutyák újra ugatni, mintha már régen nem ugattak volna. 
Lehet, hogy talán még nem hallottatok egy egész falka bűnt egyszerre ugatni, de ez 
félelmes lárma, különösen éjjel. Ha csak egy vagy két éjjelen át hallottátok ezt a 
rémes ugatást, annyira elcsüggedtek, hogy azt kívánjátok, bárcsak ne születtetek 
volna, vagy megszűnnék létezésiek. Nincs senki és semmi, ami ezt a rémes ugatást 
megszüntethetné, egyedül csak az, akit szövegünkben felemlítettünk. Egyedül az Úr 
Jézus az, aki eltapodja a mi bűneinket és ha ő e kutyák közé lép, akkor ezek 
meghunyászkodva fekszenek le a lábai elé. Ha ő megnyitja ajkait és szól a 
megbocsátás kegyelméről, akkor megnémulnak a sátánnak eme kutyái, és ugatás 
meg vonítás helyett e kedves szavakat hallod a mennyekből „Nincsenek immár átok 
alatt azok, kik a Krisztus Jézusban vannak.” Megérted-e te eme boldog változást? 
Ugy-e bár érthetetlen, mint egy olyan ember előtt, aki először megy a 
törvényszékre és barátjával a bíróval leült a padra hallgatni a tárgyalást. Előhozták a 
rabot, kihallgatták a tanúkat, majd az ellenfél ügyvédje megtartotta a vádbeszédet. 
Az új ember azt mondta a bírónak: „Egész nyugodtan befejezheted a tárgyalást, 
mert, hogy ez az ember bűnös, az tiszta dolog. Hozd meg az ítéletet és menjünk 
haza ebédelni.” A bíró ellenben így szólt: „Még nem lehet, mert meg kell hallgatni a 
másik fél védelmét is és akkor dolognak egész más képe lesz.” És tényleg, mikor 
hallgatta a másik ügyvédet, azt mondta: „Kezdek kételkedni.” Mikor pedig hallgatta 
tovább a beszédet, így szólt: „Nagyon örülök, hogy nem ítéled el azonnal  az 
embert. Mennyire tévedtem az előbb, hiszen e férfi olyan ártatlan, mint a ma 
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született gyermek. Ez az ügyvéd fényesen megoldotta a feladatát.” A rabot 
szabadon bocsátották. Ez a kép nagyon illik reánk is. Ha bűneink reánk támadnak, 
akkor egy-kettőre megállapítjuk, hogy helyzetünk reménytelen és hogy el vagyunk 
veszve. De, hogyha a mi magasztos ügyvédünk kezébe veszi az ügyünket és 
megkezdi működését, ha a „Csodálatos és Tanácsos” tartja a védbeszédet, aki 
kijelenti, hogy bűneinket magára veszi, mennyire mások lesznek reményeink a 
jövőre nézve. Képzeld el magadat, amint a törvényszéken a bíróság előtt állsz. Ott 
vannak a számlák, melyeket mint bizonyságokat mutatnak fel ellened. 

‒ Elismered, hogy e számlák a tieid? 

‒ Igen. 

‒ Fel tudsz-e mutatni valamit arra nézve, hogy ne bánjunk el veled, mint 
fizetésképtelen adóssal? 

‒ Nem. 
Hanem, ha így tudnál válaszolni: 

‒ A követeléseket azonnal kifizetem ‒ akkor a dolog azonnal rendbe jönne, a 
tárgyalás pedig befejeződnék. Ugyanez az eset akkor is, ha a hívő így szólhat: „Te, 
Uram Jézus Krisztus, minden bűneimért megfizettél”, és ha Jézus így szól: 
„Kiegyenlítettem minden vétkeidet, mert magammal vittem bűneidet a 

keresztfára”, ‒ akkor a dolognak vége van, a bűnök ugatása megszűnt, a szöveg 
igazsága pedig ismét fényesen ragyog: „Eltapodja a mi álnokságainkat.” 
 
De mielőtt még az időm lejárna, szólni akarok a szöveggel kapcsolatban a bűn 
tisztátalanító hatalmáról. Tudjátok-e kedves fivéreim és nővéreim, hogy a bűn 
tisztátalanító hatalma még akkor is nagy szenvedés reánk, mikor a bűnbocsánatot 
élveztük és a bűn uralkodó hátasa megszűnt. Tapasztaltuk már, hogy néha rég 
meghalt bűnök ébrednek fel bennünk és rémülettel töltik el gondolatainkat. 
Vannak köztetek olyanok, akik életük későbbi idejükben tértek meg és meg vagyok 
győződve, hogy sokszor sokat szenvedtek gonosz gondolataik miatt. Lehet, hogy 
éppen ma este, míg én beszélek, valami támadás történt lelketek ellen, bár azt sem 
tudjátok elviselni, hogy reá gondoljatok. Még azok a szent szavak is, melyek az 
imában előfordulnak, emlékeztetnek néha egy-egy dallamos világi dalra, amely 
szinte a torkotokra tódul, hogy énekeljétek vagy pedig egy alkalmi kifejezés, 
melynek másra nézve semmi hatása nincs, nálatok száz meg száz kellemetlen, 
bűnös emléket idéz fel. Ez az, amit a bűn tisztátalanító hatalma alatt értek. Igen 
nagy gyötrelem ez sok hívőre, különösen azokra, akik éveken át goromba bűnökben 
éltek. Sokan azonban más formában érzik a bűn tisztátalanító hatalmát és pedig 
akkor, ha a Sátán szenvedélyes gondolatokat és utálatos képzelődéseket fest 
eléjük. Lehet, hogy a föld túlsó határára tudnátok futni, hogy eme mérges 
méhcsípésektől megmeneküljetek, de ezek zümmögnek körülöttetek és sehogy 
sem akarnak elhagyni. Ki szeretnétek tépni szíveteket a testből, hogy ezeket a 
szégyenletes benyomásokat kiverjétek, de azok úgy hozzátok tapadtak, hogy nem 
tudtok velük boldogulni. Oh. emlékszem reá, hogy szavak, melyeket soha nem 
hallottam emberi ajkaktól, szívemet oly szenvedélyekkel töltötték meg, melyekre 
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soha sem gondoltam, bűnös képzelődésekkel, melyektől úgy reszkettem, mint egy 
száraz falevél, mikor agyamra tolultak, inkább a halált választottam volna, semhogy 
eltűrjem azokat és mégis keresztül száguldottak a lelkemen és maguk előtt 
hajszoltak mindent. Sokan lesznek ily módon megkísértve az Isten gyermekei közül. 
Mi itt a teendő? Ha régi emlékek és pokoli befolyások rátok zúdulnak, hogy 
bemocskoljanak, mi más a teendő, minthogy a szöveg szavait hangoztassátok: „és ő 
eltapodja a mi álnokságainkat”. Szóljon tehát így a mi imádságunk: Uram, tekintsd 
meg az én gondolataimat és szabadíts meg mindazon foltoktól, amelyek 
reátapadtak, moss meg engem tisztára. Vesd békjóba a gonosz lelkeket és űzd el 
azok gonosz befolyásait. Adj egy kis helyet szegény gyermekednek, hogy lélegzetet 
vehessen, időt, hogy énekelhessen, alkalmat, hogy imádkozhassak és ments meg, 
kérlek téged, a pokoli befolyásoktól, melyek gyötörnek engem. 
 
Vannak itt egyesek, akik nem tudnak erről semmit és remélem, hogy sokkal 
boldogabbak lesznek, ha tudatlanságban maradnak, hanem azok, akik ezeket 
ismerik, meg fogják érteni, hogy miről beszélek és meg tudják értékelni azt a 
korlátlan ígéretet: „eltapodja a mi álnokságainkat”. Kérjétek és keressétek az Úr 
Jézus Krisztusnál azt az erőt, amely a pokoli befolyásokat és gonosz emlékeket 
legyőzi, és az Úr meg fogja hallgatni kérésteket. Tapasztalni fogjátok pedig, hogy 
soha ilyen módon nem estek kísértésbe, amíg csak éltek, mert bő mértékben ád az 
Úr a keresztyén vándornak segédkezet, hogy diadalt arasson a gonosz lelkekkel 
vívott harcában. 
 
Elérkeztem immár a hatodik ponthoz. Az Úr, a mi Istenünk le fogja győzni a bűn 
gátló hatalmát is. Természetesen csakis keresztyénekhez szólok itt az utolsó 
pontban. A bűnnek van gátló, akadályozó hatalma. Csak egy pár példára akarok 
hivatkozni. 
 
Sok hívő lélek van, akik igen sokat tehetnének, ha Krisztusnak és a gyülekezet 
szolgálatába lépnének, de a szégyenérzés megakadályozza ebben. Telve vannak 
szégyennel, félelemmel és aggodalommal, holott nincsen semmi okuk sem, hogy 
nyugtalanok legyenek. Balga és bántó felfogásnak adnak helyet Istennel szemben. 
Tudnának szolgálni Istennek, de szégyenlik magukat, hogy ezt megkíséreljék. Nem 
kellene magukat éppen e gyávaság miatt szégyenleni? Vannak mások, kiknek 
örömét és békéjét a hitetlenség akadályozza. Állandóan kételkednek, 
aggodalmaskodnak és azután panaszkodnak. Ez a gonosztól ered és jóra nem vezet. 
Milyen félelmes dolog, hogy a jó cselekvésben és az Isten dicsőítésében a 
hitetlenség meg tud minket akadályozni. 
 
Sokan a könnyelműség miatt vannak akadályozva. Némely embernek kedves, vidám 
kedélye van, de akadnak, akik semmit sem vesznek komolyan. Szégyenletes dolog, 
ha egy ember jellemének nincs egyetlen erős vonása és hamar felad mindent, mert 
ez a bűn elveszi az illetőtől a férfiasságot és kiszárítja minden erejét. Vajha az Úr az 
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álnokság eme formájától is megszabadítana bennünket. 
 
Ismerek olyanokat is, akik igen állhatatlanok. Két egymásután következő nap 
sincsenek egy véleményen. Ha megmaradtak volna ott, ahol voltak, akkor 
gyümölcsöt hoznának, csakhogy minden nap újra elültették őket és sehol sem 
tudtak gyökeret ereszteni. Egész csomó munkába fogtak már bele, de még semmit 
sem fejeztek be. „Állhatatlan mint a víz, nem leszesz sohasem első”. (I. Mózes 49,4.) 
 
Mások a büszkeség által lesznek gátolva. Nem használ semmit, ha ezt tagadjuk. Sok 
embernek valami természetes vonzódása van a bolond büszkeséghez. Mikor 
gyermekek voltak, akkor nem tudtak meglenni egy új szoknyában anélkül, hogy 
nem kérkedtek volna vele, és most, ha két garassal többjük van, mint a 
szomszédnak, teljesen elviselhetetlen a társaságuk. Ismerek egyeseket, akik úgy 
remélem, hogy keresztyének, de bámulatos hajlamuk van a pöffeszkedésre. Mindig 

úgy néztek le az emberekre ‒ a tömegre ‒ csak félvállról, mint, akik mélyen alattuk 
vannak, mert nagy atyjuknak a nagyapja nemes ember vagy talán báró volt és ezért 
úgy érzik, hogy ők valami magasabb fajtájú emberek. Ez igen nagy akadály azok 
részére, akik az Isten országában működnek, különösen még, ha azt gondolják, hogy 
ezért nem is mehetnek alacsony származású, szegény emberek közé. Éppen ezért 
azok, akik gazdag betegeket látogatnak meg, sokszor képtelenek, hogy ezeknek 
szívét hajlandókká tegyék az evangyéliom befogadására. 
 
 
Viszont vannak, akik restek. Ezek mindig attól félnek, hogy sokat dolgoznak. A 
keresztyéneknek egy álmos fajához tartoznak, nehezek és lassúk minden 
mozdulatukban, minden cselekedetükben, melyeket az Úrért tesznek. Mindig hátul 
kullognak, a buzgóság szerencsétlenekké teszi őket, a lelkesedést pedig nem 
szívlelhetik. Bárcsak az Úr meggyőzné ezeket a bűnöket is. 
 
Vannak mások, akiket kedélyük sajátossága hátráltat. Ezek zúgolódnak és 
morognak unos-untalan és nem tudják, hogy miért. Hamar felfortyannak minden 
dolog miatt, igaz, hogy mindjárt utána nagyon megbánják, de ez nem sokat használ. 
Némely embernek mindig harcolni kell, mert a békesség igen nagy akadálya 
lobbanó szellemének. 
 
Egész sorozatot adtam az akadályozó bűnökről. Mit cselekedjünk velük? Azt 
mondhatná valaki: „Nem hiszem, hogy valamit tehetünk ellenük, mert ezek a mi 
bűneink, amelyek mindig megkörnyékeznek.” Csakhogy ne legyünk tévedésben, 
mert ha van egy bűn, amely uralkodik rajtatok, akkor el vagytok veszve, ezért 
kötelességtek minden bűnt legyőzni, jegyezzétek ezt meg. Nevezhetitek bármiféle 
bűnnek, de vagy néktek kell azt legyőzni vagy az fog diadalt aratni rajtatok, már 
pedig a bűn által való legyőzetés örök halált jelent. Mi tehát a teendő? Menjünk 
vissza eme kegyteljes ígérethez: ,,és ő eltapodja minden álnokságainkat.” Minden 
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bűnnek, minden álnokságnak vereséget kell szenvednie. Jézus meg fogja ezt tenni 
és az Ő nevében mi diadalt fogunk aratni. Ha lusták vagyunk, akkor Isten ereje által 
tízszer annyit akarunk tenni, mint hogyha a természetünk szorgalomra vagy 
serénységre hajlanék. Hogyha haragosak, ingerültek vagyunk, akkor addig fogjuk 
fegyelmezni magunkat, míg szelídek nem leszünk. A leghevesebb vérű emberek, 
akiket csak ismertem, most, mióta a Krisztusban vannak, a legszelídebbek lettek. 
Gondoljatok Mózesre, aki hirtelen felgerjedt indulatában egy egyiptomi embert 
agyonütött, mint vált később az Isten kegyelme által alázatos és szelídlelkűvé. Le 
kell győznöd a bűneidet, kedves testvérem, legyen ez bármiféle is. Bármit is 
elfelejthettek a mai beszédemből, kedveseim, de azt be kell vésnetek szívetekbe, 
hogy a bűnötöket le kell győzni. Még pedig a Bárány vére által kell ezt 
megtennetek. Az isteni kegyelem hatalma által teljesen úrrá lehettek a bűn felett. 
Fel! Keljetek fel és verjétek szét darabokra bűneiteket, mert máskülönben az Úr fog 
felkelni és egy napon titeket ver darabokra. Isten adjon néktek kegyelmet, hogy a 
győzelmet megnyerjétek. 
 
Rátérek a hetedik és egyben utolsó pontra. Isten meg akar és meg fog szabadítani, 
titeket a bűn fogva tartó hatalmától. A bűn befészkelte magát a mi 
természetünkbe. Rejtekhelye ott van szívünk gazdag és kövér bokraiban és ha 
hiszünk Krisztusban, akkor onnan fel- és ki kell zavarnunk. Az első, amit az Úr eme 
fogva tartó bűnök ellen tesz, az, hogy megakadályozza működését. Odaadja saját 
lelkét, hogy az küzdjön azzal és győzze meg. Azt mondta Izraelnek a Kánaánról, 
hogy: ,,Egyenként és egymás után akarom őket előttetek kiűzni.” Legyen hála az 
Úrnak, már egy pár bűnt kiűzött belőlünk. Tudom, hogy olyanokhoz is szólok, akik 
nincsenek már megkísértve olyan szenvedélyekkel, melyek azelőtt vasrudakkal 
hajszolták őket. Ti már meggyőztétek a leggorombább bűnöket. Testvérem, el fog 
jönni az az idő, mikor már egy kanaánita sem lesz található az országban, amikor 
bármily szorgosan kutatsz is, nem találsz semmi vonzalmat a bűnhöz, mikor nem 
találod a szívnek tévelygését, az ítéletnek helytelenségét, az igazságnak hiányát és a 
bűnös kívánságok vonzalmát. Olyan tökéletes leszesz, mint volt fejed, az Úr Jézus 
Krisztus. Hol leszesz akkor? Azt hiszem, hogy itt nem. Úgy veszem észre, hogy az Úr 
a drágaköveit mindig megfelelő foglalatba helyezi és a helyes foglalat egy tökéletes 
ember számára, a menny tökéletes öröme. A tiszta szív tiszta környezetben lakjék, 
és neked, hívő lélek, előre kell menned, felfelé, míg egy napon így szól hozzád az 
Úr: „Kedves gyermekem, te már régen küzdesz a bűnnel és a romlással, jöjj fel 
hozzám, harcod már véget ért.” Vissza fogsz pillantani, mikor a mennybe érsz és így 
fogsz szólani: „Bárcsak bűneimet hamarább győztem volna meg, mielőtt még oly 
erősek lettek. Vajha az Urat jobban dicsértem és hangosabban magasztaltam 
volna.” És mialatt minden bánatot el fogunk felejteni, micsoda éneket fogunk 
énekelni, ha teljesen megszabadulunk a bűn minden hatalmától. Milyen ének lesz 
az! Mondd csak, te heves természetű testvérem, ha a te haragod teljesen el fog 
múlni és te soha többet indulatos nem leszesz, nem akarsz akkor majd énekelni? És 
te, testvérem, akiben megvan a hajlam a restségre, nem fogsz-e énekelni, ha 
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észreveszed, hogy éjjel és nappal képes leszesz Istent szolgálni lankadtság nélkül? 
Vannak, akik hajlanak a szomorúságra és bánkódásra, vajon ha bánkódásuk és 
szomorúságukat meggyógyították, nem fognak-e majd tudni énekelni? Említettem 
már egyszer a szószéken, hogy milyen boldogan fogok énekelni a mennyekben és 
mikor arról leléptem, egy idős asszony hozzám jött és így szólt: 
 

‒ Ön egy téves nyilatkozatot tett arra a prédikációjában. 

‒ Meg vagyok győződve, hogy nemcsak egyet, hanem többet is tettem, ‒ feleltem 
én. 

‒ Oh, ‒ szólt ő ismét ‒ csakhogy ön egy nagy tévedést tett. Ön azt mondta, hogy 
sokkal többet köszönhet az Isten kegyelmének, mint bárki más és ezért a 
leghangosabban akar énekelni. Csakhogy ezt nem ön fogja tenni, hanem én. 
 
Úgy gondolom, hogy az összes keresztyének, úgy a férfiak, mint a nők el vannak 
tökélve arra, hogy a lehető leghangosabban fogják az isteni kegyelmet magasztalni. 
Ez lesz az egyedüli viaskodás a mennyekben. Nagy verseny lesz a paradicsom 
madarai között, hogy ki tud a legszebben és legbájosabban zengeni a szabad 
kegyelemről és a végtelen szeretetről. Micsoda karének fog zengeni, felharsanni és 
zúgni a mennyekben, ha a mi álnokságaink el lesznek törölve. Milyen szeretettel fog 
az Úr mi reánk tekinteni, minekutána mindnyájunkat egyenlővé tett fiával, 
tökéletessé, hibátlanná és dicsővé. Akkor énekeljünk majd és ő eltapodta a mi 
álnokságainkat, a tengernek mélységes örvényébe vetette minden mi bűneinket.” 
 
Érezzétek ezt az örömet már most és kezdjetek el énekelni már ma és legyen 
éneketeknek a tartalma ez: „Istennek legyen pedig hála ki a diadalt adta nekünk a 

Krisztus Jézus által.” Bárcsak úgy ti, mint én, részesei lehetnénk e diadalnak. ‒ 
Ámen. 
 

A legyőzhetetlen király 
 
„És amaz idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelem és az én 
értelmem visszajőve és áldám a felséges Istent és dicsérem és dicsőítem az 
örökké élőt, kinek hatalma örökkévaló hatalom és országa nemzedékről-
nemzedékre áll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi és az ő akaratja 
szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között és nincs, aki a kezét 

megfoghatná és ezt mondaná *neki: Mit cselekedtél? (Dániel k. 4, 31‒32.)  
 
Nincs senki, aki Nabukodonozort a próféták közé sorozná vagy pedig az ő beszédét 
a Szellem által ihletettnek tartaná. Egész egyszerűen egy olyan kijelentés van 
előttünk, amelyet egy nem ihletett ember tett, miután megelőzőleg rendkívüli 
tapasztalatokat élt át. A legnagyobb és a legbüszkébb emberek közé tartozott, de 
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mikor értelmét elvesztette, hirtelen leesett egészen a fűevő állatok állapotjához, 
majd pedig mikor emberi értelmét újra visszanyerte, megismerte tisztán a 
Magasságosnak kezét, munkáját a saját sorsában. Nem vettem volna ezeket a 
szavakat szövegem alapjául, ha nem volnának olyan erős és tiszta bizonyítékai egy 
emberi létnek, melyet a Szentlélek tár elénk. Ez az eset igen figyelemreméltó példa 

arra, hogy Isten ‒ ha az emberekre szenvedést bocsát ‒ miként mutat meg nagy 
igazságokat saját lényéből és miként kényszerítheti őket arra, hogy ama 
bizonyítékokat, amelyeket szereztek, ugyanolyan módon nyilvánosságra hozzák, 
amihez a szavakat a Szentlélek adja. Az Isten Lényének vannak olyan oldalai, 
melyeket a szellemileg ki nem képzett egyén meg nem láthat, mikor azután 
bizonyos szenvedési és megalázási próbákon keresztülment, kényszerítve van arra, 
hogy bizonyságot tegyen az Isten lényéről, hozzáfűzve ehhez az isteni lénynek a 
bizonyságait. Minden egyes szó, melyet Nabukodonozor e helyen nyilvánosságra 
hoz, jóváhagyási és megerősítési záradékkal lehet ellátva olyan emberek ajkáról, 
akiknél kétségtelen, hogy szavaik ihletettek és akiket Isten egyenesen azért küldött, 
hogy csalhatatlan igazságot jelentsenek ki. Nincs tehát okunk arra, hogy azt a 

kijelentést tegyük, miszerint itt Nabukodonozor nyilatkozata áll előttünk ‒ tegyük 
fel, hogy tényleg az, mert a beszéd további folyamán meg fogjuk látni, hogy Babilon 
megalázott uralkodója itt olyan kijelentést tett, amely teljesen helyes és 
megegyezik a Szentírás más íróinak nyilatkozatával. 
 
Mielőtt figyelmeteket a szöveg figyelmes szemlélésére irányítanám, egy 
megjegyzést kell tennem. Ugyanis sokan az itt jelenlevők közül feltételezik, hogy 
igen természetesen úgy a felolvasott bibliai rész, mint az ének, valamint a beszéd 
ama nagy, fontos politikai eseményre fog vonatkozni, amelyet a tegnap esti lapok 
jelentettek. * (Ezt a beszédet 1870 szeptember 4-én tartotta Spurgeon C. H., 
amikor a legutóbbi német-francia háború dúlt. A beszédet megelőző napon, azaz 
1870 szept. 3-án, III. Napóleon francia császár megadta magát I. Vilmos porosz 
királynak.) Csakhogy ki kell jelentenem, hogy feltevésteknek nincsen alapja, mert 
mai szövegemet már tegnap reggel kiválasztottam, mielőtt még ama eseményről 
tudomásom lett volna és az Istentisztelet éppen olyan lefolyású lett volna, ha ez az 
esemény nem következik be. Úgy, hogy ha valami gondolatot és a mostani 
helyzethez illő eszmét fedeztek fel beszédemben, akkor ezt a Szentlélek 
vezetésének tulajdonítsátok, ne pedig az én szándékos akaratomnak. 
 
Foglalkozzunk tehát elsősorban a szövegben feltalálható tanítással, másodszor 
ennek a gyakorlati alkalmazásával, harmadszor azzal az eszmével, amelyet egy ilyen 
tárgynak a megfontolása bennünk felkelt. 
 
Ha tehát foglalkozni akarunk ezzel a szöveggel, akkor tekintsük meg először az itt 
található tanítást. 
Nyíltan és érthetően látjuk itt kimondani azt a tant, mely azt állítja, hogy az Isten 
örökké élő. „Dicsérem és dicsőítem az örökké élőt.” Ha szükséges volna, miszerint 
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ezeket a szavakat megerősítsük, akkor a János apostol mennyei jelenéseinek 
szavára utalnánk, ahol a negyedik rész kilencedik és tizedik versében leírja, hogy 
mint tesz tisztességet a négy lelkes állat és a huszonnégy vén és miként borulnak 
arcra „az előtt, aki a királyi székben ül és imádják azt, aki örökkön örökké él.” Még 
jobb, ha a mi Megváltónknak saját bizonyítékát hallgatjuk meg, ki a János 
evangyélioma ötödik részének huszonhatodik versében azt mondja, hogy „az 
Atyának élete van önmagában.” Valószínűleg nincs szükségtek arra testvéreim, 
hogy egész sereg szent írót előhozzak bizonyságul, mert Istennek az örök létezését 
az írás elejétől végig tanítja és ez bennfoglaltatik abban a névben, mely csak 
egyedül az igaz Istené, a Jehovában: „Én vagyok, aki van.” Ehhez meg kell 
jegyeznem, hogy a kijelentés nem úgy hangzik: „Én voltam,” ami azt jelentené, hogy 
az Úr valamilyen tekintetben vagy mértékben megszűnt volna létezni, sőt, úgy sem 
hangzik: „Én leszek,” ami feltételezné azt, hogy ő most nem az, ami lesz, hanem 
változatlanul úgy:” ÉN VAGYOK”, az egyedül létező, a gyökere minden életnek, a 
megváltozhatatlan és az örökkévaló. Bennünk sokkal nagyobb a nemlétezés, mint a 
létezés és így egyedül Istennek előnye a lenni. Egyedül ő mondhatja csak: „Én 
vagyok az Úr és senki más.” Azt mondja: „Felemelem kezemet a menny felé és azt 
mondom: Örökké élek.” Ő az egyetlen lény, amely önnönmaga által és amely 
önönmagát tartja fenn. Legyünk meggyőződve abban, hogy az Úr Isten, akit 
imádunk, az egyetlen élőlény, akire szükség van, és aki önmaga által létezik. 
Nincsen egyetlenegy olyan lény sem, amely létezhetne Isten korlátlan hatalma 
nélkül és folytathatná létét, ha neki más a szándéka. Ő az egyedüli világossága és 
fénye az életnek, a többiek mind csak sugarainak visszatükröződését mutatják. 
Istennek lennie kell, de nincs és nem fordulhat elő semmi olyasféle kényszerítő 
szükség, hogy rajta kívül másnak is lennie kell. Úgy a jelenben, mint a jövőben Isten 
lényének jelen kell lennie, míg más szellemek létezése egyedül az ő akaratától függ, 
nem pedig a dolgok természetéből. Volt idő, mikor teremtmények nem léteztek. 
Úgy jöttek elő általa, mint az edények az agyagos kezeiből. Lételük folytatása pedig 
úgy függ tőle, mint a patak vize a forrástól. A lelkeknek a halhatatlansága, amelyek 
az olyan helyeken, mint Máté evangyéliomának huszonötödik rész negyvenhatodik 
versében feltételezve vannak: „és elmennek az örök gyötrelemre, az igazak pedig az 

örök életre” ‒ egyedül az ő határozatának eredményéből következik, azaz, hogy 
olyan lelkeket alkosson, melyek léte örökké tart. Miután pedig az Úr a 
halhatatlanság adományát, melyet csakis ő adott, vissza nem vonja, ennélfogva 
világos, hogy az örök létezés nem az általa teremtett lényekben van, hanem 
egyedül és kizárólag Ő benne, mert szükségszerűleg csak egyedül „Benne van az 
Örökkévalóság.” 
 
„Ő teremthet és megsemmisíthet.” Minden, ami létezik, legyen az akár testi, akár 

szellemi, ‒ ha Istennek úgy tetszik ‒ éppen olyan elmúló lehet, mint egy napsugár 
és oly gyorsan tűnhet el, mint a szél által hajtott felhő. Ha létezik valahol valamilyen 
kényszerítő szükség, akkor ez csakis Istenből eredt és addig létezik, míg az isteni 
vélemény szükségesnek tartja. 
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Az egyetlen lény, amely mindenképpen és mindentől független, egyedül az Isten. 
Nekünk, teremtményeknek mindennap táplálkoznunk kell, hogy testünket 
fenntartsuk, a mi létezésünk függ a világosságtól, melegségtől és számtalan más 
dolgoktól, legkiváltképp és leginkább függ pedig az isteni erőtől. Hanem az ,,ÉN 
VAGYOK” csak önmagától függ és senki másra nincs szüksége. Ott ül az Úr a maga 
független trónján és nincs szüksége engedélyre a létezéshez. Épp olyan fenséges és 
dicső volt, mielőtt a világot alkotta volna, mint most. Éppen olyan nagy, oly boldog 
és oly isteni volt minden egyes tulajdonságaiban, mielőtt a nap, hold és a csillagok 
léteztek volna, mint most és hogyha mindent megsemmisítene, mint egy férfi 
széttépi írásait vagy mint az agyagos összetöri edényeit, amelyeket készített, azért 
ő akkor mégis csak a legnagyobb és hőn magasztalt Isten volna. Az Isten lényében 
nincs semmi, amit mástól vett volna át, ellenben minden, ami létezik, csakis Tőle 
származott. Ti halmok és hegyek, tengerek és csillagok, emberek és angyalok, ti 
mennyek és a mennyek mennyei, együtt nem adhattok semmit Annak, ki titeket 
alkotott, hanem mindnyájan egy olyan lét által vagytok, melyet Alkotótoktól 
nyertetek. 
 
Isten örökké él, abban is, hogy semmiféle változásnak nincs alávetve. Az összes 
teremtményei azonban rendeltetésüknek megfelelően több-kevesebb változást 
kénytelenek eltűrni. Felőlük szól az írás: „Ők elmúlnak, de Te megmaradsz. 
Mindnyájan megöregszenek és megavulnak mint a ruha, olyanok lesznek mint az 
elhasznált öltöny, ha elhasználtatod őket. Te ellenben olyan maradsz, amilyen vagy 
és esztendeid számának nincsen vége.” Az életünk csupa változásból áll. A 
gyermekkorból sietünk az ifjúság felé, az ifjúságból átugrunk a férfikorba, innen 
pedig tovább megyünk az öregség felé. Helyzetünk változósága oly sok, mint 
napjaink száma. A teremtmény a változásoknak van alávetve. Könnyebb mint a toll, 
gyengébb mint a mező virága, törékenyebb, mint az üveg, ide-oda vettetik mint a 

labda és kioltatik mint egy gyertyaláng, ‒ „Uram, micsoda az ember?” Egy utolsó 
változást kénytelenek vagyunk mindnyájan elszenvedni, mikor a lélek eltávozik a 
testtől, amelyet még egy másik követ, mikor az elválasztott emberiség ismét 
egyesül. Istennél azonban nem létezik semmiféle változás, sem az egyik, sem a 
másik módon. Nem jelentette-e ki: „mert én Úr meg nem változom”. (Malakiás 
próféta könyve 3, 6.) Az Isten tiszta szellem és ezért semmiféle változásnak nincsen 
alávetve. Ezt a kijelentést nem tehetjük meg semmiféle más teremtményről. A 
változatlanság egy olyan tulajdonság, amellyel egyedül csak az Isten rendelkezik. A 
teremtett dolgok egyszer ujjak voltak, de lassankint elmúlik idejük és mindig 
öregebbek és öregebbek lesznek. Az Úrnak ellenben nincsen ideje, mert ő az 
örökkévalóságban él. Az Örökkévalónak nincsen sem kezdet, sem befejező 
pillanata, nincs olyan időpont, amelytől fogva elkezdhetnők számlálni esztendeinek 
számát. Ősidőktől fogva ő volt a nap véne, „örökkévalóságtól örökkévalóságig te 
vagy az Isten.” Engedjétek meg lelketeknek, hogy repüljön vissza az időkben, 
ameddig lehetséges és akkor meg fogjátok látni Jehovát, dicsőségének 
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pompájában. Azután küldjétek elő gondolatotokat a távol jövőbe, amennyire 
képzelőerőtök megengedi és akkor ott, a homályos ködön túl, meg fogjátok látni az 
Örökkévalót, változatlanul. Ő előidézi a változásokat és megengedi az 
átalakulásokat, de Ő maga mindeneken keresztül ugyanaz marad. 
  
Hogy az Úr örökké él, ez az eredménye nemcsak szükséges létezésének, 
függetlenségének és változatlanságának, hanem ez a ténye egyszersmind annak, 
hogy nincs semmiféle kigondolható hatalom, mely őt megsérthetné, 
megsebezhetné, vagy megsemmisíthetné. Ha elég szemtelenek volnánk is ahhoz, 
hogy Istent megsebezhetőnek feltüntessük, hol volna az a nyíl, vagy az a fegyver, 
mellyel ezt végrehajthatnék? Mivel akarnók Jehova pajzsát áttörni? Lázítsátok fel a 
föld minden népét Isten ellen, ugyan hogyan tudnátok az ő trónját megostromolni? 
Meg csak lábainak a zsámolyát sem tudjátok elérni. Ha a menny összes angyalai 
fellázadnának a felséges Király ellen és zárt, tömött sorokban nyomulnának elő, 
hogy a királyi palotát megszállják, az Úrnak csak akarnia kell, és mindnyájan úgy 
hullnának le, mint a falevelek ősszel, vagy pedig megsemmisülnének mint 
áldozáskor a hús kövérje. A sötétség köteleivel lesznek megkötözve minden 
ellenségei, hogy örök időkig emlékeztetői legyenek az Úr hatalmának. Nincs senki, 
aki megillethetné őt, Ő az Isten, aki örökké él. Hajtsuk meg tehát magunkat az 
örökké élő Isten előtt és imádjuk őt alázattal, mint azt az Istent, aki által élünk, 
létezünk és reményünk van szellemi életre. 
 
A szövegben azután Nabukodonozortól függetlenül az Úr örök hatalmát látjuk 
megállapítva. Azt mondja: „kinek hatalma örökkévaló hatalom és országa 
nemzedékről-nemzedékre áll.” Az Isten, kinek mi szolgálunk, nem csupán létezik, 
hanem uralkodik. Semmiféle más állás nem illene Hozzá, egyedül a korlátlan 
hatalom minden teremtménye fölött. „A magasságos Isten, aki menny és föld felett 
uralkodik, felállította székét a mennyekben és hatalma mindenekre 
kiterjeszkedett.” Amint Dávid szól, úgy szólunk mi is: „Téged illet a hatalom, erő, 
dicsőség, győzelem és a hála. Mert minden, ami a mennyekben és a földön van, a 
Tied. Tied a méltóság és Te fel vagy magasztalva a legmagasabbak fölé.” „Az Isten 
király marad minden időkre.” Természetesen az Úr uralkodik mindenek felett, de 
vajon ki lehetne az, aki Rajta uralkodnék? Nem lehet Őt az emberek véges értelme 
szerint megítélni, mert hiszen oly nagy dolgokat cselekszik, melyeket meg sem 
érthetünk. Bámulatos az emberek vakmerősége, mikor a teremtmény arra 
merészkedik, hogy Alkotóját felelősségre vonja, vagy megítélje. Az Istennek 
jellemét nem támadhatjuk, vagy nem állíthatjuk kérdésként fel, csak a mi 
büszkeségünk határtalan foka merészkedhetik arra, hogy a háromszor szent Istent 
így megcsúfolja. „Csendben legyetek és ismerjétek meg, hogy én vagyok az Isten”, 
ez elegendő felelet az ily őrült gondolatok számára. Isten helye a trónon van, a 
mienk pedig lábainak zsámolyánál, az ő dolga uralkodni, a mienk pedig szolgálni, az 
övé, hogy úgy tegyen ahogyan akar, a mienk pedig, hogy minden kérdés nélkül ezt 
az akaratot nagy örömmel teljesítsük. Gondoljatok tehát arra, hogy Isten végtelenül 
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nagy, de nagyságát nem használja, uralkodásának bölcsességét túl nem haladhatja 
senki sem, most azonban csupán szemlélője az eseményeknek. Nem, ez nem így 
van! Az Isten már most uralkodik. Bár mi egyik módban így imádkozunk: „Jöjjön el a 
Te országod”, mégis egy másik helyen meg így hangzik: „Mert Tied az ország, a 
hatalom és dicsőség mindörökké”. A világ-egyetem trónja nem üres és az Isten 
hatalma nem szűnt meg. Neki nemcsak a királyi cím van meg, hanem valóban király 
is. A hatalom a vállán fekszik, a kormánypálca pedig a kezében van. Még ebben az 
órában is így szól az emberek fiaihoz: „Nézzétek meg és lássátok, hogy én vagyok az 
Úr és nincs más rajtam kívül. Holttá és élővé tehetek, sebezhetek és gyógyíthatok 
és nincs senki, aki kezemből megmenekülne. „Saját szemeitek előtt töltötte be az 

Úr ezt az ígéretet. (Lukács evang. 1, 51‒52.) A Mindenható hatalma kiterjesztetik 
minden dolgok fölé, minden időben. Nem a csupasz véletlen, hanem a megfontolt 
bölcsesség intézi a dolgokat. Hála és magasztalás legyen a mindenhol jelenvaló és 
láthatatlan Istennek mindezekért. 
 
Ez az isteni birodalom megjelent az egykor büszke babilóniai uralkodónak, mint 
örökké tartó ország. Az Úr országa fennmarad időtlen időkig, amit más országokra 
nem mondhatunk, ez „nemzedékről nemzedékre áll.” A leghatalmasabb földi király 
is örökli a hatalmat és átadja halála esetén utódjának. Istennél azonban nincs a 
napnak kezdete, sem az esztendőnek vége. Előd és utód olyan szavak, amelyeket 
Reá nem lehet vonatkoztatni. Más uralkodók addig állnak, míg hatalmukat meg 
nem támadják és egy gonosz órában egész uralmuk megszűnik. Nincs nagyobb 
hatalom mint az Istené és nincs is más hatalom, csupán csak az, amely Istentől 
eredt, mert „Isten egy szót mondott, melyet sokszor hallottam, hogy a hatalom 
egyedül Istené”, ennélfogva ezt a hatalmat nem támadhatják meg, így tehát örökké 
fennmarad. Uralkodó-családok eltűntek vagy örökösök hiánya folytán kihaltak,, de 
Isten, az Örökké élő, nem kér senkit, hogy őt kövesse, vagy hogy nevének 
fenntartója legyen. A belső romlás már sok országot semmisített meg, melyek 
magasan felnyúltak, mint az erdő fái és dacoltak a viharral, csakhogy a fa belül 
odvas volt és nem sok idő múlva, mikor előtűnt a romlás, lezuhant. Hanem a 
végtelenül szent Istenben nincs semmi igazságtalanság, semmi tévedés, semmi 
pártoskodás vagy dolgainak helytelen irányítása, mindent hibátlan szentséggel, 
megbírálhatatlan igazsággal, hasonlíthatatlan hűséggel, bámulatos irgalmassággal 
és mindent felülmúló szeretettel intéz el. Országának minden elemei, erői igen 
régiek, mert kipróbáltan helyesek. Nem működhet közre gonosz tanács az 
ítéleteiben, nincs hamisság a mennyben, ezért az ő trónja igazságon alapszik. Mivel 
pedig ez a trón szent, örvendünk neki, hogy meg nem mozdítható. 
 
Álljunk meg itt egy kissé, kedves hallgatóim, és figyeljük meg lelki szemeinkkel 
ezeket a dolgokat. Isten már az első naptól kezdve uralkodott és uralkodni fog, 
mikor a napok megszűntek lenni. Az Isten, ki a kormányszéken ül, mindenhol ott 
volt, ott van és ott lesz. Uralkodott, mikor Fáraó azt mondta: „Kicsoda a Jehova, 

hogy engedjek Neki?” ‒ éppen úgy, mint mikor Miriam kezébe vette a cimbalmot és 
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énekelt: „Énekeljünk az Úrnak, mert felséges dolgot cselekedett”. Uralkodott, mikor 
az írástudók és farizeusok, a zsidók és a rómaiak az ő egyszülött fiát a keresztfára 
feszítették, valamint akkor is, mikor a kísérő angyalseregek a diadaléneket 
zengették: ,,Nyissátok meg a kapukat és emeljétek fel az örökkévaló ajtókat, hogy 
menjen be a dicsőségnek királya”. Uralkodik mindazon nyomorúság felett, mely a 
földön található, éppen úgy, mint a béke csendes napjaiban is fenntartja uralmát. 
Az Isten kormányszéke sohasem lesz üres, Jehova mindig király és mindvégig az is 
marad. Boldogok azok az alattvalók, akik egy ilyen trónra tekinthetnek fel. Áldottak 
azok a gyermekek, akik egy ilyen királyt atyjoknak nevezhetnek. Úgy a királyságot, 
mint a főpapságot biztosítva érezhetitek a magatok számára, mert ez a 
győzhetetlen király biztosan ül a maga trónján. A ti fejedelmetek nem adta át 
fegyverét egy hatalmasabb ellenségnek, nincs tehát okotok más vezért keresni. 
Szeretett Fiának a személyében jár közöttünk itt e földön és tartja a mi csillagunkat 
jobb kezében. Megóvja az Úr Izraelt, nem szunnyad és nem alszik el. 
 
De haladjunk tovább. Minekutána Isten megalázta Nabukodonozort, igen szigorú 
szavakat használt az emberek semmiségéről. „És a föld minden lakosa olyan, mint a 
semmi.” így szólt Nabukodonozor, míg Ézsaiás megerősíti szavait: „íme, lásd a 
népek olyanok, mint egy csepp víz a vederben”. Az a csepp, mely a vederben 
marad, még miután annak a tartalmát kiürítették vagy pedig kicsöpög belőle, 
mialatt a vedret a kútból felhúzzák, ez az a csepp, mely igen jelentéktelen ahhoz, 

hogy figyelembe vegyék. „Mint egy porszem a mérőcsészén”, ‒ mint az a porszem, 
mely a mérlegre esik, de nem elégséges arra, hogy a mérleget bármerre 
megbillentse. „Íme, a szigetek mind milyen csekélyek.” Egész szigetcsoportokat 
mint jelentéktelen semmiségeket említ fel. Azok a szigetek, melyeken Anglia 
fekszik, nemcsak csekélyek, hanem „igen csekélyek.” Ausztrália nagy szigetét, a 
Csendes-Óceán számtalan szigetét, minden népével együtt, úgy véli, mint a 
gyermekek játékszerét. „Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és 
ürességnél alábbvalóknak tartja.” Megtaláljátok ezt a kifejezést Ézsaiás könyve 40. 
részében, a 15. és 17. versben. Úgy hogyha Nabukodonozor erős kifejezést használ, 
a lelkileg ihletett Ézsaiás még túltesz rajta, mert míg az egyik a népeket „semminek” 
állítja, a másik a „semmiségnél is alábbvalóknak.” Figyeljétek meg azután, 
„mindazok, akik a földön laknak,” tehát nemcsak egyesek, nemcsak a szegények 
közöttük, hanem a gazdagok, a királyok, a bölcsek, a püspökök, mind együttvéve, 
mindnyájan „semmik.” Micsoda gyülekezet lesz az, ha a népek mindnyájan 
egybegyűlnek! Angyalszárnyakkal kellene bírnunk, hogy végig repülve ezt a 
hatalmas tömeget megtekintsük. Hol van az a beláthatatlan nagy síkság, ahol ez a 
tömeg elfér? És bár ilyen véghetetlenül nagy tömegről van szó, mégis azt mondja 
róluk a szövegünk, hogy „semmik”. 
 
Biztos dolog azonban mindnyájunkról, hogy volt olyan idő, mikor mi nem voltunk, 
mikor tényleg „senkik” voltunk. Ha Isten úgy akarná, akkor ebben a pillanatban is 
megszűnnénk létezni és így egy lépéssel a semmiségbe visszatérni. Nem vagyunk 
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semmik sem önmagunkban, csupán csak azok, amivé lenni ő megenged és ha eljön 

az ideje ‒ mert csak rövid ideig lesz a világ figyelembevéve ‒ mi ismét csak semmik 
leszünk. Mindaz, ami belőlünk az emberiségre megmarad, nem más, mint egy kis 
halom, egy dombocska valamely város vagy falu temetőkertjében, mert semmi 
máshoz nem köthetünk jogokat, ami a nap alatt van. Hol vannak azok a sok, 
megszámlálhatatlan tömegek, akik mi előttünk éltek? Hol vannak Nimród, Sisera 
vagy Cyrus seregei? Mit törődik ma a világ ama sok milliónyi emberekkel, akik 
Nabukodonozor lépteit követték, Cyrus akaratának engedelmeskedtek vagy Xerxes 
szemei előtt elvonultak? Hol vannak azok a nemzedékek, amelyek Nagy Sándor 
uralmát elismerték, vagy azok a légiók, amelyek a római cézárok sasának röptét 
követték és azt szinte imádták? Vagy hol vannak a mi közvetlen elődeink? Hol 
vannak? A mi fiaink figyelmeztetnek arra a tényre, hogy nekünk is meg kell halnunk. 
Nem azért születtek-e, hogy minket eltemessenek? Így fejlődnek a nemzetek és 
borítják be egymást, mint a fák levelei és mik ezek legjobb állapotjukban is, mint: 
„hiábavalóság”? Az emberek az Istennel való összehasonlításban „semmiknek” 
tűnnek fel. Amiként annyi nullát egymás mellé írhattok, amennyit csak akartok és 
ezek végeredményben mégis semmi értéket sem mutatnak fel, aképpen annyi 
embert állíthattok egymás mellé, amennyit csak akartok, minden beképzelt 
erejükkel és bölcsességükkel, de ha Istennel összehasonlítjuk őket, akkor kitűnik 
semmiségük az Úr mellett. A sok nulla előtt egyedül az Isten az egyes. Mindenekért 
mindenekben megáll és magában foglal mindent. A rajta kívül levők mind csak 
értéktelen nullák, míg az értékes számot ő adja. Engedjétek e helyett 
megemlítenem, hogy mindenki, aki Istentől lelkileg taníttatott, saját 

tapasztalásából megismeri teljes semmiségét. Ha szemeivel ‒ miként Jób ‒ az Urat 
nézi, akkor feltétlenül hibáztatni fogja saját magát, (Jób könyve 42, 5, 6) besüpped 
a földbe és úgy érzi, hogy nincs és nem is lesz soha olyan pillanat, amikor 
magamagát az Úrral összehasonlítsa. 
 
Uram, végtelen a hatalmad, 
S piciny porszem vagyok én csak! 
 
Kell, hogy ez a vers fakadjon minden ember ajakáról, aki magamagát és az Urat 
ismeri. A lelki dolgokban hamar és könnyen meglátható a mi semmiségünk. Nem 
számítottunk semmit az elválasztásunknál sem, mert meg van írva: „Nem ti 
választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” Mielőtt még a gyermekek 
születtek volna és mikor még sem jót, sem rosszat nem cselekedtek, Isten azzal az 
előnnyel bírt, hogy elválassza őket, nem szolgálat vagy érdem szerint, hanem 
csupán kegyelemből. Nem voltunk semmik sem a megváltásnál, nem hoztunk 
semmit ahhoz az árhoz, amelyet Jézus értünk lefizetett; „Egyedül tapostam a 
sajtolót, nincs senki, aki segítsen.” Használhatatlanok vagyunk az újjászületésnél is, 
vagy segíthetnek-e a lelki holtak a magasztos Istennek abban, hogy őket életre 
keltse? „A lélek az, mely elevenít; a test nem tehet semmit.” „Mi az ő művei 
vagyunk, újjászülve a Jézus Krisztusban.” Ha a mennyekbe jutunk, imáinknak egyik 
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része az lesz, hogy beismerjük csekélységünket, a semminél is alábbvalóságunkat és 
hogy Isten mindenekben mindenünk volt nekünk, ezért aztán letesszük a 
koronánkat a Mindenható lábai elé és dicsőítjük 
őt örökkön örökké. 
 
„Mindazok, akik a földön laknak, semmik.” Ez csodálatos kifejezés és láthatjátok, 
hogy nem kísérlem meg kimagyarázni, egész egyszerűen ismétlem a szavakat, 
melyeknek olyan jelentésük van, mint az ábráknak. Nagy és mély szakadék van 
előttem és ki képes arra, hogy ezt áthidalja? Nem akarom ezt a kifejezést 
„homályossá tenni értelemnélküli szavakkal”. 
 
Ha egy férfinak a birtokán egy hangyafészek volna és tegyük fel, hogy e férfi birtoka 

tízezer hold földre rúgna, akkor ezt a hangyafészket hasonlatba vehetjük ‒ ha még 

oly kicsiny is ‒ e tízezer hold földdel, de nem nevezhetjük oly csekélynek, mint 
amily csekély az egész világ Istenhez arányítva. Ez a föld csak igen jelentéktelen 
részét képezi Isten hatalmas alkotásainak, még ha ahhoz is arányítjuk, amit a 
teleszkóp (nagyító-üveg) mutat meg, sőt, van okunk hinni, hogy mindaz, amit a 

teleszkópon keresztül láthatunk ‒ még ha a világok egész sorozatát láthatnók is, 

mind lakva népekkel ‒ a messze szétáradó világegyetemhez úgy viszonylik, mint egy 
tűszúrásnyi hely London városához. Ha ez tényleg így volna és lelketek képes volna 
arra, hogy Isten egész alkotását átfogja, akkor belátnátok, hogy ez olyan, mint egy 
csepp a vödörben, Istenhez arányítva, aki mindezt előállította és tízezerszer ennyit 
alkotni képes, amikor még mindig hatalmának csak az elején tartana. Ez a világ 
tehát még olyan viszonyban sem áll Istenhez arányítva, mint egy hangyafészek egy 
tízezer holdas birtokhoz arányítva. Ha már most a birtokos rendbe akarja hozni 
földjét, akkor éppen nem valószínű, hogy valami nagy tekintettel lesz a 
hangyafészekre, ellenkezőleg a szántáskor felforgatja és szétveri. Ez a rovarok 
jelentéktelenségét bizonyítja és az ember nagyságát a hangyához arányítva, bárha 
ez a tény elegendő foka a feledékenység és elnézéshez a birtokos részéről, vagyis a 
hangyák elég nagyok ahhoz, hogy elfelejtsük őket, míg a népek még ehhez sem elég 
nagyok. Ha a birtokos részéről lehetséges volna, hogy minden nehézség nélkül úgy 

vigye véghez terveit ‒ anélkül hogy munkáját hátráltatná ‒, hogy minden madárra, 
rovarra és minden féregre gondot viseljen, mily nagy volna akkor a hangyához 
hasonlítva! Ugyanígy áll a dolog a mi Urunkra nézve. Úgy rendel el minden dolgot, 
vezetésének látható erőszakolása nélkül, hogy senkivel sem tesz jogtalanságot, 
hanem mindenkivel szemben igazságos. Az emberek olyan kicsinyek Isten előtt, 
hogy egyetlenegyszer sem tartotta szükségesnek, miszerint egy ember ellen 
igazságtalanul viselkedjék és még sohasem engedett egy teremtményt sem 
felesleges fájdalmak alatt szenvedni. Ebben van az ő nagysága, hogy mindeme 
kicsinységeket minden megerőltetés nélkül meglátja. Bölcsességének dicsősége 
éppen olyan bámulatraméltó, mint hatalmának méltósága és szeretetének, meg 
kegyelmének fénye éppen olyan lenyűgöző, mint mindenhatóságának 
rettenetessége. Azt teheti, amit akar, mert senki sem állhat ellene akaratának, de 
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nem akar tenni senkinek sem olyant, amely igaztalan, szentségtelen, irgalmatlan 
vagy valahogy összeegyeztethető nem lenne hasonlíthatatlan jellemének 
tökéletességével. Álljunk meg itt és imádjuk Őt. Nekem legalább meg kell tennem, 
mert lelki szemeim könnyeznek, mintha a napba néztem volna. 
 
Forduljunk most a következő tételhez, mely az isteni hatalomnak korlátlan 
működését foglalja magában. „Véghezviszi akaratát a mennyei seregek és a föld 
lakosai között.” Ez könnyen érthető a mennyei seregekre nézve, mert tudjuk, hogy 
Isten akarata a mennyekben beteljesedik és óhajtva kérjük, vajha a földön is 
ugyanúgy végbemenne az ő akarata. Az angyalok abban találják boldogságukat, 
hogy a mennyek Istenének engedelmeskedjenek. A „mennyei seregek” jelzés alatt a 
bukott angyalok is beleértetnek, akik eredetileg idetartoztak, de lázadásuk miatt a 

mennyekből kiűzettek. A gonosz szellemek ‒ az ördögök ‒ szintén beteljesítik Isten 
akaratát, nem készségből, hanem kényszerűségből. „Valamit akar, mindent 
véghezvisz, a mennyben, földön, tengeren és a föld alatt.” Ha azt olvassuk a 
szövegben, hogy az Isten akarata a földön véghezvitetik, akkor úgy látjuk, hogy ez 
bizonyos mértékig áll az Isten gyermekeire, kiknek megújult szíve óhajtja az Isten 
dicsőségét, csakhogy az igazság tovább megy, mert Isten akaratát a hitetlenek is 
betöltik, azok, akik Őt nem is ismerik, és akiknek határozott szándékuk Neki 
ellenállani, míg valamely előttük ismeretlen módon mégis csak véghezviszik ezt. 

(Példabeszédek könyve 19, 21. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 4, 27‒28.) 
Meg tudom érteni, ha egy férfi bizonyos számú fadarabot vesz elő és arra használja 
fel, amire akarja és nem is találok különös ügyességet ebben. Csakhogy az isteni 
dicsőségnek csodálatraméltósága abban rejlik, hogy az Úr az embereknek szabad 
akaratot adott, olyan akaratot, amely ellen Ő soha fel nem lép és amelyre semmi 
befolyást nem gyakorol, kivéve a lelki törvényekét, azonkívül teljes szabadságot 
adott nekik azt cselekedni, amit akarnak, úgy hogy általában az ő akaratuk az, 
amely az Isten akaratának ellenszegül. Mégis mindezek dacára a menny nagyszerű 
haditerve és az isteni szellem csodálatos ereje olyan, hogy az Isten akarata 
mindenekben végbemegy. Akadnak olyanok, akik feltételezték, hogyha Dáviddal 
együtt a 115. zsoltárban hiszünk, miszerint Isten megparancsolhatja mindazt, amit 
véghezvitetni akar, akkor a szabad akaratot és ezzel együtt az erkölcsi felelősséget 
tagadjuk. Nem, sőt ellenkezőleg azt nyilvánítjuk ki, hogy azok, akik ezt teszik, ama 
régi, visszavonást keltő lélektől vannak megtámadva, aki ezt mondja: „Kicsoda vagy 
te, embernek fia, hogy az Istent számadásra vonod?” 
 

Meg tudjátok-e érteni ‒ mert én nem ‒, hogy miként cselekedhet egy ember 
szabadon, felelősséggel, úgy hogy bűnei saját szándékos bűnei és vétkei, nem 
Istenéi és ennek dacára Isten parancsai alkalmas időben betöltetnek, akarata 
véghezvitetik, úgy a gonosz lelkek, mint az elromlott emberiség által? Képtelen 
vagyok ezt megérteni. Vonakodás nélkül hiszek, de nincs meg az a reményem, hogy 
ezt megértsem. Magasztalok és dicsőítek egy olyan Istent, aki felől nem várom el, 
hogy egyben meg is értsem Őt. Ha kezeimmel tapintani vagy átkarolni tudnám, 
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akkor nem nevezhetném Istenemnek, és ha viselkedését annyira megérthetném, 
hogy olvasnék belőlük, mint egy gyermek az ábécéskönyvéből, akkor nem tudnám 
Őt dicsőíteni, de mivelhogy Ő oly véghetetlenül, megérthetetlenül nagy, bukkanok 
én igazságra itt is, ott is, mindenhol. Ha azután nem tudom mindezeket egy 
rendszerbe összefoglalni, akkor biztos vagyok benne, hogy Előtte minden világos és 
meg vagyok elégedve, hogy ő tudja azt, amit én nem tudok. Feladatom ma, hogy 
imádkozzak és engedelmeskedjek. Később, ha Ő úgy látja, hogy eljön a megfelelő 
idő, akkor többet fogok tudni és jobban imádkozni. Erős hitem, hogy mikor a vég 
eljön, akkor a mennyen, földön és a pokolban mint az isteni terv részeként minden 
meg fog mutatkozni, mégis Isten sohasem okozó vagy társ a bűn elkövetésében, 
nem, hanem gyűlölője a bűnnek és bírája az igazságtalanságnak. A bűn az 
embereké, teljesen és egészen az övék és mégis valami különös, érthetetlen erő 
által, olyan titokzatosan, mint amily titokzatos a Isten lénye, véghezvitetik az Úr 
akarata. Figyeljétek meg, hogy ez a két igazság mily szépen vág egybe, és mint 
nyilvánul meg egy versben vonatkozásban az Úr keresztre feszítésével. Az apostolok 
cselekedetei könyvének második rész, huszonharmadik és huszonnegyedik 
versében olvassuk: „Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott 
halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve, megöltétek. Már 
most, ha ezt az igazságot tagadjuk azért, mert nem értjük meg, akkor ez azt 
jelentené, hogy igen sok fontos ismerettől zárnánk magunkat. Testvéreim, ha Isten 
nem uralkodik mindenhol, akkor olyasvalaki is uralkodik, aki független Tőle, már 
pedig akkor Ő nem Mindenható és Legfenségesebb. Ha Isten nem tudja véghezvinni 
akaratát, akkor van egy másvalaki, aki véghezviszi és így ez Istennek a vetélytársa 
volna. A legkevésbé sem tagadom az emberi szabad akaratot és nem kisebbítem a 
felelősséget sem, de sohasem mertem az ember szabad akaratát mindenhatósággal 
felruházni, mert ez azt jelentené, hogy az emberből bizonyos mérvben Istent 
csinálnánk, azaz bálványimádók lennénk, ami pedig megvetendő dolog. Továbbá, 
engedjétek valahol szóhoz jutni a véletlent és akkor mindenhol megjelenik, mert az 
események összefolynak egymással és hatnak egymásra. Ha az előrelátás kerekéből 
egy küllőt átengednénk a rendetlenségnek, a sátánnak vagy az ember korlátlan 
szabadságának, akkor az egész gépezet tönkremenne. Nem szabad hinnem, hogy az 
előrelátás tervéből maga a bűn teljesen ki volna küszöbölve vagy pedig a föld 
királyának mindent irányító kormányzásából. Az előrelátás, a gondviselés nélkül 
boldogtalan lények volnánk, az isteni hatalom általánossága nélkül a gondviselés 
volna tökéletlen és egyes dolgokban védtelenek és minden bűn szabad prédája 
lennénk, amely e tan szerint, az isteni tervből következne. Boldogok vagyunk, hogy 
ez igaz: „Az Úr szabad akarata szerint cselekszik a mennyei seregek és a föld lakosai 
között.” 
 
Fordítsuk most figyelmünket a szöveg ötödik részéhez: „Nincs, aki kezét 
megfoghatná és ezt mondaná neki: Mit cselekedtél?” Azt veszem ki ebből, hogy 
Isten szava ellenállhatatlan és érintetlen. Senki sem tudja az Urat ebben a 
tekintetben megítélni. Nincs senki, aki akadályozni vagy feltartani őt képes volna. A 



  
54 

 
  

hatalom a kezében van, hogy azt tegye vele, amit akar. Így szól Ézsaiás: „Jaj annak, 
aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepei közt! Vajon mondja-e 
az agyag alkotójának: Mit csinálsz? Szól-e az alkotmány alkotójához így: „Nincsenek 
kezei!” (Ézsaiás 45, 9.) Az ember tehát képtelen arra, hogy az isteni szónak 
ellenálljon. Általában nem ismeri az Isten szándékait, ha tévesen úgy véli is, hogy 
tisztában van velük, gyakran veszi észre, hogy mikor a látható szándéknak ellenáll, 
akkor saját akaratával szembetalálja az Isten titkos szándékait. Ha az ember Isten 

szándékait ismerné és annak minden akaratával ellenszegülne, akkor ‒ miként a 
polyva nem képes ellenállani a szélnek, és mint a viaszk nem tud ellenállani a tűz 

erejének ‒ akként az ember is teljesen tehetetlen a Mindenható tökéletes 
akaratával és korlátozhatatlan tehetségével szemben. És itt találhatjuk meg a 
magunk vigaszát: mindenképpen helyes, hogy Isten rendelkezik ezzel a hatalommal, 
mert azt mindig szigorú következetességgel használja fel. Isten sohasem képes arra, 
hogy valami igazságtalanságot, irgalmatlanságot vagy magához nem méltót vigyen 
végbe. Törvények, szabályok nem kötik őt, mint ahogyan minket kötnek, mert ő a 
saját maga törvénye. Az én számomra létezik egy „lenni” vagy „nem lenni”, sőt a te 
számodra is, de vajon ki tárhatja Isten elé ezeket a szavakat? Ki az, aki megkísérli, 
hogy a királyok királyának törvényhozója legyen? Isten szeretet. Isten dicsőség. 
Isten a törvény. Isten szeretet és ha úgy cselekszik amint akar, akkor szeretni akar. 
Isten szent és ha úgy tesz, amint akar, akkor szentséget akar, rendet és igazságot és 
ha mindjárt ezer kérdést vetünk fel hogy vajon ez igazság-e, szeretet-e avagy bölcs-
e, mégis van mindezekre egy kielégítő válasz: Isten a saját maga tolmácsa és meg 
fogja világosítani a maga dolgait.” 
 
Nem az én dolgom, embereknek fiai, hogy a végtelennek titokzatos lényét 
megfejtsem. Meg fog nyilatkozni ő saját maga. Nem vagyok olyan szemtelen, hogy 
az Úr védelmezője legyek, meg fogja védeni ő saját magát. Nem vagyok arra 
hivatva, hogy az Isten jellemét igazoljam. 
„Vajon a világ Bírája nem fog-e helyesen cselekedni?” Mosoda balgaság volna, ha 
egy égő gyertyát azért tartanánk a magasba, hogy vele a tündöklő napot 
megvilágítsuk. Mennyivel oktalanabb dolog volna, ha a háromszor szent Jehovát 
megvédeni akarnánk. Engedjétek őt magát beszélni, ha leereszkedett, hogy perbe 
szálljon veletek. Ha a mennydörgést halljátok, mennyire remegtek! Keljetek fel, 
menjetek és vonjátok kérdőre őt, ha van bátorságtok hozzá. Ha a tengeren vagytok, 
mikor a vihar tombol, ha a hajónak minden része recseg-ropog, ha az árbócfa ketté 
van törve, mikor a matrózok, mint a részegek dülöngnek jobbra-balra, ha fejetek 
fölött dühöng az orkán és mennydörög az Isten szava, körös-körül pedig a hullámok 
elmerüléssel fenyegetnek mindent, akkor fel fogtok hagyni a közönyösséggel, a 
fitymálással és szükségtekben menekülni, kiáltani fogtok az Úrhoz. Cselekedjetek 
most így, mint ahogy akkor cselekednétek, mert most éppen úgy az Isten kezében 
vagytok (99.zsoltár 1,5) 
 
Tekintsük meg most röviden e tan gyakorlati alkalmazását. Azt gondolom, a legelső 
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az, hogy igen bölcs dolog Vele eggyé lenni. Mikor a szobámban leborultam a 
szövegben megnyilvánuló fenség előtt, azt éreztem lelkemben, hogy mennyire 
vágyódom, hogy teljesen eggyé legyek eme végtelen hatalmas, szent és dicső 
Istennel. Miként lehetek oly vakmerő és esztelen, hogy Neki ellensége legyek? Úgy 
éreztem magam ekkor, hogy ha megelőzőleg nem adtam volna át magam, akkor 
most meg kellett volna ezt tennem, annyira éreztem legyőzetésemet. Szeretném, 
ha ti, kik nem cselekszitek az ő akaratát, eme reménytelen lázongást 
abbahagynátok. Isten meghív magához, hogy jöjjetek. Végtelen hatalmában annyira 
leereszkedett, hogy az Úr Jézus Krisztust rendelte arra, miszerint az emberek 
megváltója legyen. Jertek és fogadjátok el hittel ezt a Megváltót.  
 
Mennyire felemelő ez azok részére, akik eggyé lettek az Istennel! Ha Isten velünk 
van, kicsoda támad ellenünk? „A seregek Istene velünk van, a Jákob Istene a mi 
menedékünk.” A viselkedésünknek olyannak kellene lenni, mint ama hívő asszonyé, 
aki egy földrengés alkalmával nagyon örvendett. Mindenkit rémülettel töltött el a 
helyzet, rajta kívül. Házak omlottak, ablakok törtek, emberek menekültek, ő pedig 
mosolygott. Mikor aztán kérdőre vonták, így felelt: „Boldog vagyok, mikor 
tapasztalom, hogy Isten meg tudja rázni a földet. Mindig hittem, hogy képes erre, 
most pedig örülök, hogy látom is.” Örüljetek, hogy Annak, akiben bíztok, semmi 
sem lehetetlen és aki célját el tudja és el akarja végezni. „Az Úr király, ennek örvend 
a föld és tapsolnak a szigetek.” 
 
Mily boldogságot kelt ez a gondolat mindazokban, akik szent dolgokban 
foglalatosak. Mi felírattuk neveinket az Isten és Krisztus mellett és habár az 
ellenséges hatalmak nagyon erőseknek látszanak is, a mi győzhetetlen királyunk 
mégis rövid idő alatt le fogja őket győzni. Istentagadás, bálványimádás, hitetlenség, 
mint hatalmas dolgok tűnnek fel és azt hinnők, hogy ezek az agyagból való dolgok 
kőből vannak. Ha azonban az Úr Jézus a maga vaskorbácsával rájuk sújt, akkor 
nézzétek csak meg, mint esnek darabokra! Ezt pedig hamarosan meg fogja tenni. 
Ha felemeli erős karját és lesújt ostorával, akkor fogjuk meglátni, hogy az igazság, 
mely Jézusban van, győzni fog. 
 
Mily nagymértékben lehet ez segítségükre azoknak, akik szenvednek. Ha mindent 
Isten cselekszik, ha nélküle semmi sem történhetik és még ha az emberek 
gonoszsága és kegyetlensége is általa irányíttatik, akkor nyugodtan alávethetjük 
magunkat. Mily odaadással és mily boldogsággal csókolhatjuk meg azt a kezet, mely 
üt bennünket. A férj elment a mennyekbe, Isten elvette őt, a vagyon, a birtok 
elúszott, Isten megengedte. Azt mondjátok, hogy meg vagytok lopva? Lehet, de ne 
gondoljatok olyan sokat a második okra, hanem nézzetek inkább az első, a fő okra. 
Ha megvertek egy kutyát, ez a botot harapdálja, de ha okosabb volna, akkor 
feltekintene reátok, akik a botot ráemelitek. Ne nézzetek a második okra, a 
szenvedésekre, hanem pillantsatok az elsőre, a fő okra, ez Isten, aki mindenekben 
minden, a végtelen jóság és irgalom. Mit szeretnétek, ha a földön teljesedne: a ti 
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akaratok vagy az Úr Istené? Ha okosak vagytok, akkor ezt fogjátok mondani: „Nem 
az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” Azután nézzétek meg a gondviselés 
útját. Amit Isten elrendel, azt vegyétek el háládatos szívvel. Akkor van igazi 
bizalmunk Istenben, ha azt mondhatjuk: „És ha mindjárt agyonsújtasz is, mégis 
megbízom Tebenned.” Elfogadtunk áldást és kegyelmet a kezeiből és ezért 
magasztaltuk Őt. Vajon a farizeusok és a pogányok nem tették volna-e ugyanezt? 
Hanem ha nem nyertünk Tőle áldást és mégis magasztaljuk, akkor ez a 
kegyelemnek nyilvánvaló jele. Ha az összetörő ütésekre meghajtjuk magunkat és 
úgy érezzük, hogy meg vagyunk elégedve, ha a mi összemorzsolódásunk Neki 
dicsőségére válik, akkor ez igazi hit. Vajha a mi lelkünk így alávetné magát az 
Istennek. Akadnak olyanok, akik ellenszegülnek az Isten korlátlan hatalmának, de 
azt hiszem, ez azért van, mert lázadozó, nem alázatos lényünk van. Azok előtt, akik 
engedelmesek Istennek, nem lehet őt eléggé magasztalni és nem lehet elég 
hatalmat Neki tulajdonítani. Csak egy akaratos, ellenszegülő gyermek akarja az apát 
szabályok és előírások által megkötni. Nem, az én mennyei Atyám tegye azt, amit 
akar, tegyen bármit, mert tudom, hogy amit tesz, az mind jól van. 
 
Melyik az a helyes érzék, amellyel nekünk ezeket a dolgokat meg kell tekintenünk? 
Az első: alázatos ima. Nem vagyunk elég hálásak, nem dicsérjük eléggé az Urat. 
Még a nyilvános összejöveteleinken sem elég a magasztalás. Magasztaljátok, 
testvéreim az Urat! Hajtsátok meg fejeteket, hajtsátok meg inkább lelketeket és 
imádjátok azt, aki él és aki élni fog örökkön-örökké. A ti érzéseitek és gondolataitok 
kedvesebbek az Úr előtt, mint az áldozatra felhajtott ökrök és tulkok; Isten 
elfogadja ezeket szívesen. Dicsőítsétek Őt hódolatteljesen, mert mi semmik 
vagyunk, míg az Úr mindenekben minden. 
 
Engedjétek azután, hogy szívetekben a kétségtelen engedelmesség uralkodjék. Az 
Úr akarja ezt. Bárcsak segítene Isten arra, hogy tökéletes odaadásban élnétek. 
 
Gyakoroljátok továbbá magatokat a hódolatteljes szeretetben. Rettegek ettől az 
Istentől? Akkor több kegyelmet kell találnom, hogy úgy szeressem őt, mint amilyen. 

Szeressem őt,  mint korlátlan uralkodót, akinek hatalma a Jézus Krisztus által ‒ az 

én pajzsom és az ő felkentje ‒ jut fel. Szeretni akarom az én Istenem és Királyomat, 
udvarában akarok élni boldogan és trónja körül tartózkodni, hogy végtelei 
felségének tündöklését mindörökre lássam. 
 
Végezetül pedig legyen az érzésünk egy mély és igazi örömnek forrása. Azt hiszem, 
hogy egy megtért keresztyén részére nincs más tan, mely a napsugarak olyan 
tengerét foglalná magában, mint ez. Az Úr uralkodik! Az Úr király öröktől örökké! 
Ha pedig így van, akkor minden jól van. Ha eltávoztok Istentől, ha távol tartjátok Őt 
magatoktól, akkor távol tartjátok magatoktól a békét. Ha a lélek őbelé merül és 
érzitek, hogy minden Benne van, akkor nyugodt derűt fogtok találni, csendes békét 
és kimondhatatlan örömet. Törekedjetek eme béke, eme derű után és azután 
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fejezzétek ki az örömeteket hálaénekekben. Ha ma délután talán egymagatokban 
lesztek, és nem vagytok elfoglalva az Úrért való munkálkodásban, akkor 
magasztaljátok és dicsőítsétek az Urat. Emeljétek fel szíveteket őszinte 
magasztalással, mert „aki hálaadással hoz áldozatot, az dicsőít engemet”. 
 
Bárcsak a Mindenható Isten a Jézus Krisztusban való hit által mindnyájunkat egy 
véleményre hozna az örökké dicső és örökké élő Istennel szemben, akire térjen 
áldás, magasztalás, hála és imádás mostantól fogva mindörökké! Ámen. 
 

Szenvedésből nagy örömbe 
 
„Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz 
képest, amelyekbe gonoszt láttunk. Láttassák meg a te műved a te szolgáidon és a 
te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek szépsége mi 
rajtunk és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk, a mi kezeink 

munkáját állandósítsd meg (90. zsoltár 15‒11) 
 
Hogy ezt a zsoltárt igazán megértsük, meg kell tekintenünk azt fekete, gyászos 
körülményt, amely mellett íratott. Gondoljuk csak meg Mózes szenvedését, 
fájdalmát, aki egy egész nemzedéknek a halálát látta a pusztában, és akinek nem 
volt szabad lábait betenni az ígéret földjére. Ez a férfiú, Mózes, igen sokat 
szenvedett. A pusztában eltöltött szenvedéseire való tekintettel szinte 
ráruházhatjuk azt az elnevezést: „fájdalmak férfia és szenvedések ismerője.” 
(Ézsaiás könyve 53, 2) Járt a pusztában addig, míg az egészen temetővé változott, 
mert hiszen negyven esztendeig a haldoklók, halálra készülők között volt. Ez a 
kilencvenedik zsoltár át és át van hatva egy elítélt nemzedék szenvedésével, akik 
igazán elmondhatják: „Bizony megemésztetünk a te haragod által és a búsulásod 
miatt megromlunk.” Mint gyülekezet hitközség most kettős gyászos körülmény által 
vagyunk körülvéve, mert a halál két ízben látogatott meg minket. A múlt szerdán 
temettük el szeretve tisztelt diakónusunkat, Higgs Vilmost és abban a percben 
mikor az első alkalomra összegyűltünk, egy másik diakónusról hallottuk, hogy 
szélütés érte és pedig Mills Vilmosról, aki rövid pár pillanat alatt kilehelte lelkét. 
Nem igen vagyok képes arra, hogy róla beszéljek, azt meg kell mondanom, hogy 
igen tapasztalt és sokat próbált keresztyén volt és amellett csendes, szorgalmas, 
szeretetteljes és alázatos szolgája az Úrnak, kinek feladata volt a gyülekezet 
szegényeinek ellátása, kik között nagy gonddal, fáradsággal és szeretettel osztotta 
szét az alamizsnát. Kedves és felemelő dolog volt, mikor elbeszélte tapasztalatait 
keresztyéni életéből. Mostanában, mikor betegeskedett, sokat tartózkodott 
odahaza, olvasgatva Dávid zsoltárait és a „Harmatgyöngyök és Aranysugarak”-at, * 
(Megjelent magyar nyelven is, Kapható a „Békehírnök kiadóhivatalában. Ára 3 
korona) melyekből sok vigaszt merített. Olyan volt, akitől testvérei mindenkor erőt 
nyertek, nagy áldás volt a gyülekezet részére, sőt ennél is több, amit mindenki 
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tudott. Utolsó találkozásom vele meggyőzött engem rendíthetetlen bizalmáról és 
tökéletes egyesüléséről a fent lakozó boldogságos Üdvözítővel. Elment, boldogan, 
nyugodtan és bizton ment haza. Nem voltak fájdalmai, nem voltak küzdelmei, 
hanem átsuhant csendesen az örök hazába. Reánk, akik hátramaradtunk, mély 
sebet hagyott, mély gyászba borított. Mily jól mondta Mózes az imájában: „Térj 
vissza, Uram! Meddig késel? És könyörülj a te szolgáidon.” A mi bennünket illet, 
elfogadjuk a magunk számára az Isten emberének a példáját, mert együtt érzünk az 
e zsoltárban kifejezett érzelmekkel. Habár neki nagyobb része volt is 
szenvedésekben és fájdalmakban, de igyekezzünk hitben és kegyelemben hozzá 
hasonlítani. 
 
Figyeljük meg, hogy az első szavai e szomorú, fájdalomtelt zsoltárnak ezek: „Uram, 
Te nekünk hajlékunk voltál minden időben.” Ezek a szavak olyanok, mintha egy 
szenvedő lélek érzéseit fejeznék ki, aki a nyugalom vágyától érintve, haza gondol 
atyjára. Vajon egy képmutató gondol-e minden időben Istenre? Nem, hanem ha 
Isten keményen, szigorúan lép fel vele szemben, akkor ellene támad határozatának. 
De hát az Isten gyermeke, ha büntetésben részesül, vajon odafordul-e a kézhez, 
amely reájutott és szól-e így: „Jelentsd meg nékem, hogy miért pörölsz én velem?” 
Ha farkasok és rókák támadnak reá a nyájra, akkor a juhok ide-oda szaladnak, 
szerte minden irányban, ha azonban a pásztor utána küldi a kutyáját szerteszét 
kalandozó juhok után, akkor az ismét összetereli őket. Ha szenvedések támadnak a 
testi emberre, akkor ezek hamar elűzik őt felületes, állítólagos vallásától. A valódi 
juhokat azonban a szenvedés összetereli, felébreszti és készteti arra, hogy kéressék 
a jó pásztort. Minél nagyobbak a reánk szakadó szenvedések, annál nagyobb az a 
kegyelem, melyet érzünk, és annál közelebb jutunk a mi Vigasztalónkhoz. Közelebb 
Istenhez! Ez a szenvedő hívők felkiáltása: 
 
Közelebb Hozzád Uram,  
Mind közelebb,  
Habár keresztteher Nyom engemet.  
Mégis ez énekem:  
Közelb óh, Istenem,  
Közelb Hozzád, Uram,  
Mind közelebb! 
 
Jegyezzétek meg azután, hogy ez a zsoltár „Mózesnek, az Isten emberének imája;” 
ez az ima volt a vigasztalója Isten emberének az őt körülvevő sötétségben és 
homályban. Ha a szerencsétlenséget a Szentlélek megáldja, akkor felhívja 
figyelmünket az ígéretekre, az ígéretek pedig élesztgetik hitünket. A hit késztet az 
imára és Isten meghallgatja minden kiáltásunkat. Egy megpróbált léleknek ezek az 
egymásba folyó láncszemek a tapasztalatai. Testvéreim, ha szenvedünk, ha 

fájdalmat tűrünk el, akkor ‒ ha ismerjük az ígéreteket ‒ gyakoroljuk hitünket és 
forduljunk imáinkban sokszor Istenhez, mert tény dolog, hogy sohasem fordult egy 
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ember Istenhez anélkül, hogy Isten nem hajolt volna le hozzá. Ha elkezdünk 
imádkozni, akkor meg lehetünk győződve arról, hogy Isten elkezdi osztogatni 
áldásait. Az áldások már útban vannak a mennyekből, árnyékuk éppen most 
vetődik mi reánk. Fel akarom kelteni kívánságtokat, hogy várjatok örömmel az áldás 
bő kitöltését. Ezek a felhők, melyek most fejünk fölött sötétlenek, gazdag és üdítő 
esőt jelentenek. Bárcsak tenné az Úr Szentlelke által a mai szavakat imáink 
tárgyává. Vajha az Úr Jézus könyörgésünket az Atyja elé vinné.  
 
Ez a kérés először is arányos örömként tűnik fel előttem: „Vidámíts meg minket a 
mi nyomorúságunk napjaihoz képest és az esztendőkhöz képest, amelyekben 
gonoszt látunk.” Másodszor azonban kérésünk egész rendkívüli öröm, olyan, 
amelyet olvashatunk a tizenharmadik és tizenhetedik versekben: „Láttassék meg a 
te műved a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi 
Istenünknek szépsége mi rajtunk és ami kezeinknek munkáját tedd állandóvá, a mi 
kezeinknek munkáját állandósítsd meg!” 
 
A mi imánk, kedves barátaim, először is, mint hitközség és mint gyülekezet, arányos 
örömért szálljon fel, hogy a mindenható Isten, aki az egyik serpenyőt szenvedéssel 
töltötte meg, a másikat kegyelemmel töltse meg, hogy így a kettő egyensúlyban 
tartsa egymást. Amiként az Úr az egyik kezéből néhány csepp ürmöt öntött ki 
poharunkba, úgy kérjük őt, hogy másik kezéből a szeretetnek ugyanannyi vigasztaló 
cseppjét töltse szomorú szívünkre. Vajha a mi szövetségünknek Istene, aki 
bennünket mélyen lesújtott, kegyelmesen újra életre keltene. 
 
Avval a megjegyzéssel kezdjük meg fejtegetéseinket, hogy az örömnek 
bekövetkezése éppen olyan előokokat kíván, mint a szenvedésé. A zsoltár leírja a 
szenvedést az Úr előtt: „Te visszatéríted a halandót a porba és mondod: „Térjetek 
vissza embernek fiai!” „Bizony megemésztettünk a te haragod által és a te 
búsulásod miatt megromlunk.” Istent a halálesetekben látjuk meg, a halál 
nyilvánvalóan az ő parancsára jelenik meg, más okok nem léteznek. Mivelhogy így 
nyilvánvalóan láthatjuk, hogy a szenvedések (*A szenvedések a bűnösök 
következményei. Gyakran ostor gyanánt bocsáttatnak. Isten megengedi, hogy 
minket szenvedések érjenek, de mi vagyunk azoknak okai.) Istentől erednek, alapul 
felvett szövegünk éppen olyan nyíltan jelenti ki, hogy az öröm szintén Istentől ered. 
Isteni vigaszért esedezünk az isteni büntetés alatt. Az imának a szavai végtelenül 
egyszerűek és gyermekesek: „Vidámíts meg minket!” Úgy látszik, mintha ezt 
mondaná: „Atyám, te lesújtottál minket, örvendeztess meg bennünket! Te 
szomorúságot, keserűséget hoztál reánk, azért vidámíts meg most, Urunk, emeld 
fel szíveinket.” Az ima egyben azt is kifejezi: „Uram, egyedül te tudsz bennünket 
eme szenvedések alatt megörvendeztetni, sőt képes vagy a legmélyebb fájdalmak 
alatt is megvigasztalni. A seb sokkal közelebb van a szívhez, semhogy emberi orvos 
azt meggyógyíthatná, de Te úgy meggyógyíthatsz bennünket, hogy boldogok és 
örvendezők lehetünk.” 
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Az ima tele van felemelő reménységgel, mert nemcsak az van mondva: „Vigasztalj 
minket, hordozz bennünket, tartsd fejünket a víz fölött, nehogy bemerüljünk a 
kétségbeesésbe,” nemcsak ez, hanem az is: „örvendeztess meg minket.” Fordítsd 
meg állapotunkat egészen, emelj fel a mélységből a magasba. „Vidámíts meg 
minket!” Hallom, hogy a remény zenéje mint szárnyalja túl a félelem kellemetlen 
hangjait. A boldog hitnek a dallama magasra száll és teljesen elnyomja a 
szomorúság gyászindulóit. 
 
A kérés, a könyörgés és a fohász egyes egyedül az Úrnak szól. Mózes könyörgött 
egyenesen Jehovának, hogy az öröm lámpásait gyújtsa meg az Izrael sátraiban. Van 
egészséges szomorúság, melyet az Úr küld és van éppen olyan tiszta, derűs öröm, 
melyet az Úr ád. Ha mi magunk hangoljuk fel magunkat örömre, akkor közönséges 
utánzók, majmolók leszünk, ha belső dolgok vagy javak derítenek örömre, akkor 
hasonlítunk az Úr Jézus példázatában felemlített bolond gazdagra, ha azonban a 
Mindenható hangol fel örömre, akkor ez az öröm valódi, napsugaras lesz, anélkül, 
hogy káros következményekkel járna. Az Isten országának a bora kedvre derít, de 
nem részegít le. A mennyei kenyér erősít anélkül, hogy megterhelné az embert. A 
büszkeség, világiasság, hanyagság nem erednek azokból az ételekből, amelyeket az 
Úr asztalánál élvezünk. Jertek tehát, mondjuk el közösen ezt az imát, fohászkodjunk 
fel együtt: „Vidámíts meg minket!”, írjuk körül mindazt, ami ebben a kifejezésben 
megvan: „Uram, mindent, ami van és mindent ami él, Te teremtettél, vidámíts meg 
minket! Szavad által jött létre a világosság, gyújts világosságot mibennünk is! Az 
elvénült földet és a régi mennyet meg akarod újítani, óh, jöjj, újíts meg bennünket 
és add nekünk a Te üdvözítésednek örömét!” 
 
Értsük meg azonban, hogy bizonyos arányra szükség van, azaz kívánatos: „Vidámíts 
meg minket nyomorúságunk napjaihoz képest és az esztendőhöz képest, 
amelyekben gonoszt láttunk.” Ez egy eredeti ima, telve gondolatokkal és 
reménységgel. Ámbár az is igaz, hogy filozófiai (bölcseleti) imának is nevezhetjük, 
mert ez ama ritka kifejezések közül való, melyek gyönyörű összhangban vannak úgy 
a természettel, mint Isten útjaival. Mikor Angliában, a skót tengerpart mellékén 
utaztam, azt mondták nekem, hogy a tenger mélysége majdnem megegyezik a 
környező hegyek magasságával és úgy vélem, hallottam, hogy az Atlanti-Óceán 
környékén ugyanúgy áll a dolog, úgy, hogy a legnagyobb mélység és a legnagyobb 
magasság arányban állanak egymással. Kétség nélkül, az egyensúly törvénye 
számtalan esetben beigazolódott már e földön. Figyeljétek meg a nap és az éjjel 
kiegyenlítődésének a példáját. Norvégiának északi részében a téli hónapok alatt 
jóformán mindig homály és sötétség uralkodik, de viszont csodálatos és 
bámulatraméltó a nyár, mikor éjjel-nappal derült világosság van, úgy hogy eme 
időszakban éjfélkor egész jól lehet kinn a szabadban olvasni a bibliát. A hosszú téli 
éjszakák homálya eltöröltetik a nyári napok állandó világossága mellett. 
Megtalálható az egyensúly a népek jelenlegi állapotában különböző országokban. 
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Minden országnak megvan a maga hátránya és előnye. Úgy hiszem, ez a körülmény 
megtalálható az Isten gyermekeinek életében, az Úr itt is szükségesnek tartja az 
egyensúly fenntartását. „Amiképpen Krisztus szenvedései sokak voltak, azonképpen 
mi gazdagon megvigasztaltattunk a Krisztusban.” A mi Mindenható Istenünk 
egyeseket kicsinyeknek rendelt Izraelben, de azért nem kevésbé kedvesek Előtte. 
Ezek hasonlítanak a folyami halakhoz, pontyhoz, csukához, pisztránghoz, melyek az 
ő nagyságuknak megfelelő vizekben tartózkodnak. Nagy viharok nem tombolnak 
náluk, a habok fodrosodása és csendje igen megfelel a benne lakóknak. Az Isten 
gyermekei közül mások már nagy dolgokra vannak hivatva, hasonlít a bálnához vagy 
a cethalhoz, mely részére az Óceán teremtetett, a maga hatalmas hullámaival, 
tomboló orkánjaival. A nagy Alkotómester mindent bizonyos méretek után 
készített, míg némely élet igen bölcsen kis méretek után rendeltetett, addig mások 
élete nagy méretek után formáltatott és alkottatott meg. Ezeknek nagyobb a 
szomorúságuk, de nagyobb a vigasztalásuk is. Isten mindnyájunkért gondot visel és 
mindannyian helyet foglalunk gondolatai között. A végtelen bölcsesség kirendeli 
mindenkinek a maga tehetségét, erejét és hozzá a maga kísértéseit is. Ugyan mit 
akarhat egy pacsirta a sas szárnyaival? Ahol sasszárnyak és sasszemek vannak, ott 
meg kell lenni felemelkedésnek, fel az Alpok fölé, ahol a szelek és a villámok 
társasága van. A kis színes, gyönyörű tollú kolibrinek a helyét Isten nem rendelte a 
magas légbe, hanem a világok és a levelek közé, napfénybe, közel a földhöz. Ismeri 
minden lényét, minden teremtményét és szeretete megoszthatatlanul mindenkié. 
 
A jó Isten egyenlő arányban bocsát e földre világosságot és sötétséget, amelynek 
eredménye egy olyan élet, melyben elég szenvedés van, hogy biztos legyen és 
elegendő öröm, hogy kívánatos legyen. Nem hiszem, hogy a mi halandó életünk 
helyesen volna előadva ama példabeszédben, mely így szól: „Megfigyelted-é már, 
óh, király, mikor csolnakodban ülsz és a tüzek meg vannak gyújtva, a lámpák égnek, 
hogy mint repül elő a madár a külső sötétségből, az ablakokon be és a tündöklő 
légen át és azután ismét kiszáll a homályba. Ilyen a mi életünk, egy kis rész 
világosság, körülfogva mindenhol sűrű homállyal.” Ez nem úgy van. Ha egy hívő 
kikerül a világosságból, akkor bejut a fényességbe. Ha egy rész sötétségen visz át 
utunk, akkor el lehetünk készülve ugyanolyan hosszú világosságra is. Ha az óceán 
ma háborog és hajónkat ide-oda veti, akkor remélhetjük, hogy holnap a tenger 
olyan sima és csendes lesz, mint a tükör. A változatosságok megvannak, de az élet 
nem nyújtja egyedül csak a szenvedést. Borús, esős nap van elég és a szép, derült 
napok mégis felülmúlják amazokat. Isten megvidámít ama napokhoz képest, 
amelyekben szomorúak voltunk és ama esztendőkhöz képest, melyekben sok 
gonoszságot és bűnt láttunk. Nem lehet, nem szabad az Isten gyermekeiről azt 
mondani, hogy ők a szerencsétlenek csoportját képezik. Bár, ha csak ebben az 
életben volna reménységünk, akkor természetesen a legnyomorultabb emberek 
volnánk, mivel azonban a mi reménységünk biztos, ennélfogva a legboldogabb 
emberek vagyunk. Ha ennek az életnek vége lesz, akkor nem fogjuk azt mondani, 
hogy ez gonosz dolog volt. Meg van az ígéretünk a jelenlegi és a jövőbeli életre 
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egyaránt. „Boldog nép vagy Izrael!”, ez vonatkozik úgy mostanra, mint a jövőre. 
Isten megáldott minket, tehát áldottak vagyunk és nem illik úgy beszélnünk, mintha 
ez az áldás semmit sem érne. 
 
Ha tehát úgy áll a dolog, hogy a szenvedés és az öröm egyensúlyozzák egymást, és, 
hogy egyenlő mértékben jut a mi részünkre mindkettőből, akkor fogadjuk ezeket 
hálaadással. Jegyezzük meg azonkívül, a szenvedés az öröm hírnöke. Nem tudom, 
nem említettem-e a múltkori beszédemben, hogy pár héttel ezelőtt egészségesen, 
erősen és örömmel ültem egy barátommal egy szép kertben, így szóltam hozzá: 
„Nagyon könnyen feltételezhetjük, hogy valami baj fenyeget, mikor ily sok 
napsugárban van részünk.” Az aggodalom nemsokára be is igazolódott, amint ez 
ilyen esetben így is szokott lenni. Ne felejtsük el azonban az igazságnak a másik 
oldalát, amely viszont azt mondja, hogy biztosan várhatunk kegyelmet és áldást 
akkor, ha megelőzőleg nehéz szenvedések és fájdalmak a földre sújtottak. A 
szenvedések hamuja alatt már ott találjuk az öröm parazsait. A szenvedés az Isten 
hírnöke a fekete zászlóval, melyet azért küldött, hogy jelentse, miszerint a 
kegyelem ura teljes fenségében megérkezett. Az események ugyanolyan 
sorrendben mennek, mint Izraelnél: először hallatszott az egyiptomi vasszekerek 
zörgése, a lovasok kiabálása a harcosok jajveszékelése, a fuldoklók halálordítása és 
csak ezután harsant fel az izraeliták messzire hallatszó, mindent felülmúló 
diadaléneke. Fáraó haragja, a menekülés az éjszakában, az átkelés a Vörös 
tengeren, ezek az események mind Mirjam cimbalmának és a hangos 
kísérőénekeknek az útját egyengették: „Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges ő, 
lovat lovasával a tengerbe vetett.” Izraelnek sárból kellett téglát készítenie, szalma 
nélkül, mielőtt Mózes eljött. Ha kis gyermek lettem volna az izraeliták között, akkor 

‒ így gondolom ‒ biztos lettem volna abban, hogyha apám a keserű sót az asztalra 
helyezi, akkor nemsokára a sültbárány is odakerül, ha mindjárt nem láttam sehol 
sem az elkészítését. „És egyétek azt meg keserű sókkal,” tehát ahol keserű só van, 
ott érezni lehet a sültbárány illatát is. Jób nem tudta, nem is számított reá, de a Jób 
könyvének világában mi megtudhatjuk, hogy az az előrelátás, miszerint egy embert 
másodszor is oly gazdaggá tenni, amilyen megelőzőleg volt, azt jelenti, hogy 
mindent visszaadni neki, amije volt. Új ház építésénél igen gyakran okos dolog, ha a 
régi épületet teljesen leromboljuk. Régi házat, öreg épületet megtartani sokszor 
nagyon drága takarékosság, helyesebb, ha az ilyent lebontjuk. Véleményem szerint 
ugyanúgy áll a dolog a szentek szenvedéseivel, hogy ezeket elviseljük, mert 
máskülönben nagyobb adományok elvérzésében hátráltatnának. A szenvedések 
fekete ruhába öltözötten közelednek felénk, de a hívő szem ezüstös kürtöket is lát a 
kezükben, amelyekkel nagy kegyelme gyors közeledését jelentik. Isten minden 
gazdagságával eltelve közeledik gyermekeihez és adja tudtul nekik, hogy szenvedés 
az öröm úttörője. 
 
Ha egy lépéssel továbbhaladunk, akkor az a változat áll előttünk, hogy a 
szenvedések előkészítik az örömet. Nem volna veszély nélkül kedves testvérem, ha 
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életednek kezdetén világi javakban volna részed. Úgy az üzletben, mint más földi 
dolgokban való szerencsétlenség, arra vezessen, hogy a világi javak hiábavalók s 
azért azon esetben, ha netán földi javakat örökölnél? Vigyázz, hogy ne légy 
megkísértve azoktól és bálványozd azokat. Meg vagyok győződve róla, hogy azokon 
tönkrementek azért, mert hirtelen dicsőséghez és gazdagsághoz jutottak, ha 
először megaláztattak és a földre tiportattak volna, mint a sár az utcán, akkor 
jellemük megkeményedett volna, hogy a legerősebb kísértésekét, és pedig az 
emberi dicsőséget és elhordozhatták volna, mert egy férfi a maga dicséretének 
hallatára úgy megedződik, mint az ezüst az olvasztótégelyben vagy az arany a 
tűzben. Kedves testvéreim, még nem vagytok elkészülve arra, hogy egy nagy, erős 
háznak a felépítményét elbírnátok. Először jó mélyre kell ásni és az alépítményt 
erősen megvetni, hogy azután erre egy nagy épületet felemelni lehessen. A lelki 
életben Isten nem ruház fel hirtelen tündöklő erényekkel, hanem a lélek teljes 
összemorzsolása és mély megaláztatás előzi meg az alap felvetését és azután egyik 
kő a másikra, mint gyöngysor egymás mellett leszünk felépítve és válunk a 
mindenható Isten palotájává. A szenvedés felépíti a házat teljesen az öröm 
számára. Az örökkétartó menny elkészítése ideig tartó szenvedésekből áll. Jézus 
elment, hogy a mennyet elkészítse számunkra, keresztjét azonban itthagyta 
nekünk, hogy a Szentlélek ezáltal készítse meg a mennyet. Nem tudnátok élvezni a 
paradicsom békéjét és nyugalmát, ha megelőzőleg nem szenvednétek végig a 
zarándok út minden fáradságát, nem tudnátok megérteni a mennyország 
határtalan boldogságát, ha szíveteket nem puhítaná meg a szenvedések 
elhordozása. Ne feledjük tehát sohasem el, hogy a mi szenvedéseink házakat 
építenek és asztalt terítenek elkövetkező örömeink számára. Olvastátok a régi 
római hősök diadalmas bevonulását Rómába? Álltatok-e azon a széles útvonalon, 
mely diadalkapukkal van tele, és amely a Kapildiumhoz vezet? Ott tolongott a 
tömeg, ember-ember mellett, mikor az az örvendetes nap eljött, hogy a győztes hős 
bevonult. Az egész útvonal tömve volt emberekkel, minden háztetőn, minden 
ablakon, minden utcasarkon emberek voltak, mialatt a győző fehér lovak által vont 
diadalkocsijában, kürt-zengés és a sok százezernyi tömeg üdvrivalgása közben 
bevonult. Micsoda dicsőség! Micsoda hírnév! Róma népe megtett minden tőle 
telhetőt, hogy hőseit ünnepelje. De mennyi ütközet, mennyi kínszenvedés múlt el 
addig, míg ez a büszke óra elkövetkezett! A győzelemnek küzdés az előjátéka. A 
sebforradások a legszebb ékítményei a győzőnek és a sebhelyek a legékesebb 
bizonyítékai a bátorságnak. Mivel a küzdelem porával be van fedve és a saját 
vérével befecskendezve, ezért fel van szerelve a hősiesség szükséges kellékeivel és 
méltó mindenki tiszteletére. Ennek úgy kell lenni a jelenben is minden dolognál, 
senki sem hordhatja a babérkoszorút anélkül, hogy ne szenvedjen érte. Ha győzni 
akarunk, harcolnunk kell, ezért fejleszd a mi bátorságunkat, jó Urunk. Az út a 
koronához kereszten vezet át, a babérkoszorút nem kapja meg lusta kar. 
Engedjetek még egy dolgot tudomástokra adnom, kedves barátaim. A szenvedés és 
az öröm közt olyan szoros kapcsolat van, hogy nincs olyan szent férfi, akinek 
szenvedései vannak anélkül, hogy ebbe a szenvedésbe nem volna egy ugyanannyi 
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öröm elrejtve. Kívülről tekintve egy egész közönséges kagyló, de benne értékes 
gyöngy van, ha fáradságot veszesz magadnak arra, hogy felnyisd. Ne gondoljátok, 
hogy kigúnyolom a szenvedést, ha azt mondom véle, hogy az öröm hüvelye, sőt mi 
több, enyhíteni akarom a bánatotokat, amennyiben ünnepélyesen biztosítok 
mindenkit arról, hogy a személyiségek gyászszegélyes borítékjában a 
mindenhatónak egy felséges és örvendetes üzenete rejlik. A Krisztussal való 
társaságunk értékét a szenvedésekben találjuk meg. Fohászkodunk és könyörgünk, 
hogy közösségünk legyen Krisztussal, ezt pedig másként nem érjük el, ha csak nem 
szenvedünk úgy vagy legalább ahhoz mérten, mint Krisztus. Bizonyos benső öröm 
rejlik szenvedéseinkben, ha arra gondolunk, hogy hasonlítunk Urunkhoz, 
amennyiben mi is gyötrettetünk. Ha ez volna az egyedüli vigasztalás, úgy elégséges 
volna, hogy minden szenvedést, minden keserűséget megédesítsen. 
 
Mindezeken kívül általában minden szenvedés a mi gyengeségünk megnyilvánítása 
az Úr előtt. Láttam és megismertem a boldogságnak sokféle faját, de azt gondolom, 
hogy minden boldogság és üdvösség között a legédesebb és a legtisztább, 
tehetetlenül és erőtlenül a Jézus keblére borulni és életébe bemerülve 
elszunnyadni. Semminek lenni, teljesen semminek, egyedül lábainál megpihenni. 
Olyannak lenni, mint egy liliom, melyet száráról letörtek és így az ő kezébe adtak. Ez 
kimondhatatlan, felfoghatatlan boldogság! A mi Urunk szeretete az ő kicsinyei és 
megszomorodottjai iránt végtelenül kedves és bájosán gyöngéd. „Felveszi a kis 
báránykáit és ölében hordozza őket.” Irigylésre méltó gyengeség a mennyekben 
Jézus keblén nyugodni. Vágyva-vágyom az isteni szárnyak alatt meghúzódni, mint 
egy kis csibe a kotló szárnyai alatt, úgy érezném magamat, hogy elveszek Istenben. 
Felséges dolognak találtam azt érezni, hogy nem volt már erőm a szenvedésekre és 
ezért bele kell zuhannom az isteni akaratba. Biztos dolog, hogy minden 
szenvedésben öröm is van, amiként nincsen éjszaka csillagok nélkül. Meg vagyok 
győződve, kedves fivéreim és nővéreim, hogy ti, kik legjobban fájlaltok és 
gyászoltok valakit, olyan örömben fogtok részesülni, amely túlszárnyalja a 
fájdalmat, Egy atyának, testvérnek vagy gyermeknek az elvesztése mindig nagy 
bánatot okoz, de sokkal nagyobb ennél az a tudat, hogy a mi hozzátartozónk nincs 
igazán elveszve, hanem csak elhelyezve számunkra a mennyekben. Nagy bánat és 
nagy fájdalom egy hű testvértől és kedves munkatárstól elválni, de édes érzés és 
boldogság tudni, hogy ők angyalszárnyakon repültek fel a mennyei hajlékokba. Ezek 
a jámborak elmentek mi előttünk, előbb üdvözölhetik a királyok királyát és láthatják 
Őt teljes szépségében. Van közöttük legalább egy, aki előbb élvezi jutalmát, mint 
lelki gondozója és pedig az, aki az én örömem és koronám volt, felment előttem a 
mennyekbe. Tényleg az elsőkből utolsók lesznek. A mi összekötő kapcsunk a 
Láthatatlannal megerősíttetik azáltal is, hogy szeretteinket magához veszi. Van 
tehát megint eggyel több a mennyekben, akit szeretünk, eggyel több testbeni 
viszontlátásban lesz részünk, úgy tehát új és erős kötelékkel kötöztetünk újra oda. 
Nem volt tehát igazam, mikor azt mondtam, hogy minden szenvedés örömet rejt 
magában?  
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El fog jönni az a nap, mikor, minden Istentől küldött szenvedést, mint örömet 
fogunk megtekinteni. Valami különös, titokzatos módszer által, melyet egyedül az 
örökkévaló, láthatatlan és hallhatatlan Isten ismer, minden szenvedésünk örömmé 
fog átváltozni. Láthatjátok ezt a tant igazolva saját házatoknál is, egy olyan 
példában, melyet az Úr Jézus maga mondott el: „Egy asszony, mikor szülés előtt 
van, fájdalmai és szenvedései vannak; de mikor eljön szülésének órája és 
gyermeket szült a világra, nem gondol többé a fájdalmakra, amaz öröm miatt, hogy 
ismét ember jött a világra.” A mi fájdalmaink és szenvedéseink igen nehezek, 
mindazáltal mindannyit elfelejtjük ama örömben, amely belőlük ered. Mielőtt 
belépnénk az örökkévalóságba, köszönetet és hálát fogunk mondani az Istennek, 
minden szenvedésért, amelyet megértünk. Lehet, hogy amennyiben mindazon 
dolgokon, melyeken átmentünk és amelyek bámulatunkat és csodálatunkat vívják 
ki, az elsők között lesznek tapasztalataink a szenvedésekben, a tüzes katlanban és 
az ostorcsapások alatt. A szenvedések és a fájdalmak egész új dallamokat és csodás 
szépségű szavakat fűznek a régi zsoltárokhoz. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel 
a szavakkal és fohászkodjatok fel ekként: „Vidámíts meg minket ami 
nyomorúságunk napjaihoz képest és az esztendőkhöz képest, amelyekben láttunk 
gonoszt.” 
 
Legyetek türelemmel továbbra is, míg fejtegetésemnek második részéhez érek, 
melyet általában hasznosnak óhajtok tenni. Ez a megkívánt öröm így lesz 
jellemezve: egy különös öröm. A zsoltáríró által óhajtott öröm négy részből áll. Az 
első: Isten művei megpillantása alkalmával nyert öröm. 
 
Figyeljétek meg: ,,a te műved”. Felüdítő, felemelő, helyesebben fellelkesítő dolog 
van az Isten műveiben. Nem éreztétek még ezt? Azt gondolom, hogy igen. 
Mennyire felüdítő és mily boldogságot adó lehet egy sivatagban vándorló elfáradt, 
tikkadt utas számára, ha egy kis zöld terepet tiszta ivóvízzel megtalálhat. A kertek 
virágai, az erdő vad szépségei, az út menti pázsitok, mind-mind Isten műveit 
képezik és így vigaszt és megnyugvást adnak Isten szolgái számára. A természet 
vigasztaló és nagyon barátságos. A csillagok világosságot gyújtanak szíveinkben, a 
szelek tovaűzik keblünkből a szomorúságot, a levegő, a hullámok pedig egészséget 
bocsátanak reánk. A természet végtelenül kedves nevelőanyja az Úr gyermekeinek, 
mivel úgy ő, mint mi magunk is, Isten művei vagyunk. Ha erős kísértésben vagyunk, 
akkor édes, megnyugtató eszköz a mi mennyei Atyánk keze munkáját 
megtekintenünk. Az a műve, mely a gondviselésben, az előrelátásban nyilvánul 
meg, szintén vigasztaló mi reánk. Nézzük csak meg, hogy mit tett az Úr népéért 
egyedül most, a múlt években és ennek láttára szívünk biztosan fellelkesül. Ha a 
szenvedéseket úgy tekintjük meg, hogy azok Isten művei, akkor nem rettegünk 
tőlük. Egy perzsa főnemesről beszélik, hogy egyszer katonák törtek reá, teljesen 
körülfogták és fogságba akarták ejteni, ő azonban kivette kardját és oly derekasan 
küzdött, hogy megszabadulhatott volna tőlük, ha a katonák egyike nem kiabált 
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volna felé: „A király küldött minket hozzád, hogy téged hozzávezessünk”. Mikor ezt 
meghallotta, azonnal beletette kardját hüvelyébe és engedelmeskedett a 
parancsnak. Igen, megtörténhetik, hogy küzdünk az ellen, amit 
szerencsétlenségnek tartunk, mihelyt azonban tudomásunkra jutott, hogy ezt az Úr 
tette így, akkor a küzdéssel fel kell hagyni, mert örvendenünk kell annak, amit az Úr 
tett, vagy ha addig nem is jutunk, hogy örvendjünk azon, legalább bele kell 
egyeznünk a felsőbb akaratba. 
 
Testvéreim, a legnagyobb vigasz, amelyre ennek a gyülekezetnek szüksége van az, 
hogy Isten Igéje ebben a körben újraéledjen és megdicsőüljön. Ha az Úr csak 
hozzánk akar jönni, az embereket megmenteni, és ha népét csak nevelni, erősíteni 
és segíteni akarja abban, hogy szent szolgálatát elvégezzék, akkor ez volna a 
leggazdagabb, egyedül lehetséges vigasz: „Láttassék meg a te műved a te 
szolgáidon”. Uram, a mi testvéreink eltávoznak tőlünk, napról-napra vannak, akik 
átmennek a halál tartományának földjén és mi nem látjuk őket többé, hanem ha a 
Te kezed munkáját látjuk mi közöttünk, akkor nem rendül meg bizalmunk. 
Szomorkodunk, ha látjuk, hogy testvéreink munkája, tevékenysége megszűnik, de 
nem akarunk elcsüggedni, ha a Te művedet látjuk. Bárcsak látható volna az Úr 
kezeinek munkája a mi szíveinkben, azután nyilvánvaló volna műve az 
Istentiszteleteken, imaórákon, vasárnapi iskolákban és mindenhol e világon olyan 
helyeken, ahol az Úr embereket magához von. Ebben azután bámulatos és 
rendkívül hatásos balzsamot találnátok minden fájdalmatok számára. 
 
A második vigasz szintén igen gazdag a mi számunkra: öröm Isten ama kijelentései 
felett, melyek gyermekeinknek szólnak; „...és a te dicsőséged azoknak fiain.” Ha a 
mindenható Isten meg akarja jelenteni dicsőségét a mi gyermekeinknek, mit 
kívánhatunk még többet? „Nincs nagyobb örömem, mint az, hogy gyermekeim az 
igazság ösvényén haladnak.” Jobban nem vigasztalhat meg egy szomorkodó anyát 
semmi más, mintha gyermekeit megtérve látja. Szomorkodunk és bánkódunk az 
eltávozottak miatt, de megmondhatjuk ezt: Ne sírjatok a holtak miatt és ne 
panaszkodjatok érettük”, mert sokkal inkább van okotok sírni és panaszkodni azok 
miatt, akik habár élnek, de holtak az Isten számára. Láttatok már egy csoport 
megláncolt fegyencet, amint munkára vezetik őket? Őszintén kívánom magamnak, 
hogy bárcsak soha ilyen szomorú, gyászos menetet ne lássak. Tegyük fel, hogy eme 
szerencsétlen megláncoltak között volna valamelyikőtöknek a fia... Ah, úgy-e jobb 
lett volna talán, ha soha meg nem születik... Gondoljatok azonban azokra, akik a 
bűn láncaival és béklyóival megrakva! Nincs a fiatok vagy a leányotok így 
megkötözve? Óh, akkor biztos vagyok abban, hogy könyörögni fogtok az Úrhoz, 
miszerint titeket eme szomorú állapottól megszabadítson és fiaitok és leányotok a 
bűn bilincseitől megmentse. Fohászkodjatok fel szívből: „Uram, jelentsd meg a te 
dicsőséged gyermekeim szabadítójaként és azután tégy velük amit akarsz.” 
Felkerestétek már valaha egy elítéltnek a zárkáját? Benézni a kapun és ott látni ülve 
egy férfiút, aki halálra van ítélve, éppen elegendő, hogy ájultan essél össze. Tegyük 
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fel, hogy az az ülő alak a te fiad volna ...Vagy férjed ...Esetleg bátyád ...De 
hallgassátok csak ezt: „Aki nem hiszen, immár megítéltetett.” Bocsássatok meg 
nekünk, kedves, ismeretlen rokonaink, ha azt mondjuk, hogy sokkal jobban 
szomorkodunk értetek élőkért, mint ama holtakért, akik hívők voltak; mert a ti 
állapototok rettenetesebb. Ti anélkül, hogy tudnátok, egy sötét zárkában ültök, az 
ítélet ki van mondva reátok, mely szerint ki lesztek végezve, hacsak a végtelen 
kegyelem az utolsó órában közbe nem lép és az ítéletet széttépi. Micsoda 
rettenetes lehet egy szemnek elviselni azt a látványt, mely egy véres ütközet után a 
harcmezőn eléje tárul! Ha látok valakit csak közönséges vágással, amint a sebből 
folyik a vér, már rosszul vagyok, és nem tudom elviselni, de mi lehet az, embereket 
látni széthasított koponyával, kifordult belső részekkel, leszakított kezekkel vagy 
lábakkal, hatalmas sebekkel, amint haláltusájukat vívják? Micsoda borzalmas, 
iszonyú dolog lehet, holttestek halmazai, dombjai között járni és minden második 
lépésnél egy élettelen emberi testben megbotlani? És mégis, mi a testi halál a lelki 
halálhoz hasonlítva? Mily borzalmas dolog lehet ugyanegy házban, egy tető alatt 
lakni olyan hozzátartozóval, aki holt, bár él, holt az Isten számára. Csupán 
elgondolni is, mily kínos dolog. Ha Isten a mi lelki holtjainkat megeleveníti, ha 
azoknak akar életet adni, akik csontok immár hús és vér nélkül, ha azokat akarja 
feltartani, akik a meredek széléről leléptek és már zuhannak a borzalmas mélység 
felé, akkor óh, micsoda vigasztalást nyernénk mi! Hallottatok vagy láttatok-e már 
valaha borzalmas tűzvészről? Láttatok-e már nagy házat vagy szállodát lángok 
között, amely tele volt lakókkal, akiknek nagy része a legfelsőbb emeletre szorult és 
a lángok már az egész épületet körülnyaldosták? Rémítő látvány lehet, emberi 
alakokat pillantani meg egy égő ház felső ablakainál és tétlenül nézni, hogy mint 
pusztulnak oda. Ha azonban fiad volna ott, vagy férjed, feleséged vagy nővéred, 
akkor kínjaid, szenvedésed égő fullánkokká válnának és kétségbeesve kiáltanál fel: 
„Uram, tégy velem amit akarsz, de mentsd meg azt a drága életet!” Gondoljatok 
azután arra, hogy istentelen rokonaitok, ismerőseitek ugyanilyen helyzetben 
vannak és micsoda megmérhetetlen örömben részesítene az Úr, ha megengedné 
gyermekeiteknek és minden hozzátok tartozóknak, hogy megmentse őket, az Ő 
dicsőségét nézhetnék mindörökre… 
 
Ezért irányítom gondolataitokat erre az imára. Vajha felsóhajtanátok ekképpen és 
ennek folyományaként az Úr meghallgatná ezt a Jézus Krisztusért: „Láttassák meg a 
Te dicsőséged szolgáidnak fiain.” 
 
A harmadik vigasz, melyet Mózes e helyen leír, öröm az élvezendő szépség felett. 
„És legyen a mi Urunknak, Istenünknek szépsége mi rajtunk.” A gond és a fájdalom 
eltorzítja az arcot és zsákba rakja a testet, ha azonban az Úr hozzánk jön és 
szépségével ékesít fel minket, akkor a szomorúság és a gyász foltjai eltűnnek 
rólunk. Testvéreim, micsoda szépség az, melyet az Úr ad nekünk! „..a mi Urunknak, 
Istenünknek szépsége.” A szeretet, mellyel velünk szemben viselkedik, 
kegyelmének szépsége. Ha Isten éreztetni akarja velünk, hogy mi az övéi vagyunk, 
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akkor megvilágítja tekintetünket. Ha szeretettel és élettel tölt meg minket, akkor 
szemeink tündökölnek, arcunk fénylik és égész viselkedésünk nyugodt és kedves. 
 
Ez a „szépség” szentséget jelent, mert szentség az isteni szépség. Ha a Szentlélek 
életre kelti bennetek a szentség szépségét, akkor felemel minden szomorúságból. 
Ha a mi gyülekezeteink a halálesetek által szentekké lesznek, akkor igen sokat 
nyertünk minden veszteség dacára. Az „Úrnak szépsége” minden bizonnyal egyben 
az ő jelenlétét tanúsítja. Amiként a nap tündöklése, fénye mindent ragyogással tölt 
be, ugyanúgy hat át mindent az Isten jelenléte. Ha tudjuk, hogy Jézus velünk van, 
ha érezzük, hogy segít nekünk, ha bemerülünk szeretetébe, ha erejével megmarad 
mellettünk, akkor rajtunk is megmutatkozik a szentség „szépsége.” Ha Krisztus 
bennünk van, ha érezzük közelgését, akkor a szenvedések bármely fokát 
elviselhetjük. 
 
Bemerültem szent véredbe, óh, Uram,  

Vezess akaratod szerint, ‒ bárhova. 
 
Ez a szépség bizonyos vonzerővel bír a hívők részéről más emberekkel szemben, az 
emberek igazságként fogadják el, hogy mi Jézus társaságában élünk és látják, hogy 
ábrázatunk úgy tündöklik, mint az angyaloké. Igen szép és nagy dolog az, ha egy 
keresztyén lélek oly boldog, oly szent és oly mennyeies viselkedésű, hogy másokat 
is a Krisztushoz vonz, és az emberek keresik a társaságát, mert meggyőződtek arról, 
hogy ő a Megváltó közelében van. Isten adja meg néked ezt a tulajdonságot, kedves 
barátom, ha pedig már birtokában vagy, akkor bizonyára elmerülnek szenvedéseid, 
mert átváltoznak örömmé. 
 
Az utolsó vigasz, amelyről Mózes beszél, örömet jelent afölött, hogy a mi kezeink 
munkája megerősíttetik, állandóvá lesz téve. „…a mi kezünknek munkáját, erősítsd 
meg!” Figyeljétek meg azt a csodálatos egybeolvadást, amely a zsoltár két verse és 
pedig a tizenötödik és tizenhatodik verse közt van. Amott az áll: „Láttassék meg a te 
műved a te szolgáidon” emitt pedig: „a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.” 
Oh, én hallottam teológusokat, akik helyesen mondták, hogy a megmentés Isten 
műve, de azután keményen hozzáfűzték, hogy prédikációinkban az evangéliumot 
mint saját művünket tüntetjük fel. Így nyilatkoznak helytelenül mi ellenünk, mert 
állításuk nem felel meg az isteni indulatnak. Akadnak azután olyanok, akik ezt a 
művet annyira emberinek tüntetik fel, hogy mellette Istent teljesen elfelejtik. Egyik 
sem igaz a kettő közül, mert egybe kell olvasztanunk ezeket. Gyülekezetet 
felépíteni és lelkeket Jézusnak megnyerni elsősorban Istennek és csak azután a mi 
munkánk. 
 
Miért munkálkodjék egy keresztyén a lelkek megnyeréséért? Felelet: mert Isten 
munkálkodik benne, hogy lelkeket megnyerjen. Isten műve odairányul, hogy 
bennünket cselekvésre, munkára késztessen. A mi munkánk az eredménye az ő 
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művének. 
 
A mi munkánk gyakran igen hasznos vigasztaló eszköz számunkra. Az amerikai 
északi és déli államok között dúlt rettenetes háború alatt (1863-ban) egy észak 
amerikai város, Gettysburg mellett egy ütközet után a sok halott és sebesült között 
egy tábori lelkész is feküdt, Gastman, aki a derekán súlyosan megsebesült, mert egy 
ló ráesett. Az éj már lassan-lassan beállt, a harci zaj elült, a tájékra nagy homály 
borult és amint Gastman itt feküdt, heves fájdalmak által gyötörtetve, képtelenül 
arra, hogy megmozduljon, egyszerre csak egész közelebbről mély sóhajtást és e 
szavakat hallotta: „Oh, Istenem!” Minden erejét összeszedve, holtakon és 
vértócsákon keresztül odacsúszott a haldoklóhoz, aki mellett feküdve, annak Jézus 
szeretetéről és megmentéséről beszélt. Az ember kimúlt, reménnyel a szívében és 
ugyanakkor jött oda két katona, akik azt mondták a lelkésznek, hogy nem messzire 
onnan fekszik egy főtiszt, halálosan megsebesülve és ők oda fogják őt vinni. Így 
aztán nagy kínjai között is irgalmasságot gyakorolt és még azon az éjjel sok 
sebesülttel beszélt Jézusról. Vajon kaphatott e volna jobb fájdalomcsillapítót, mint 
ezt? Nem hiszem. Legalább is azt hiszem, hogy mozdulatlanul feküdni és semmi 
mást nem tenni, mint szenvedni és jajgatni, rettenetes lehet, de szenvedések és 
kínok között ide-oda hordoztatni és a sebesülteknek, haldoklóknak a kegyelemről 
beszélni, ez nagy mértékben megkönnyíti, sőt egyenesen elfeledteti a kínokat. És 
így lesz azután, hogy ha egy barátot elveszíttek vagy valami anyagi vesztesség ér, 
esetleg bármily más szenvedésben, bajban a legbiztosabb vigaszt abban fogjátok 
meglelni, ha teljes erővel szolgáltok az Úrnak. 
 
Szó van a szövegben arról, hogy a munkánk állandó legyen: „...a mi kezeink 
munkáját állandósítsd meg!” Oh ha Isten bennünket siettetni akarna az Ő érte való 
munkánkban, mily boldogak lennénk! A múlt hét valamelyik napján mély 
meghatottság szállt meg, mikor elmondták nekem, hogy a múlt vasárnap itt volt 
egy százados, aki annyira megihletődött, hogy a Megváltót megtalálta, hogy egy 
déli imaórán felállt, ezt elmondta és kérte az Urat, hogy bárcsak hűen megmaradna 
mellette mindenkor. Ez igen jó dolog. Nem mindig látjuk ily gyorsan nevekedni az 
elvetett magvat. Most éppen nedves időjárás van, a bánat és a szomorúság könnyei 
áztatnak minden dolgot és ilyen körülmények között a mag, melyet könnyekkel 
vetnek, nagy hamar fog örömet okozni. Nem ok ez arra, hogy minket 
megvigasztaljon? Kérjük az Urat, hogy sok ily hírt, ily örömet küldjön nekünk, hogy 
így munkánkat a megtérések által siettesse. 
 
Azért könyörgünk még ebben a zsoltárban, hogy a mi szívünk állandó maradjon. Ez 
a főpont. Szemeimet előrevetem a jövőbe, könyörgő, reményteljes szorongással e 
gyülekezet miatt. Nem vagyok még öreg, mindenesetre még nem agg, de nem 
vagyok már azt ami fiatal napjaimban voltam és feltámad az aggodalom bennem, 
hogy az állapotok hanyatlani fognak. Nemrégen azt a kijelentést tette egy nagy 
prédikátor, hogy miután egy prédikátor bizonyos időn túl ott volt valamely 
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gyülekezetnél, úgy azután már minden hősiesség, minden buzgalom, minden 
törekvés, mely új erőfeszítéseket jelent, hiábavaló és a legokosabb az volna, ha 
eltávoznék a gyülekezettől és új vezető állana a munka élére. Ez úgy látszik, mintha 
gyakorlatias gondolat volna, de nem értem meg egészen és úgy tűnik fel nekem, 
hogy egészségtelen és igazságtalan dolog volna. Ha egy gyülekezet fennállása 
emberi munkától függ, akkor ha ez az ember megszűnik, a legjobb ha mindennel 
felhagyunk. Csakhogy az én óhajom az, hogy ezen a helyen Isten keze által emelt 
gyülekezet legyen, amely megállhasson mindaddig, míg az Úr ismét eljön. Ha 
mindjárt egyesek, akik itt oszlopok voltak, el is vétettek, az Úr ezek helyett 
bizonyára más oszlopokat fog rendelni, és ha a Sión épületében itt vagy ott 
javításokra van szükség, azok egészen biztosan meg fognak történni, úgy hogy nem 
marad semmi kívánni való. Ha látjuk, hogy mindezek megtörténtek, akkor gazdagon 
meg leszünk vigasztalódva. „... a mi kezeink munkáját tedd állandóvá nekünk, a mi 
kezeink munkáját állandósítsd meg!” Mi egy megerősített, egy állandó 
gyülekezethez tartozunk, amely meg van erősítve, de nem az emberek, hanem 
Isten által. Ez a gyülekezet fejlődni és virágozni fog, ha mindnyájan be is mentünk 
már az Úr nyugodalmába. Közbevetőleg kérlek arra, tegyetek meg mindent, amit 
csak tudtok e gyülekezet felvirágozására. Tegyétek őt mindjobban hasonlóvá ama 
mintához, amilyennek lennie kell az Úr igaz gyülekezetének. Forrón törekszem arra, 
hogy azt az igazságot, amelyet prédikálok, meg is valósítsam e földön. Azt mondják, 
hogy a kálvinizmus most nem válik be. Lehet, hogy így van. De mégis úgy tűnik fel 
nekem, hogy a szabad kegyelemnek szelleme most jobban el van terjedve, mint 
valaha és hogy szinte minden egyes evangyélium beszédet áthat, ha úgy állnak ma 
a dolgok, hogy a kegyelemről szólók meg vannak vetve. Ennek dacára mégis azt 
reméljük elérni, hogy ezek nemsokára ismét az előtérbe állíttatnak vagy ha nem, 
olyan bizonyságot akarunk magunkról hátrahagyni, mely az evangyélium tündöklő 
esztendeiben az Isten kegyelméből ezrek által fog olvastatni. 
 
A mai időkben kérem mindnyájatok szíves segítségét a gyülekezet számára. A mi 
intézeteinknek szüksége van a ti segítségtekre, a ti buzgóságtokra, a ti 
önfeláldozástokra és imáitokra. Szüksége van a gyülekezetnek a ti szeretetetekre, a 
ti munkátokra, egész ti magatokra. Ezt mondom néktek, kedves barátaim, kik már 
régen velem vagytok és néktek, kik csak ma vagytok itt először: álljatok szorosan 
egymásmelleit, olyan buzgósággal, mint akkor, mikor egy gyermek prédikátortok (* 
Spurgeon még csak 19 éves volt, mikor már Londonban nyilvánosan prédikált. A 
fordító.) volt, aki vezetett benneteket és akit szerettetek és megsegíttettek, hogy jó 
szolgálatokat tegyetek az Úrnak. Legyetek mindnyájan buzgók, hogy a szent dolgot 
egészséges állapotban hagyjátok hátra. Isten meg akarja erősíteni munkáját napról-
napra jobban. Ez legyen a mi vigasztalásunk. Tartsatok meg mindent jó állapotban a 
munkára. Kérjétek a Szentlelket, hogy hatalmával ruházzon fel minket. 
Munkálkodjatok közre minden szent munkánál és legyetek készen mindig jókedvű 
adakozásra. Ne várjatok sohse ösztönzésre, hanem tegye föl mindenki e kérdést: 
„Mivel működhetem közre, hogy a gyülekezetet Isten dicsőségére megtartsam?” 
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Azt hiszem, ez a legjobb út a gyülekezet vigasztalására. Isten vigasztalni akarja 
Siont, a sivár helyeket bőven meg fogja öntözni, de kívánnunk kell mindnyájunknak, 
hogy az építéshez szükséges kő és mész mind előkészítve legyen. Töltsétek ki a 
réseket. Ne hagyjatok sehol semmi űrt. Álljon mindenki szorosan felebarátja 
mellett és aztán: előre! Előre a teljes odaadáshoz és az Istenben való erős hithez. 
Előre a nagyobb kegyelemhez és a magasabb szentséghez, akkor aztán le fogjuk 
törölni könnyeinket és magasztalni az Urat, Ő pedig emlékezni fog reánk és az áldás 
teljességével mindent pótolni fog, amit elvesztettünk. Olyan áldás fog jönni, amit 
még nem élveztünk soha! Legyetek készen erre. Ámen. 
 

Ha hiányoznak a segédeszközök…  
 

‒  Tanács a prédikátoroknak. ‒ 
 
Mit tegyenek azok a prédikátorok, akiknek kevés segédeszközük van, azaz kevés 
könyvük és nincs pénzük sem, hogy ilyeneket vegyenek? Tulajdonképpen a 
gyülekezeteknek kellene erre rájönniök. Feladatuk volna, amennyire erejük 
megengedi, hitszónokuknak nemcsak a testi, hanem a lelki táplálkozást is 
biztosítani. Egy jól felszerelt könyvtár szabályszerűleg odatartozik minden 
gyülekezethez és azok a gyülekezeti vének, akik az asztalnál felszolgálnak, 
feladatukká tehetnék maguknak, hogy a prédikátor íróasztalát is jó könyvekkel 
rakják tele. Ez valóban jó dolog volna és a belefektetett pénz minden körülmények 
közt meghozná a maga busás kamatát. A panaszkodás és a sóhajtozás helyett, hogy 
a prédikátor befolyása csökken gyülekezetre, helyesebb volna, ha megadnók nekik 
a lehetőséget a maguk továbbképzésére és akkor befolyásuk minden bizonnyal 
nem csökkenne, hanem inkább fejlődnék. 
 
Néhány évvel ezelőtt megkíséreltem gyülekezeteinket arra bírni, hogy 
prédikátoraiknak könyvtárat rendezzenek be, amit némely helyen el is fogadtak. Ha 
legalább mindenhol átestek volna már a kezdet nehézségein! Azok a gyülekezetek, 
melyek nem tudnak megfelelő összeget biztosítani hitszónokuknak, azoknak sokkal 
inkább kellene arra törekedni, hogy egy könyvtárt állítsanak fel. Egy másik terv 
volna az, hogy mindazok, akik hozzájárulnak adományaikkal a prédikátor 
fenntartásához, ezenkívül egy kis csekélységet juttatnának arra, hogy azon 
könyveket szerezzenek be. Minden értelmes ember tudja, hogy nincs olyan kert, 
amely évről-évre gyümölcsöt teremne, ha a földet kellőképpen nem trágyázzák. Egy 
vasúti gőzmozdony nem dolgozik szén nélkül ugyanúgy, mint az ökör és ló nem 
vontat takarmány nélkül. Ugyanezért aztán nem várhatjuk, hogy emberek, akik a 
tudás ismeretétől el vannak zárva, mindig tartalomdús és értékes beszédeket 
mondjanak. 
 
De mit tegyenek azok az emberek, akik semmiféle módon nem tudnak könyvekhez 
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jutni? Ha ennek dacára mégis áldásos a működésük, akkor sokkal nagyobb 
dicsőséget érdemelnek, mint azok, kiknek minden segédeszköz a rendelkezésükre 
áll. De mennyire meg lehetne könnyíteni működésüket, ha eme segédeszközöket a 
rendelkezésükre bocsátanak! Dolgozzál csak tovább, szegény testvérem, sok 
áldásos működést fejthetsz ki és annál biztosabban fog hangzani feléd: „Jámbor és 
hű szolgám!...” Ha egy ember csak igen kevés könyvet vásárolhat magának, akkor 
első figyelmeztetésem hozzá, hogy csak nagyon jó könyveket vegyen. Ha csak kevés 
pénzt adhat ki, akkor legalább jó dolgot vásároljon. A legjobb ez esetben a 
legolcsóbb. A nagy gazdagságot, a bőséges könyvszekrényt hagyjátok azoknak, akik 
ilyen fényűzést megengedhetnek maguknak. Ne vásároljatok tejet és vizet, hanem 
sűrített tejet. A vizet saját magatok is hozzáönthetitek. Vegyetek olyan könyveket, 
olyan bibliakivonatokat, melyek világosak, tartalomdúsak, könnyen érthetők és 
nem túlságosan szószaporítók. A leghíresebb prédikátorok vallották meg, hogy az 

írás tanulmányozásához ‒ ami pedig a legfontosabb feladat ‒ csak kevés könyv 
szükséges. Nélkülözhetitek tehát minden fájdalom nélkül azokat a könyveket, 
melyek csak mutatnak, de nem jelentenek sokat. 
 
Következő a szabály: ismerjétek meg tökéletesen azokat a könyveket, melyek 
birtokotokban vannak. 
 
Olvassátok át újra és újra addig, míg minden részét nem ismeritek. Tudástoknak, 
ismereteteknek egy része eredjen innen. Készítsetek magatoknak belőle 
jegyzeteket, kivonatokat. Egy alaposan átolvasott könyv sokkal nagyobb befolyást 
gyakorol a szellemre, mintha húsz könyvet olvasnánk át felületesen. A mohó 
olvasás kevés tudást és nagy értelmi homályt eredményez. Az olvasással úgy 
megtömhetjük fejünket, hogy végül már nem is vagyunk képesek gondolkozni. 
Vannak emberek, akik elvesztik gondolkozási képességüket, annyira 
belegabalyodtak az olvasásba. Megtömik magukat a könyvekből áradó szellemi 
bölcsességgel, úgy hogy végtére saját szellemük szenved eltompultságban. 
 
Egy híres angol író kigúnyolta azokat az embereket, akiknek nagy könyvtáruk van, 
büszkék is erre, de semmi hasznuk nincs könyveikből. „Miért vásárolsz magadnak 
sok könyvet? Nincs hajad és fésűt veszesz magadnak, vak vagy és tükröt szerzesz 
be, süket vagy és hangszert rendelsz meg.” Nagyon megérdemelt szemrehányás ez 
azoknak, kik úgy vélik, hogy tanultak és műveltek lesznek akkor, ha sok könyv van 
birtokukban. Ez igen találó mindnyájunk számára, mert nem úgy véljük-e, hogy már 
okosabbak lettünk, ha néhány óráig a könyvkereskedésben tartózkodunk? Ha 
azonban ezt beképzeljük magunknak, akkor ugyanily gondolatmenettel azt is 
beképzelhetjük magunknak, hogy sokkal gazdagabbak lettünk, ha egy banknak vagy 
takarékpénztárnak megnéztük a kirakatát. Az olvasásnál tartsátok szem előtt a régi 
szabályt: Sokat, nem sok félét. Gondoljatok éppen annyit, mint amennyit olvastok 
és akkor nem lesz hátrányotokra, hogy kevés könyvetek van. Meglehetős nagy 
igazság van egy írónak alábbi szavaiban: „Mutassatok csak egy kedvelt könyvet, 
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melyet gazdája nem tud nélkülözni és rögtön leírom, hogy ez a könyv hogyan néz ki. 
A könyvön meglátszik a fogdosás, a lapokon szamárfülek vannak, a táblák le vannak 
szaggatva az első és utolsó üreses lapok tele vannak firkálva, a könyv piszkos, a 
zsebben váló hordás folytán lerongyolódott, a kályha korma és a fű zöld festékjének 
nyoma egyaránt lerí róla. Meglátszik rajta, hogy zöld erdőben a fejed alá tetted és 
az égő tűz előtt olvastál belőle. Biztosra mondom, hogy elejétől végéig ismét és 
ismét átolvastad, úgy hogy ez és még egy pár ilyen könyvből sokkal több 
műveltséget, tanultságot és értelmességet szerezhetsz, mint az oxfordi egyetem 
(Angolország legnagyobb főiskolája) sok ezer kötetes könyvtárából.” 
 
Ha azután tényleg több könyvre van szükségtek, akkor kérjetek kölcsön itt-ott egy-
egy könyvet. Csakhogy a kikért könyvet természetesen adjátok vissza idejében és jó 
állapotban, hogy azután más alkalommal annál biztosabban kapjátok. 
Tulajdonképpen helyénvaló volna, ha sokkal jobb véleményem volna az 
emberiségről és feleslegessé válnék a figyelmeztetésem. Van egy lelkész 
ismerősöm, aki azt mondta, hogy megjegyezte magának ama három úriember 
nevét, akik a kölcsönkért esernyőket vissza is küldték. Sajnos, úgy látszik, hogy ő 
sokkal jobb társaságban mozog, mint én, mert ismerek különböző fiatal embereket, 
akii a kölcsönkért könyvet soha többé vissza nem adták. Nemrég írt nekem egy 
prédikátor társam, akitől két évvel ezelőtt öt könyvet kértem kölcsön hogy három 
könyvet küldjek vissza. Csodálkozott és meg volt lepődve, mikor aztán nemcsak a 
kért hármat, hanem a másik két könyvet is elküldtem, melyeket már egészen 
elfelejtett. Meg vagyok győződve, hogy ezek után, ha ismét hozzáfordulok 
könyvért, örömmel és kész szívvel adja át. 
 
Scott Walter mondta egy ízben, hogy az ő barátai lehetnek egész középszerű 
számolók, de nagyon jó könyvtartók. Aki okosan kér kölcsön könyvet, az 
ilyenformán sok olvasnivalóra tehet szert, de: „Az istentelen kölcsön kér és nem 
adja vissza.” 
 
Ha azután a könyvek csakugyan drágák és nehezen megszervezhetők az országban, 
mégis van egy könyv, amely mindenki által megszerezhető: a biblia. Egy prédikátor 
a bibliájával felszerelve olyan, mint Dávid parittyája köveivel, teljesen 
felfegyverkezve a viadalra. Addig, míg megvan a bibliája, birtokában van annak a 
forrásnak, melyből mindig elolthatja szomját. Benne egy egész könyvtárnak 
vagyunk a tulajdonában és aki azt alaposan tanulmányozza, sokkal inkább ki van 
képezve, mintha a világ legnagyobb könyvtárán rágta volna keresztül magát. 
Legnagyobb becsvágyunk legyen: megérteni a bibliát. Olyan összeköttetésben kell 
vele lennünk, mint a háziasszonynak varrótűjével, a kereskedőnek a 
pénztárkönyvével és a tengerésznek a hajójával. Ismernünk kell kívülről-belülről, 
általánosságban és külön-külön egyes részeit, a történeteket, tanításokat, 
példabeszédeket és mindent belőle. Hieronymus ismerte az egész bibliát kívülről, 
elmondta fejből. Witsius, egy tudós hollandi férfiú, nemcsak az egész bibliának a 
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közkeletű helyeit ismerte, hanem elmondott egész fejezeteket, könyveket csak 
kívülről. Egy idős lelkész Lancashire-ből (Angolország egy része) minden bibliai 
versből megmondta, hogy melyik könyvből, melyik rész hányadik verséből van 
idézve, vagy pedig megfordítva, minden fejezetből tudott elmondani verseket. Ez 
mindenesetre a jó emlékezőtehetségből ered, de hogy ez ennyire kifejlődhessék, 
alaposan és sokszor kell átolvasni a bibliát. 
 
Egy olyan férfi, aki a bibliának nemcsak a betűit olvassa, hanem annak szellemét is 
magába szívja, nem lehet rossz ember, bármiféle hibái legyenek is. „Cave ab 

homine unius libri” ‒ óvd magad egy könyvnek emberétől, mondja egy régi latin 
közmondás. Ez egy erős ellenfél. Aki a bibliát mindig a szívében és az ajkain hordja, 
az erős harcosa az Izraelnek, senki sem állhat meg ellene. És habár egész halom 
fegyverekkel rendelkeztek is, az ő írástudása legyőz benneteket. Romaine Vilmos 
(híres angol egyházi író) élete vége felé minden könyvet félrerakott és csak a bibliát 
olvasta már. Okos, tanult ember volt és ez az egy könyv mégis teljesen hatalmába 
kerítette és erőssé tette őt. Ha tehát mi szükségből kényszeríttetünk erre, akkor 
jusson eszünkbe, hogy mások szabad akaratból teszik ezt, nem kell tehát érte 
panaszkodnunk sorsunk ellen, mert az írás édesebb a méznél, még pedig a 
színméznél és oly bölcsekké tesz bennünket, mint a véneket. Sohase fogyunk ki az 
olvasnivalóból, ha az Isten Lelke által ihletett könyvből olvastunk és 
kinyilatkoztatásokban sem lesz hiányunk, mert a bibliában nyilatkozik meg 
legtisztábban a Mindenható. Történetek, példabeszédek, hasonlatok mind-mind 
megtalálhatók a Szentírás lapjain. A Szentírás igazsága sohasem érdemesebb a 
megtekintésre, mint mikor kincseskamrájának minden ékszerével megrakottan 
tűnik fel szemeink előtt. Csak most nemrég olvastam át a Királyok és a Krónikák 
Könyvét és nagyon kedvesnek találtam. Ha nyitott szemmel olvassuk ezeket, akkor 
épp úgy megtaláljuk bennük az isteni bölcsességet, mint a próféták és a zsoltárok 
könyveiben. Azt hiszem, Ambrózius volt az, aki azt mondta: „Magasztalom a 
Szentírás végtelenségét.” Mint Auguszta, úgy hallom lelkemben e szavakat: 
„Vegyed és olvasd!” Lehet, hogy egy olyan elhagyatott faluban lakol, ahol nincs 
senki, aki lelkileg fölötted állna és ahol kevés könyvet találsz, mely érdemes az 
olvasásra. Ha igen, akkor olvasd és jegyezd meg magadnak az Úrnak törvényét éjjel 
és nappal és olyanná lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, kövér és zöldellő. A 
biblia legyen jobb kezed, mindent ezzel és ezen át tégy, legyen állandó kísérőd és 
akkor csekély dolgoknak a hiányát nem fogod úgy érezni. 
 
Akinek kevés könyve van, az annál többet gondolkozzék. Gondolkozni sokkal jobb, 
mint könyvekkel rendelkezni. A gondolkozás egybefoglalja és gyakorlatoztatja a 
lelkierőket. Egy kis leányt egyszer megkérdeztek, hogy tudja-e mi a lelke. A 
jelenlevők nagy bámulatára így felelt: „Az én lelkem a gondolkozásom.” Ha ez igaz, 
akkor nagyon sok embernek igen kevés, azaz kicsike lelke van. A gondolkozás 
nélküli olvasásból nem származik semmi haszon, ha mindjárt úgy vélik is az 
emberek, hogy ebből okosabbak lesznek. Mikor Fox György egy éles késsel egy 
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bőrnadrágot vágott magának és az emberi társaság nyomasztó légköréből 
eltávozva egy üres fában húzódott meg, hogy egy hónapig gondolkozzék, akkor 
igazán lelki emberré vált, aki elől a betűrágók és könyvmolyok szégyennel és 
gyorsan húzódnak vissza. Milyen feltűnést keltett nemcsak korszakának állami 
vallásossága előtt, hanem a sokat olvasó tudós, kenetteljes szerzetesek előtt is! 
 
A gondolkozás a gerince, a veleje mindennemű tudásnak. Mily jó volna, ha a mi 
papjaink gondolkoznának! Olyan emberekre van szükségünk, akik az Istennek 
megnyilvánított igazsága felől gondolkoznak, nem pedig álmodozókra, akik saját 
fejeikből találnak ki új vallásokat. Csakhogy mostanában nagyon sokan vannak, akik 
a megnyilatkozott igazság helyett saját főztjüket tálalják fel, amelyben őrültség, 
értelmetlenség és erőszak mértéktelenül, de egymás közt elosztva található. Ezt 
nevezik ők azután „modern gondolkozásnak.” Olyan emberek kellenek nekünk, akik 
egyenesen gondolkoznak és mégis mélyen, mert Isten gondolatjaival foglalkoznak. 
Távol legyen tőlem, hogy korunk ama büszke gondolkozóinak utánzására hívjalak 
fel, akik üres templomok előtt beszélnek és aztán gőgösen megállapítják, hogy ők 
csak a felvilágosodott és művelt egyéneknek prédikálnak. Ez nevetséges és alávaló 
nyilatkozat. Egészen más és nagyon tanácsos, ha gondolkozunk afelett, amit 
hiszünk. Nekem magamnak is sok nyereségem volt ama napokból és órákból, 
melyeket Dél-Angliában, Medwayban egy öreg fűzfa alatt töltöttem. Mikor 
kiléptem az iskolából, betegeskedtem és ezért sok szabadidővel rendelkeztem. Egy 
jó horgászbottal és horoggal felfegyverkezve, kiültem a vízpartra és átadtam 
magam az álmodozásnak, az önvizsgálódásnak és tanulmányaim 
utángondolkozásának. Sokkal jobb volna a gyermekek számára is, ha kevesebbet 
tanulnának és többet gondolkoznának. Ha mindig csak tömjük és újra tömjük a 
fejüket tudománnyal, anélkül, hogy időt engednénk nekik a tanult dolgok 
utángondolására, akkor sohasem fejlődhetnek izmaik és ez a lelki téren sokkal 
károsabb következménnyel jár, mint testi téren. Ha gyülekezeteitek tagjai 
nincsenek olyan sokan, hogy titeket könyvekkel ellátnának, akkor nem is veszi 
igénybe minden időtöket és sokkal többet fogtok a gondolkozásra fordítani. Ebben 
az esetben még jobban jártok, mint azok, akiknek sok könyvük van, de nincs idejük 
azok tanulmányozására. 
 
Ha a szemeinket nyitva tartjuk, könyv nélkül is sokat tanulhatunk. Történetekből, 
melyek szájról-szájra mennek, eseményekből, melyek az orrunk előtt játszódnak le, 

az újságok napi újdonságaiból, általános társadalmi dolgokból ‒ mind-mind sokat 
tanulhatunk. Igen figyelemreméltó, hogy micsoda különbséget okoz, hogy 
szemeinket nyitva tartjuk-e vagy nem? Ha tehát nincsenek könyveid, akkor nyisd ki 
szemeidet és mindenhol találsz olyan dolgokat, melyeket érdemes észrevenni. Nem 
tudsz-e semmit sem tanulni a természetből? Minden egyes virágszál megtaníthat 
valamire. Nézd meg a liliomokat és tanulj a rózsáktól. Nemcsak a hangyáktól, 

hanem minden élő lénytől ‒ bármily jelentéktelen és kicsiny legyen is ‒ tanulhatunk 
valamit. A szélnek is van mondanivalója és minden kis porszemtől, melyet ő 
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tovahord, tanulhatunk. A dértől csípett fűszálaktól és az őszi táj néma fájdalmától 
bő anyagot meríthetünk beszédeink számára. Az erdő egy egész könyvsorozat több 
kötetből, a búzaszem egy könyv a világbölcsességről, a szikla egy darab 
világtörténet és a folyó, mely annak lábainál folydogál, egy költemény. Ha néked 
nyitva van a szemed, eredj el és bölcsességet találsz mindenütt amennyiben, a 
földön és a vizeken. Minden könyv szegényes és üres a tartalma, ha 
összehasonlítjuk ezekkel a dolgokkal. 
 
És ha azután könyveidben nem találsz eleget, akkor tanulmányozd önmagadat. Te 
magad egy titokzatos könyv vagy, amelyből még sokáig nem olvastál ki mindent. Ha 
azt állítod, hogy alaposan ismered magadat, csalatkozol, mert a legnehezebben 
megérthető könyv a saját szíved.  
 
Azt mondtam nemrég egy kételkedő léleknek, mikor ismét beleesett kétségeinek 
mélységébe: „Nem értelek téged, de ezen nem csodálkozom, mert hiszen saját 
magamat sem értem.” Figyeld meg az örvényeket, a háborgásokat a különcködéseit 
lelkednek és a figyelemre érdemes tapasztalatokat, szívednek romlottságát, 
vonzalmadat a bűnhöz és alkalmasságodat a szent életre. Mennyire hasonlítsz az 
ördöghöz és mégis isteni a rokonságod! Figyeld csak meg, hogy mily bölcsen 
viselkedsz, ha Istentől taníttatol és milyen oktalanul, ha átadod magad saját 
tehetségednek. Fedezd fel tapasztalataidnak gyógytárából azokat az orvosságokat, 
melyeket másoknak előírhatsz. Még saját hibáidból és gyengeségeidből is taníthatsz 
másokat, ha azokat az Úr elé hozod. Olyan emberek, kiknek nincsen semmi bűnök, 
nem tudnának vonzalmat érezni a bűnös férfiak és nők iránt. Tanuld megérteni, 
hogy miként viselkedett az Úr a te lelkeddel szemben és akkor meg fogod érteni 
munkáját mások előtt is. 
 
Olvass más emberekből. Ez olyan tanulságos, mint bármi fajta tudományos könyv. 

Ha egy fiatal orvostanhallgató ‒ aki sokkal szegényebb, semhogy a drága orvosi 

könyveket megvehesse ‒ bejuthat egy nagy kórház műtőtermébe és ott az egyes 
eseteket megfigyelheti, akkor még mindig igen jó sebész lehet. Ugyanígy állhat az 
eset egy prédikátorral is. Minden bölcs lelkész felkeresi a lelkibetegek kórházát, 
foglalkozik a keresőkkel, a képmutatókkal, a visszaesőkkel, a kételkedőkkel és az 
érzékenykedőkkel. Aki alapos tapasztalatokat szerzett magának isteni dolgokban és 
azonkívül jó emberismeretre tett szert, az sokkal áldásosabban működik, mint az, 
aki csak könyvekből szerezte meg tudományát. Szomorú dolog, hogyha egy ember 
az egyetem falai közül kilép, mint egy finom úrfi egy egész idegen világba és 
emberekkel meg olyan dolgokkal kerül össze, melyekhez fogalma sincsen. Lehet 
valaki bölcsészileg, matematikailag, sőt teológiailag is kiképezve és mégis még 
mindig csak újonc. Ha azonban tapasztalataink útján megismertük az emberi 

szíveket, akkor nem szenvedünk kárt, ha csak kevés könyvünk van is. „De ‒ szólhat 

egy fontoskodó testvér ‒ miként olvashatunk másnak a lelkében?” Hallottam egy 
úriemberről, hogy vele nem állhatott senki sem öt percig egy kapuszín alatt anélkül, 
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hogy ne tanult volna tőle valamit. Ez egy okos ember volt, de sokkal okosabb az az 
ember, aki nem állt öt percig a kapuszín alatt anélkül, hogy ne tanult volna más 
embertől valamit. Az okos ember egy bolondtól éppen annyit és úgy tanulhat, mint 
akármely világi bölcstől. Egy bolond olyan könyv, mely alkalmas a tanulásra, mert 
lapjai nyitottan fekszenek előtted és bizonyos humor rejlik abban, ha tovább 
akarjuk olvasni. Ha pedig nem is akarod tovább olvasni, akkor legalább elijesztő 
példa ez. 
 
Tanulj a tapasztalt keresztyénektől. Milyen fontos dolgokat képes a fiatalabb 
nemzedék tőlük tanulni! Micsoda tapasztalatokat és élményeket tudnak elmondani 
Isten segítségéről azok az áldott öregek. Mennyire örvendenek ők Isten 
kegyelmének és hűségének. Milyen új fényt vetnek ezek a dolgok az ígéretekre és 
sejtetik meg azt a titokzatos lényt, aki a bölcsek elől elrejti magát, de megjelenik az 
együgyűeknek. 
 
És mennyit lehet tanulni a kereső lelkektől! Valahányszor beszédbe ereszkedem egy 
ilyen lélekkel, mindig meglátom a saját ostobaságomat. Jól emlékszem reá, hogy 
egy szegény ifjú, akit a Megváltóhoz akartam vezetni, mily bizonytalanságba 
döntött engem is. Azt hittem, hogy már erősen fogom őt, mikor ő kapott meg 
engem hitetlenségének keménnyakú makacskodásával. Ilyenek, akik előtt nagyon 
fontos a dolog, gyakran megzavarnak engem ama rendkívüli ügyességgel, mellyel a 
reménység ellen küzdenek. Számtalan sok okot és végnélküli nehézségeket hoznak 
a küzdelembe, úgy hogy nagyon gyakran tanácstalanul állunk előttük. Ha azután 
belátjuk, hogy mily gyarlók és szegények vagyunk mi, akkor segítségünkre jön az 
Isten kegyelme, hogy őket a világosságra vezesse. A hitetlenségnek különféle 
makacskodásából a sok figyelemreméltó következtetés és alakoskodásból, melyet a 
csüggedt lelkek saját érzéseikből és egyes bibliai kivonatokból vesznek elő, 
végtelenül sokat lehet tanulni. Egy fiatal ember egyetlenegy olyan órában, melyet 
kereső és szomorkodó lelkekkel tölt el, sokkal több fontos dolgot tanulhat Isten 
szolgálatára, mintha egy hetet tölt el a legjobb prédikátoriskolában. 
 
A legfőbb azután az, hogy sokat tartózkodjatok a halottas ágyaknál. Ezek olyan 
könyvek, melyek képekkel vannak ellátva. Ezen a helyen bepillanthattok vallásunk 
költészetébe és titkaiba. Micsoda mesés szépen tükröződik a Jordán vize az élet 
határánál! Mily bámulatos szép, sohasem látott virágok nyílnak a folyó túlsó 
oldalán! Ama dicső országnak örök forrásai átküldik harmatcseppjeiket és ezek a 
cseppek a folyó innenső oldalára hullanak. Hallottam, amint egész egyszerű férfiak 
és nők életük utolsó óráiban magasztos, lélektől ihletett szavakat szóltak. Nem 
tanulták, nem is hallották soha ezeket a szavakat földi ajkaktól, ezeket csak azok 
hallják, akik már ott állanak az Új-Jeruzsálem kapui előtt. Fájdalmaik és 
szenvedéseik közt Isten beszél velük és akkor mondanak nekünk valamit arról, amit 
a Lélek megnyilvánított nekik. Minden könyvemet odaadnám, ha ezért az árért 

meglátnám az Úr választottait ‒ mint Illést ‒ amint tüzes kocsin mennek az ég felé. 
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Nem mondtam még eleget? Aki még többet szeretne, azt emlékeztetem erre a régi 

közmondásra: „Jobb, ha a hallgatók éhesen távoznák el, mint jóllakottan.” Ezért ‒ 
éljetek boldogul! 
 

A csendes ima 
 
 Tanács a prédikátoroknak.  
 
Egy hívő prédikátornak természetesen mindenki előtt az ima emberének és az ima 
legbuzgóbb szolgájának kell lennie. Úgy kell imádkozni, mint más közönséges 
keresztyénnek, mert máskülönben képmutató volna. Csakhogy többet kell 
imádkozni, mint más keresztyénnek, mert máskülönben alkalmatlan volna 

hivatalára. „Micsoda ellentét volna az, ‒ szólt egyszer szent Bernát ‒ ha egy férfi a 
legmagasabb állást töltené be az életben, de lelkileg a legkisebbek közé tartoznék.” 
„A prédikátor magas, felelősségteljes állása minden más tevékenységének bizonyos 
zománcot ad és ha az illető az Úrnak tényleg hű szolgája, akkor mindenki számára 
megláthatok imájának szárnyai. Mint polgár imádkozik hazájáért, mint ember 
megemlékezik könyörgésében azokról a felebarátokról, akik körülötte 
tartózkodnak. Imádkozik, mint férj és mint apa, törekszik arra, hogy házi 
istentiszteleteit példaképpen állítsa gyülekezete elé, ha az oltár tüze más helyeken 
csak gyengén pislákol, az Úr választott szolgájánál legyen elég tápláléka, mert ő 
meg van győződve, hogy a reggeli és az esti ájtatosságok megszentelik hajlékát. 
Most azonban arról az imájáról akarunk beszélni, amely különösen állására 
vonatkozik. Imájában legfőként, mint lelkész lép az Úr elé, eme feladatában 
imádkozik leginkább. 
 
Feltételezem, hogy mint prédikátor szüntelenül imádkozik. Valahányszor lélekben 
vagy valóságban hivatását teljesíti, könyörgést bocsát fel és ezt, mint jóillatú 
áldozat füstjét küldi fel az ég felé. Ha valóságban nem is imádkozik folyton, mégis 
állandóan az ima szellemében él. Ha teljes szívvel csüng a hivatásán, akkor nem 
képes enni, inni, szórakozni, az ágyba menni vagy abból felkelni, anélkül, hogy forró 
sóhajt, belső könyörgést ne küldene fel az Úrhoz vagy szívének gyermekies 
ragaszkodással ne viseltetne az Úr iránt; egyik vagy másik formában, de mindig 
imádkozik. Ha van ember az ég alatt, akire ez a parancs: „Szüntelen imádkozzatok,” 
valóban vonatkozik, akkor ez leginkább a keresztyén prédikátor lehet. Vannak 
egyéni kísértései, különös harcai, nagy nehézségei és súlyos kötelességei. 
Félelmetesen őszinte viszonyban kell tehát lennie Istennel és titokzatos módon 
viselkednie az emberekkel szemben. Ehhez természetesen sokkal több kegyelemre 
van szüksége, mint más embernek és minthogy ezt tudja, ez a tudat űzi őt 
állandóan az Erőshöz új meg új erőért és hogy így szóljon: „Felemelem szemeimet a 
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hegyekre, ahonnan jő az én segítségem.” Egy prédikátor írta egyszer levelében a 
következőket egy jó barátjához: „Bár gyorsan kieshetem a helyes állapotból, 
amelybe azonban az angyalok által könnyen visszahelyeztetem, mégis úgy tűnöm 
fel magam előtt, mint egy fészkéből kirepült madár és nem találok előbb 
nyugalmat, míg Isten bölcs társaságába vissza nem kerülök, hasonlóképpen a 
mágnes iránytűjéhez, mely mindaddig nem nyugszik, míg hegyével észak felé nem 
áll. Elmondhatom Isten kegyelme által: „Szívem utánad vágyott éjszaka, az én 
lelkem is bensőmben Téged keresett.” (Ézsaiás 26, 9.) „Korán és későn Istennél van 
a lelkem; szívemnek vigasza és életemnek napsugara Benne van.” Ilyen irányban 
kell haladnia a ti életeteknek is, Istennek emberei! Ha mint prédikátorok, nem 
vagytok igazi, hű imádkozok, akkor nagyon sajnálatraméltók vagytok. Ha arra 
hivattatok a jövőben, hogy kicsiny vagy nagy nyáj fölött felügyeletet tartsatok és 
hanyaggá váltok az imában, akkor ez rossz lesz úgy számotokra, mint arra a 
gyülekezetre és el fog jönni az a nap, melyen megszégyenítve és megcsúfolva 
lesztek mindenki előtt. 
 
Igazán, alig lehet szükségtek arra, hogy a csendben való ima felségességét előttetek 
magasztaljam, de mégsem mulaszthatom ezt el. Előttetek, mint Isten küldötte 
előtt, a kegyelem trónjának megbecsülhetetlen értéke van. Minél jobban ismeritek 
a mennyei kötelességek teljesítését, annál jobban fogjátok betölteni hivatástokat. 
Mindazon képesítő eszközök közül, melyek egy embert Isten előtt elismert 
prédikátorrá avatnak, nem ismerek hatalmasabbat, mint az illető őszinte viszonyát 
a kegyelem trónjával. Amit egy tanuló a prédikátoriskolában tanul, az mind 
felületes dolog, ha összehasonlítjuk ama lelki felemelkedéssel és 
megnemesedéssel, melyet az Istennel való viszonyában nyer. Minden iskolai 
tanulmányaink értéktelenné válnak, ha összehasonlítjuk őket ama kamrácskával, 
ahol imádkozni szoktunk. Hatalmasan növekedünk és mindenképpen erősödünk, ha 
sok időt töltünk imádkozva kamrácskánkban. 
 
Az ima a legfontosabb segítség a prédikációban. Ha bemártják a tollat szívetekbe és 
amellett őszintén könyörögtök az Úrhoz, akkor jól fogtok írni és ha beszédetek 
tartalmát térdeiteken a mennyei trón elé tárjátok, akkor jól fogtok beszélni is. Az 
ima, mint lelki gyakorlat, gyakran egész sorozattárgyat tár elétek választás végett és 
eme magas lelki foglalkozás által belső szemetek, megtisztul úgy, hogy az igazságot 
Isten fényében láthatjátok. Bibliai szavak gyakran csak olyankor mutatják meg 
kincseiket, ha az ima kulcsaival közeledünk hozzájuk. Milyen csodálatosan nyílt meg 
Dániel szeme előtt az írás, mialatt imádkozott. Mennyit tanult Péter a 
„felsőházban!” Az imakamra a legjobb tanszoba. Az ima olyan emelődaru, mellyel a 
legsúlyosabb igazságokat felemelhetjük. Sokszor csodálkozunk az emelőcsigák 
szerkezetén, de sokkal inkább csodálkozhatunk azon, hogy hogyan ismernek meg 
némely emberek titokzatos dolgokat. Nem az ima volt-e ama hatalmas erő, mely a 
csodát létrehozta? Ha Istenhez közeledünk, akkor a sötétség igen gyakran 
világossággá változik át. Az ima meglebbenti a jövő fátylát és bepillantást enged az 
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Isten titkaiba. Egy prédikátorgyűlésen történt, hogy egy kedves lelkész valamely 
dolog tárgyalása közben írogatott valamit egy lapra, amely nála volt. Mikor egy pár 
kíváncsiskodó utánanézett, hogy mi volt az, hát azt látták, hogy végtelenül 
ismétlődnek ezek a szavak: „Több világosságot, Uram! Több világosságot, Uram!” 
Rendkívül alkalmas ez az ima azok részére, akik prédikációra készülnek. Néha úgy 
fogjátok találni, hogy egész új gondolattömegek tódulnak elő egy helyről, mint a víz 
abból a sziklából, melyre Mózes ráütött a pálcájával. Gyakran nem találtok sehol 
semmi utat és egyszerre csak új ösvény tárul szemetek elé. Aki kezében tartja Dávid 
kulcsait, az meg fogja nyitni és senki sem bírja utána bezárni a kaput.  
 
Az ima rendkívül hatásosan fog segítségetekre lenni a prédikációk megtartásánál. 
Valóban semmi sem tehet oly ügyessé a prédikációk megtartására, mint hogyha az 
Istennel való társalgás után a hegyről leszálltok, hogy az embereknek beszéljetek. 
Senki sem tudja jobban az embereket felüdíteni, mint az, aki miattuk küzdött az 
Istennel. Allein Józsefről (nonkonfirmista, híres egyházi szónok), azt mondták 
kartársai: „Szívének és lelkének teljességét töltötte ki az imában és prédikációjában. 
Imái és könyörgései annyira a szív mélyéből eredtek, annyira telve voltak szent 
buzgósággal, annyira át voltak hatva élettel és erővel, hogy hallgatóit szinte 
erőszakosan a hatalmába ejtette, uralkodott hallgatóin, összetörte ellenkezéseiket, 
úgy hogy a legkeményebb szíveket fölengesztelte, meglágyította és gyakran 
felszabadította.” A szíveknek ezt a szent felszabadítását nem vihette volna végbe, 
hogyha megelőzőleg saját lelkét nem tette volna ki az igazság napjának égető 
sugarai elé és ha nem lett volna sok időn át együtt csendes közösségben feltámadt 
Urával. Megható szív, megragadó beszéd csak az ima által születhetik meg. Az 
ékesszólás igazi művészetét csak a szív ismeri, ezt pedig nem lehet seholsem jól 
megtanulni, csak egyedül a kereszt lábainál. Jobb volna, ha nem tanulnák a 
szónokok az emberi szólás művészetét, hanem meg volnának telve mennyei 
szeretettel. Való, hogy az ima nem adja meg néktek a világi képzettséget, hanem 
megadja az igazi ékesszólást, a szív ékesszólását. Imátok le fog hozni tüzet, az égből 
és így áldásos lesz az Úr előtt. 
 
Amint a prédikáció előkészítésénél, úgy a prédikáció tartama alatt is imátok új 
gondolatforrásokat fedez fel. A legtöbb prédikátor, aki magát teljesen Isten lelkére 
bízza, megmondhatja néktek, hogy legjobb és legüdébb gondolataikat nem a 
megelőző töprengés által nyerték, hanem beszéd közben, mintegy 
angyalszárnyakon repültek hozzájuk. Mgbecsülhetetlen értékek voltak ezek, égi 
kezektől ajándékozva, magvak a paradicsom virágairól, illatos myrrha Gileád 
hegyeiről összegyűjtve. Gyakran, mikor gondolataim és a kifejezés küzdenek 
egymással, segítséget kapok szívem titkos sóhajai által, úgy hogy a beszéd azután 
könnyebbé válik, mint rendesen. De miképpen fejlődhetnénk mi odáig, hogy az 
ütközet közben imádkozunk, hogyha azt nem tettük meg akkor, mikor még nem 
voltunk felszerelve a küzdelemre? A küzdelemre való visszaemlékezés 
megvigasztalja otthon a prédikátort, ha a szószéken megkötözve érzi magát. Isten 
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nem hagy el minket, ha mi nem hagyjuk el Őt. Az ima gondoskodik arról, hogy 
amiként el fog jönni napotok, akként támadjon fel erőtök is. 
 
Amiként a tüzes nyelvek az apostolokra szálltak, míg ők ébren voltak és imádkoztak, 
akként fog ez az eset nálatok is megtörténni, és ha egyszer talán elfáradtok, akkor 
érezni fogjátok, hogy angyalszárnyak emelnek az ég felé. Kocsitok, amely talán 
megakad és sehogy sem tud előrejutni, tüzes kerekeket és mennyei lovakat fog 

kapni és aztán ‒ miként Illés ‒ lángnyelvek közé burkolva fogtok az égbe repülni. 
Ugyan hol másutt, mint csak a kegyelem trónja előtt tudja egy hű prédikátor 
kiönteni szívét a prédikáció után és talál vigasztalást lelke számára!? Miképpen 
tudnánk lelkeinket az elragadtatás legmagasabb szikláján megnyugtatni, mint csak 
szívből fakadó ima árán? Vagy ha munkánk valamilyen eredménytelensége 
elcsüggeszt, mi más tudna megvigasztalni, mint csak az, hogy bánatunkat kitárjuk az 
Úrnak? Mily gyakran hánykolódunk fekvőhelyünkön, néha fél éjszakán keresztül, 
mert úgy érezzük, hogy nem tettünk elég erősen bizonyságot. Hányszor óhajtanánk 
még egyszer a szószékre sietni, hogy azt, amit előbb oly lanyhán mondottunk, most 
erővel és tűzzel telten megismételjük. Mi más vigasztalhat csak meg, mint bűneink 
teljes beismerése és az a szívből fakadó kérés, bárcsak a mi gyarlóságunk és 
gyengeségünk ne akasztaná meg a Szentlelket munkájában. Egy nyilvános 
gyülekezeten nem is tudjuk egész szeretetünket kifejezni, melyet az Úr nyája iránt 
érzünk. Miként József, úgy fog a szerető pásztor is egy helyet keresni, ahol kisírhatja 
magát. Ha még oly nyíltan beszél is, mégsem tudja érzéseit megmutatni a 
szószéken, míg kamrájában szabad folyást engedhet könnyeinek és sóhajainak. Ha 
az embereket nem tudjuk megnyerni Istennek, akkor meg kell kísérelnünk Istent 
megnyerni az emberek részére. Nem tudjuk őket megmenteni, nem is tudjuk 
rábeszélni őket, hogy hagyják magukat megmenteni, de sírhatunk balgaságuk felett 
és könyöröghetünk az Úrhoz, hogy irgalommal tekintsen le reájuk. Miként Jeremiás 
próféta, úgy szólhatunk: „Ha azonban ezt nem akarjátok meghallgatni, akkor lelkem 
elrejtőzve szomorkodik kevélységtek felett, szemeim sírnak és könnyeim sűrűn 
hullanak.” Ilyen forró, ilyen buzgó ima sem talál sohasem süket fülekre és 
annakidején az ilyen könnyhullató magvetőből örömteljes arató lesz. Nagyon szoros 
kapcsolat van a heves küzdelem és az igazi eredmény között, úgy, mint a fájdalmak 
és a szülés között. Csodálkozhatunk-e Brainerd Dávid (rendkívül odaadó és áldástelt 
indián misszionárius) bámulatos eredményein, ha naplójában ilyen helyek 
fordulnak elő: „Ma reggel körülbelül két órát töltöttem el imádkozva és sokkal 
inkább mint máskor, voltam képes arra, hogy a hallhatatlan lelkekért küzdelembe 
bocsájtkozzam. Bár még kora reggel volt és a nap még alig kelt fel, de mégis 
izzadtságomban fürödtem.” Luther Márton hatalmas ereje is ugyanilyen alapokon 
nyugodott. Életrajzában azt olvassuk róla: „Hallottam őt imádkozni, de édes 
Istenem, milyen ima volt az! Oly tiszteletteljes hangokat használt imájában, 
ahogyan csak Istennek lehet szólni és amellett oly bizalmasan tárta eléje bajait, 
mint legjobb barátjának.” Nagyon kérlek kedves testvéreim, legyetek jó imádkozók. 
Ha nincs is nagy, feltűnő adományotok, mégis igen áldásosán működhettek, ha 
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helyesen imádkoztok. Ha nem imádkoztok a magvakért, melyeket vetés közben 

elszórtok, akkor ‒ bár lehet, hogy megáldja Isten ‒ de várni nem várhatjátok, áldást 
pedig semmi esetre sem nyer tőle szívetek. Nemrég olvastam egy könyvet, melyben 
az író a következőket beszéli el: „Egy püspök, kinek prédikációjára az emberek nagy 
tömegei tértek meg, egyszer jelenést látott, melyben tudtul adatott neki, hogy a 
megtérések nem az ő tehetsége és fényes ékesszólása által történtek, hanem hogy 
mindez egy tanulatlan, nyomorék testvér imájának köszönhető, aki leült a szószék 
lépcsőjére és az egész prédikáció tartama alatt imádkozott, hogy bárcsak adna Isten 
bőséges áldást a beszédre.” Lehet, hogy ama napon, amikor minden napszínre 
kerül, mi is hasonló esetbe esünk. Lehet, hogy sokan fáradozunk, sokat törődünk a 
prédikációk miatt és végül azt vesszük észre, hogy minden dicsőség egy másik 
építőmesteré, kinek imája aranynál, ezüstnél és drágaköveknél többet ért, míg a mi 
prédikációnk csak értéktelen polyva és szalma volt. 
 
Ha hű pásztorok vagyunk, akkor abban az esetben, ha a prédikációval készen 
vagyunk, még nem leszünk kész az imával is, mert az egész gyülekezet így kiált fel: 
„Jöjj át és segíts nekünk imádkozni.” Ha megnyertek valamit ima által, akkor sokat 
fogtok majd imádkozni másokért, különösen barátok és hallgatókért, akik 
vágyakoznak a ti imasegítségetekre. Legalább én úgy teszek és nagy örömömre 
szolgál, ha Uramnak ilyen könyörgéseket előterjeszthetek. Sohasem fogtok 
szűkölködni az imaanyagban, még ha nem is nyertek tápot másoktól. Tekintsetek 
csak gyülekezetetekre. Itt találtok majdnem mindig olyanokat, akik testileg, sőt 
sokkal többet, akik lelkileg betegek, olyanokat, akik még nem tartottak bűnbánatot 
és olyanokat, akik keresnek, de nem találnak. Sokan vannak, akik elcsüggedtek és 
nem kevés hívő akad, aki visszafelé halad vagy aki szomorkodik. Az özvegyek 
könnyeit és, az árvák sóhajtásait az Úr elé kell vinnetek. Ha Istennek hű szolgái 
vagytok, akkor, mint egy főpap álltok az Úr előtt, főpapi öltönnyel és mellvérttel, 
amelyen Izrael gyermekeinek a neve áll és a függöny mögött imádkoztok értük. 
Ismerek testvéreket, akik felírják maguknak azokat a neveket, akikért imádkoznak 
és így nem felejtik el könyörgéseikben előhozni őket. Csakhogy a gyülekezet 
egyedül nem töltheti ki egészen imáitokat. Részt akar venni imátokban a saját 
nemzetetek és az egész világ is. Egy erőszakos imádkozónak az imája úgy védi 
hazáját, mint egy tüzes fal, oltalmazza és védi népe földjét. A protestáns nemzetek 
ellenségei jobban félnek a népek imájától, mint ama népek hadseregétől. 
 
Az a lelkész, aki nem imádkozik őszintén hivatása teljesítése közben, az gőgös, 
önmagában bizakodó ember. Úgy cselekszik, mint akinek elegendő ereje van 
önmagában és nincs szüksége az Isten segítségére. Mindenesetre igen nagy és 
alaptalan becsvágy szükséges ahhoz azt hinni, hogy beszédünknek az Isten 
Szentlelkének közreműködése nélkül is elég ereje van arra nézve, hogy az 
embereket a bűnből ki, Istenhez vezesse. Az a prédikátor, aki az imádkozást 
elmulasztja, hivatásának a legfontosabb teendőjét hagyja figyelmen kívül. Nem 
ismeri, nem tudja értékelni egy léleknek fontosságát és még kevésbé az örökélet 
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becsét. Az ilyen prédikátor egy érzéstelen hivatalnok, aki a mindennapi kenyér 
végett áll a szószékre vagy pedig egy megvetendő képmutató, aki érzékeny az 
emberektől eredő dicséretre, de közönyös Isten elismerő szavaival szemben. 
Időmúltán egy felületes pletykázó lesz belőle, aki ott találja meg legjobban helyét, 
ahol a legkevesebbet érdeklődnek a kegyelem után és ahol a külső látszaton 
csodálkoznak. Nem tartozhat azok közé, akik mélyen szántanak, de azután 
gazdagon aratnak, naplopó lett belőle, nem pedig szorgalmas munkás. Mint 
prédikátort ismerik, azt hiszik, hogy él, holott holt. Sántikál, mint egy olyan ember, 
akinek egyik lába rövidebb, mint a másik, mert imája rövidebb, mint prédikációja. 
 
Igen szükséges volna, hogy ilyen irányban mindnyájan megvizsgáljuk magunkat. Ha 
tanítványaitok közül valaki azt állítaná, hogy ő annyit imádkozik, mint amennyire 
kötelezte magát, akkor ez a megállapítás nagyon hihetetlen volna előttem. Ha 
pedig akad itt egy lelkész, gyülekezeti vén vagy diakónus, aki azt mondhatja 
magáról, hogy annyit imádkozik, amennyit ereje és ideje megengedi, akkor 
rendkívül szeretném, ha az illetővel megismerkedhetném. Ismeretsége 
mindenesetre nagyon becses volna előttem, mert én sajnos, nem mondhatom ezt 
magamról. Szégyelve ismerem ezt be, de be kell ismernem. Nagyon helytelen vigasz 
az, ha azt mondjuk magunkról, hogy nem vagyunk hanyagabbak, mint mások. A 
mások hibái nem mentesítenek bennünket, ha mi is hibásak vagyunk. Milyen 
kevesen vannak köztünk olyanok, akik hasonlítanak Albán Józsefhez. „Amíg 

egészséges volt ‒ írja róla felesége ‒ mindennap reggel négy órakor felkelt és szinte 
levert volt, ha hallotta már abban az időben a kovácsok kalapálását. A reggeli négy 
órától nyolc óráig terjedő időt imával, önvizsgálódással és zsoltárénekléssel töltötte 
el. Sokszor abbahagyta gyülekezetben munkáját és az egész napot imával és 
önvizsgálódással töltötte el.” Szégyenleni kell magunkat, ha Martyn Henrik (jámbor 
és igen áldott anglikán lelkész, később misszionárius; lefordította a perzsa és hindu 
nyelvre a bibliát) naplójának egy fejezetét olvassuk: „Végre tudom hajtani azt a 
szándékomat, amit tegnap az ágyba menetel előtt feltettem, hogy ugyanis az egész 
mai napot imával és böjtöléssel fogom eltölteni. Először könyörögtem a testi 
gondolatoktól való szabadulásért és megbíztam az Isten ígéreteinek erejében, hogy 
segítségemre lesz lelkemnek a helyes ájtatosságban való megtartásában. Azután 
elolvastam Ábrahám történetét, hogy lássam, milyen bizalmasan tárgyalt Isten 
ezelőtt az emberekkel. Azután, minekutána saját szentségemért imádkoztam, 
lelkem kiterjesztette szárnyait Isten szentsége után és ez volt az egész nap legszebb 
órája.” Valószínűleg nem is sejtjük, hogy mennyi áldást nyernénk az ima által, vagy 
pedig ha nagyobb bizalommal telnénk meg Isten iránt. A panaszkodások nem 
használnak e téren semmit, sokkal többet ér az az őszinte szándék, hogy törekszünk 
jobbak lenni. Nemcsak szükséges volna, hanem okvetlenül többet kell 
imádkoznunk. Prédikátori voltunk nagy eredményének titka az erőteljes imában 
rejlik. 
 
Azon dolgok közül, melyet az ima hozzánk hoz, van egy felséges áldás, egy 
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leírhatatlan, kibeszélhetetlen valami, amelyet könnyebb megérteni, mint kibeszélni. 
Ez az Úrtól kapott harmat, az Isten jelenlétének érzése. Meg fogjátok érteni, hogy 
mit gondolok, ha azt mondom, hogy ez a szentek megkenetése. Sokáig törhetjük a 
fejünket, míg ki tudjuk fejezni, hogy mit jelent az, megkenettelve prédikálni, de a 
prédikátor észreveszi, hogyha meg van kenetve, a hallgató pedig mihamar megérzi, 
ha nincs meg. Mindenki, aki korán reggel kimegy a mezőre vagy az erdőbe, megérzi 
a felséges reggeli harmatot, amikor minden fűszál minden falevél szikrázik és 
ragyog az apró gyöngyszemektől, amelyekben csak gyönyörködni tudunk, de leírni 
vagy alkotni képtelenek vagyunk. Ilyen a Lélek által való megkenettetésnek a titka 
is. Mi magunk ismerjük, de nem tudjuk megmondani, hogy mi az. Amilyen könnyű, 
éppen olyan balga dolog, ezt a megkenettelést utánozni kifejezésekkel, belső 
szeretetet feltüntetni, amely szinte képmutatás. Vannak emberek, akik oly sokszor 
hangoztatják a „drága Uram Jézus”-t, hogy végül már szinte undorító lesz. Az ilyen 
bizalmas kifejezések eleinte nemcsak hogy elviselhetők, hanem szépek is voltak, 
mikor egy-egy megnyílt lélek szíve teljességéből hozta elő e szavakat, ha azonban 
minden gondolkozás nélkül, értelmetlenül hajtogatjuk e szavakat, akkor nemcsak 
tűrhetetlenek, hanem szemtelenek is. Némelyek megkísérlik, hogy siránkozó 
hangon, ájtatos szemforgatások közben és nevetséges karmozdulatokkal a 
megkenettelés látszatát tüntessék fel, de mindezek az élettelen, utánzások 
olyanok, mint egy feloszlóban levő holttetem, nemcsak ellenszenves, hanem 
szégyenteljes is. Egyesek erőfeszítéssel és hangos kiabálásokkal igyekeznek az 
ihletettség látszatát feltüntetni, mások erős kézszorítások közt mondogatják: „Az Úr 
áldjon meg!” Mindez úgy hangzik,, mintha színészkedés volna. Egy képmutató 
istentiszteletnek a hallgatóit bűnbánatra hozni, olyan ellenszenves cselekedet, 
olyan csúnya csalás, melyet minden becsületes prédikátor undorral vet el magától. 
A megkenettelés olyas valami, melyet nem lehet utánozni, mert az utánzás 
rosszabb, mintha semmit sem mutatnánk. Csakhogy azért ez maga 
megbecsülhetetlen és nélkülözhetetlen különösen akkor, ha hívőket nevelni és 
bűnösöket Jézushoz vezetni akarunk. Annak, aki ezt az erőt alázattal, hittel telten 
kéri, megadatik. Rajta nyugszik az Úr harmatja és az illat, mely felüdíti a szívet, 
körülfogja őt. Ha megkenettetésünk nem az Úrtól való, akkor csalók vagyunk, mivel 
pedig tisztán csakis az Úrtól ima útján kapjuk meg, ennélfogva legyünk kitartók, 
erősek és hívők imáinkban. Tegyétek ki fürtgyapjaitokat az ima szérűjére (Bírák 
könyve 6, 37.) és várjatok, míg nedves lesz a mennyei harmattal. Ne menjetek el 
szolgálni a templomba, mielőtt meg nem mostátok kezeiteket, ne beszéljetek 
másnak a kegyelemről, mielőtt magatok nem láttátok a kegyelem Istenét és az Igét 
nem az ő szájából hallottátok. Az az idő rendkívül erősítő, mikor a lélek leborul 
imára az Úr színe előtt. Dávid „ült vala az Isten előtt.” Mindig nagy dolgok, nagy 
áldások fejlődnek eme ülésekből. A lélek olyan érzékeny, mint a virág a napfény 
iránt, vagy mint a fényképlemez a fény iránt. A csend, melyet sokan nem tudnak 
elviselni, mivel elárulja lelki szegénységüket, a bölcsek előtt olyan, mint a cédrusfa 
palota, melynek magasztossága alatt a király dicsősége is emelkedik. Beszélni ezüst, 
hallgatni arany. Az emberek nagy része nagyon sokat tart a beszéd felől, amely 
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pedig tudvalevőleg csak a gondolat eszköze. Csendes önvizsgálódás, csendes ima, 

kimondhatatlan elragadtatás, ‒ ezek a legdrágább kincseim. 
 

Komoly vád a hitetlenség ellen 
 
„A ki nem hiszen az Istennek, hazuggá tette ütet; mert nem hitt a bizonyság 
tételnek, melyet tett Isten az ő Fia Felel.” (I János 5, 10.) 
 
Semmi kétséget nem szenved, miszerint ha az Úr Jézus e földön volna, még ma is 
találna sokat, kikért így imádkozna: Atyám bocsáss meg nékik, mert nem tudják mit 
cselekszenek!” Kétség nélkül úgy van az sok embernél, kik nagy bűnökben élnek, 
hogy azt nem tudva teszik, és hogy nem ösmerik vétköket teljesen, sem azt nem 
tudják, hogy mily utálatos az Isten előtt. A keresztyén prédikátornak, sőt minden 
egyes keresztyénnek kötelessége a tudatlanságból való vétkeket lehetetlenné 
tenni, melyet a bibliai ismeret terjesztése által érhetnek el. Tudtokra kell adni az 
embereknek, hogy mit cselekszenek, nem kell eltűrni, hogy a sötétségben tovább 
menjenek. Ha bűnt akarnak tenni, legalább hadd tudják meg, hogy mit hoz az 
magával, mert az nem jó, ha a lélek ismeret nélkül van. (Péld. 19. 2.) Mivel az 
emberiség napja feltámadt, egy embernek sem kellene sötétségben maradnia. Igaz, 
hogy bizonyságtételeinket nem fogadják el mindenkor, mert az emberek inkább 
szeretik a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszok, de 
azért kötelességünket teljesíteni kell. Tanúskodjunk az igazságról, legyünk eszközök 
Isten kezében, hogy a világ nagy bűnös voltáról meggyőződhessen. 
 
Azon nagy bűnről, az Úr Jézus Krisztusban nem hinni, gyakran nagyon könnyen és 
játszva beszélnek. Mintha az alig is volna bűnnek nevezhető, pedig szövegem 
szerint és az írásnak összes bizonyítékai alapján, a hitetlenség annyi, mint Istent 
hazugnak tartani és mi lehet ennél rosszabb? Nagyon óhajtom, hogy minden 
hitetlen átlátná hitetlenségének valódi borzalmas alakját. Talán ha Istennek Lelke őt 
arra alkalmassá teszi, hogy előbbeni hitetlenségének gonoszságát átláthatja, 
annyira megijed attól, hogy tovább abban egy percig sem akar maradni, hanem 
azonnal hivő lesz. 
 
Lelkemből óhajtom, sőt szomjúhozom, hogy Istennek kegyelme nyilvánulna minden 
hitetlen ember iránt, mely által az Úr Jézus Krisztusban hihetne. 
 
Midőn az emberi nem a bűn által veszedelembe esett Isten véghetetlen irgalmáról 
tanúskodott az, hogy ő egy üdv utat nyitott, az pedig az ő végetlen leereszkedéséről 
tesz bizonyságot, hogy ezen utat elesett helyzetünkhöz alkalmazta. Ha az üdv 
tetteinktől volna függő, úgy lehetetlen volna azt elsajátítani, az fájdalmunkat csak 
megnövelhetné, de nem enyhíthetné. Végtelen irgalmából Isten az Úr Jézust 
engesztelő áldozatul rendelte a mi bűneinkért és a bűnös embertől azt kívánja, 
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hogy ő benne higgyen, mint engesztelő áldozatban, és hogy ő benne az isteni 
szeretetet nyilvánulva lássa. Ő azt, kívánja a bűnöstől, hogy az örök életet 
megragadja, a mennyiben az Úr Jézust, mint megváltóját hitben elfogadja. Hogy ha 
az ember nagyon romlott és istentelen nem volna, úgy felkiáltana a nagy örömtől, 
midőn az evangyéliomot hirdetni hallja és azonnal elhinné azon igazságot, melyről 
Isten tanúskodik, de mivelhogy oly annyira gonosz, így nem hiszen az Úr Jézusban 
és midőn néki Krisztus prédikáltatik és a megfeszíttetett szeme elé állíttatik, csak 
megmarad a hitetlenségben, hogy ha a Szentlélek benne nem munkálkodik. 
Vonakodik elfogadni az Isten bizonyságtételét és a Megváltót elveti magától. A mit 
ez alkalommal kívánok az: Vajha mindazokat, kik ezen szomorú helyzetben vannak, 
oda hozhatnám, hogy magokat mint egy tükörben világosan meglátva, láthatnák, 
hogy mily veszélyben vannak. Óhajtanám, hogy mialatt ezen prédikációt hallgatják 
érezhetnék: „Igen, látom már a mit teszek, mivel nem hiszek az Úr Jézusban, 
megutálom szövetségnek vérét és Istennek szemébe mondom hogy ő hazug.” 
Nagyon jó minden embernek tudni pontosan, hogy milyen helyzetben van. Minél 
gyakrabban megfigyeljük az élet mulandóságát annál jobb. Sok tönkre jutott ember 
azért került a veszedelembe, mivel az üzlet vezetést elhanyagolta és olyan 
helyzetben nincs az embernek kedve számtartó könyveit elővenni, hanem félig 
nyitott szemekkel tovább legyen azon reményben, hogy az állapot meg fog változni, 
a mely megváltozás el is jön. Mindig jó tudni az embernek, hogy ki ő, mi ő, hol van 
és hová megyen. Óhajtanám a hitetleneket szívemből kérni, hogy helyzetüket jól 
fontolják meg, hogy láthassák, hogyan tekinti azt Isten és magokat megítélnék, 
hogy ítéletre majd ne mennének. Ha ez alkalommal nem valami nyájasan látszok 
beszélni, ne csudálkozzatok azon. Én hiszem, hogy van egy mód, a bűnöst sajnálni, 
vigasztalni, míg magát hibásnak és boldogtalannak érezi, addig megérdemli a 
részvétet. Nem régen beszéltem eggyel, ki nagy nyugtalanságban volt és sok szóbeli 

harc után hoztam ezen pontra. ‒ „Ez az üdvnek útja. Jézus Krisztus jött e világra, 
hogy a bűnösöket megtartaná és a ki ő benne hiszen idvezül.” Erre ő azt felelte: „Én 
nem tudok benne hinni.” Akkor aztán megkezdődött a harc és mondtam néki: 
„Akar ön felállani a hatalmas Istennel szemben és kinyilvánítani, hogy nem hihet 
néki, ami természetesen annyit teszen, mint azt mondani más szavakkal, hogy Isten 
hazug! Álljon elő és mondja ki, hadd halljam mi van a szívében.” Ő erre nagyon 
komolyan azt felelte: „Olyat nem mondhatok.” Erre azt feleltem néki: „De épen ezt 
mondotta most és hitetlensége által évek óta mondja ezt és tényleg minden 
pillanatban mondja, hogy ha a hitetlenségben megmarad.” Ezen aggódó lélek így 
szólt hozzám, távozásakor: „Köszönöm önnek, hogy nem igyekezett engemet 
vigasztalni. Óhajtottam volna igaz tisztességes bánásmódot és köszönöm, hogy így 
bánt velem.” Óhajtom az ő lelkük iránti szeretetből, hogy mindazok, kik az Úr 
Jézusban nem hisznek, ilyen tisztességes bánásmódban részesüljenek. Vigasztalást 
nékik nem kell adni, mert azok részére, akik nem hisznek nincs vigasztalás, hanem 
fel kell nékik mutatni, hogy mi a bűnök, hogy megszégyenítve és megzavarva 
legyenek és így az Istenben való hitetlenségüket megbánják. Istennek lelke mutassa 
fel nékik, hogy a ki Istenben nem hiszen, hazuggá teszi őt, mert nem hisz a 
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bizonyságtételnek, melyet tett Isten az ő Fia felöl. 
 
Részletezzük először, hogy miért alkalmatlan a bűnös a hitre, azután mutassuk fel a 
hitetlenség bűnének természetét, harmadszor tekintsük meg, mily utálatra méltó a 
hitetlen ember bűne és negyedszer, milyen sors hirdettetik néki előre. 
 
Részletezzük a bűnös hitre való alkalmatlanságát. Ő arra hivatkozik, hogy nem tud 
hinni. Ezt gyakran emlegeti és ezzel lelkiismeretét megnyugtatja. Ha felijed és 
felébred, kimondja, hogy nem tud hinni az Úr Jézus Krisztusban és nem hiheti, hogy 
van Isten, ezzel visszatér a halál álmába. Ő az írásra hivatkozik, hogy 
mentegetődzéseit azzal támogassa és talán az Úr Jézus ama szavaira figyelmeztet 

bennünket. ‒ „Senki nem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya, a ki engemet 
elbocsátott, vonándja azt.” Melyre mi feleljük, hogy az Úr Jézusnak szavai mindig 
komoly jelentőséggel bírnak reánk nézve, és hogy azok közül nem akarunk egyet is 
csak egy pillanatig sem elferdíteni, de Urunk azt is mondja igéjében egy helyen: 
„Nem akartok pedig én hozzám jönni, hogy életetek legyen.” Tehát, hogy a bűnös 
nem tud hinni, az saját akaratában rejlik, nem tud, mert nem akar. Bizonyos lehet 
ebben minden bűnös és ezen igazságot lelkiismeretében komolyan megállapíthatja. 
Hald, óh hitetlen, azt mondottad: „Nem tudok hinni”, de helyesebb lett volna azt 
mondanod: „Nem akarok hinni.” Itt a hiba. Hitetlenséged hibád, nem 
szerencsétlenséged. A hitetlenség egy betegség, de vétek is, az nyomorúságodnak 
rettenetes forrása, de egész jogosan, mivel az az igazság Istenének irtózatos 
megbántása.  
Engedjétek meg, hogy hitetlenségteket részletezzem és felmutassam, miért nem 
tudtok hinni. Sokan azért nem tudtok hinni, mivel az egész dologgal foglalkozni nem 
akartok. Sokan nem hisznek az Úr Jézus Krisztusban, mivel lelkökkel nem törődnek, 
nem látják, hogy mily fontos dolog idvezülni. Minden gondolatjokat üzletükre, 
élvezeteikre vagy bűneikre fordítják, arról álmodoznak, hogy van elég idő a 
mennyeiekre gondolni és azt csak alárendelt fontosságú dolgoknak tekintik. Ez a 
forrása a rendes hitetlenség nagy részének. Mindazok, kik a bibliában nem hisznek, 
feleljenek meg a következő kérdésekre? Olvasod-é valaha ezen könyvet, azon 
őszinte szándékkal, hogy meggyőződhess felőle, vajon Istentől származott-e vagy 
nem? Ülsz-é e mellé valaha azon komoly szándékkal, hogy annak bizonyítékait 
tanulmányozd, miszerint az ebben foglaltak Istennek jelentései? Azok közül, kik 
ezen kérdésre „igen”-nel felelnek, nagyon ritkán akad egy hitetlen. Sokan nevetnek 
a felett, a amit nem értenek és elítélik előre amit meg sem próbáltak. Helyes dolog 
az? 
 
Azonban sokan így szólnak: „Ó, igen, én hiszek a bibliában, én hiszem, hogy az Isten 
könyve, hiszem, hogy az evangyéliom Isten evangyélioma.” Hát miért nem hisztek 
az Úr Jézusban? Ennek azon oka lehet, mert az evangyéliomot nem tartjátok elég 
fontosnak arra nézve, hogy annak engedjetek, és midőn hitetlenkedtek, Istent 
tényleg hazugnak nyilvánítjátok, a mennyiben néki mintha mondanátok, hogy 
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lelketek nincs olyan drága, a milyennel Ő mondja és helyzetetek nem olyan 
veszélyes, mint a milyennek ő igéjében kinyilvánítja. Tegyük fel, hogy közel vagy a 
halálhoz. Az orvos mondja: „itt az orvosság, melytől meggyógyulsz, ez az egyedüli 
gyógyszer, mely életedet megmentheti, hogy ha ezt nem használod, meghalsz.” De 
te az orvosságot nem fogadod el, úgy jogostul mondhatom, hogy az orvost 
hazugnak tartod. Bár nem mondod ki nyíltan: „Nem vagyok én olyan beteg, mint te 
állítod.” Nem mondod: „Nem hiszel a tőled rendelt gyógyszernek.” De azáltal, hogy 
vonakodsz azt elfogadni, azt minden félreértés nélkül kimondod. Ő megérti 
tetteidet, a nélkül, hogy egy szót szólanál és, hogy ha előtte meghalsz, tudja, hogy 
halálodnak magad vagy oka. Ha vonakodtok az evangyéliomi vendégséghez jönni, 
az épen annyit teszen, mintha az Úrnak azt mondanátok, hogy nagyon túlságos 
abban, miszerint annyira hirdetteti ezt, hogy ég és föld annak dicsőségétől hangzik, 
de nevetetek szerint a ti földbirtokaitok és árucikkeitek sokkal figyelemre 
méltóbbak. Ily nagy szabadításotok megvetésével azt nyilvánítjátok, hogy nem 
vagytok valami nagy veszélyben és nincs komoly szükségetek a Megváltóra. Azt is 
kinyilvánítjátok, hogy a bűnök bocsánatja, az Istennek kegyelme és a mennyei 
boldogság iránti alapos remény nem méltó arra, hogy legelőször és mindenek felett 
azt keressük és, hogy az üdv nem egyedül az Úr Jézusban rejlik, sem pedig az ő 
szeretete nem szükséges, hogy bennünket valóban boldoggá tegyen. Mindezen 
esetekhez hasonló pontok alapján, gondatlanságotokkal Istent hazugnak állítjátok.  
 
A bűnös hitre való alkalmatlanságának egy másik alapja azon tényben rejlik, hogy az 
evangyéliom igaz. 
De talán erre így feleltek: „Oh, nem, hiszen épen azért hinnénk el.” De mit mond az 
Úr Jézus János ev.8. r. 45.v-ben: „Ti pedig, mivelhogy én igazságot szólok, nesz 
hisztek nékem.” Csodálatos, egy nyilatkozatot azért nem hinni, mert igaz! Ámde 
ezrek vannak, kik alkalmasak arra teljesen, hogy a hazugságot elhigyjék, de az 
igazság elhívésére alkalmatlanok. Hogyha vallási csalások előfordulnak, épen azok 
engedik magokat az által befolyásolni, kik az evangyéliomot ifjúságoktól fogva 
hallották de azt nem fogadták el, mivel igaz. Az igazság nem felelt meg az ő 
természetüknek, mivel a hazugság anya uralma alatt állanak, de egy nyílt 
hazugságot alig hogy meghallották, azonnal utána ugrottak, mint a hal a légy után. 
A hitetlenségnek óriási könnyen hívősége engemet csodálkozásra indít! Gyakran 
találkozom oly emberekkel, kik magokat komoly gondolkozóknak és bölcsészeknek 
állítják és csodálkoznak azon, hogy én azon dolgokat, melyeket prédikálok valóban 
elhihetem, de mihelyt tőlük megtudom, hogy az ő határozott hitek micsoda, akkor 
csodálkozom rajtok és pedig ezerszerte inkább, mint azt ők tehetik. Azon hitnek, 
mely az Úr Jézust elfogadja, tényleg nagyon szűk torka van, egybehasonlítva azon 
könnyen hívőséggel, amely például az emberek fejlődését egy ősi képről 
származottnak hiszi, ez a hit olyan nagy torkot követel, mint azon halnak volt, a 
mely Jónást elnyelte. Egy hazugságot elhisztek, de mivel az evangyéliom igaz, azt 
nem hiszitek. „Nagyon rosszul nyilatkozol felölünk” – mondhatja valaki. Nem, ez 
egy igazi és helyes nyilatkozat ti rólatok. Némelyek annyira megszokták már, hogy 
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azon tanokat eldobják, melyek az ő megromlott ízlésükkel és csodálatos eszméikkel 
meg nem egyeznek, ők az evangyéliomot nem hordozhatják el, mivel igaz, azért az 
ő romlott ízlésüknek ellene van. Ha azt egy kissé kipucolnánk és alkalmaznánk, úgy 
elfogadnák, de az örök Isten nevében kinyilvánítjuk, hogy azt nem tesszük, ezt nem 
szabad tennünk Istenre nézve, de ti reátok nézve sem, mert néktek más 
evángyeliomot prédikálni annyit tenne, mint titeket megcsalni. 
 
Vannak olyanok, a kik az evangyéliomot azért nem fogadják, el, mert azt mások 
megvetik. A világ nagyjai kigúnyolják és a nagy többség kineveti, azért gyáván hátat 
fordítanak ők is néki. Hogy ha a fejedelmek és a bölcsek az igazságot követnék, 
akkor talán volna benne valami, de vajon a hivők rendesen nem a szegény 
néposztályból valók-e? Nem azt mondja-é ezzel: „Istenem bizonyságtételét nem 
hihetem magában, úgy elhinném, hogy ha egy képzett tanár, vagy valamely nagy úr 
tanúskodna mellette.” Mit mondtak az Úr Jézus idejében? „A fő emberek közül hitt-
é ő benne valaki?” A főemberek véleményét többre becsülték, mint az Isten 
bizonyságtételét. Van egy bizonyos néposztály, a mely mindig azt kérdezi: „Divatos, 
vagy rangomhoz illő-e?” Egy másik osztály pedig óvatosan mindég azt tudakozza: 
„Mit gondolnak az üzletünkbeli népek a felől? Nagyobb súlyt fektetnek az emberek 
véleményére, mint Isten kinyilatkoztatott igéjére. Inkább készek a hozzájok hasonló 
bűnös teremtéseknek hinni, mint Istennek. Higgyétek el, hogy ha ilyen úton 
hinnétek is Istennek, mivel az Ő bizonyságtételét a föld nagyjai is támogatják, vagy 
pedig a körültetek lévő sokaság is elfogadja, úgy sem volna az tulajdonképpen 
Istenben való igaz hit, hanem inkább az emberek bizonyságtételére feloszlott hit. 
Bűnös, ez nem csekély sértés, hogy ha embertársaid jóváhagyását kész vagy 
elfogadni, Istened kinyilatkoztatott igéjét pedig nem. 
 
Sokan azért nem fogadják el az evangyéliomot, mivel annál büszkébbek, hogy 
higgyenek. Az evangyéliom nagyon lealázó, mivel a bűnösnek azt mondja: „Ember 
nincs érdemed és a mi még több, erőd sincs, hogy a jövőben érdemet szerezhess.” 
Az ember hivatkozik arra, hogy ő mértékletes, tiszta erkölcsű, tisztességes életű, 
adakozó volt, az evangyéliom pedig azt mondja néki: „Isten törvényét 
megrontottad, a miért el kell kárhoznod.” Amit csak tettél, az mind kötelességed 
volt és így nem elegendő arra, hogy más dolgokban való mulasztásaidat jóvá tegye. 
„Mert valaki az egész törvényt megtartja, vétkezendik pedig egy dologban, az egész 
törvénynek megrontásában bűnös” így mondja a szentírás, a mely nem tévedhet. 
(Jak. e. 2,10.) Ha idvezülni akarsz, csak mint bűnös, úgy idvezülhetsz, másképpen 
nem, mert az Úr Jézus Krisztus nem jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket 
a megtérésre. Csak másnak érdeme által idvezülhettek és az Úr Jézus drága vére 
tisztíthat meg bűneitekből. Saját jó cselekedeteitek egy ujjal sem segíthetnek 
abban, az kegyelemből történhetik és csupán kegyelemből. Természetesen a kevély 
szívű ember ezt nem hiheti, haraggal elfordul ettől. Miért nem hiheti? Mert nem 
akarja hinni, olyan kevély, hogy az őt nagyon sérti és bent hordozhatja el. Be kell itt 
ismerni többeknek, hogy az evangyéliomot azért nem fogadhatjátok el, mert nem 



  
90 

 
  

engedi, hogy a kevélységben megmaradjatok. Ha azt mondanám: „Vegyetek részt a 
sákramentumokban,” úgy holnap már megkeresztelkednétek, és az Úr asztalához 
jönnétek, hogyha az benneteket idvezíthetne és ha meg volna engedve, hogy azt 
predikáljam hogyha valaki házától egy bizonyos célig mezítláb menne, 
idvezülhetne, úgy még ma délután megindulnátok, úgy ahogy vagytok. Hogy ha 
valami nagy dolgot kellene tenni, azt megtennétek, de mivel semmit sem kell tenni, 
hanem elfogadni azt, amit más tett azt nem akarjátok. Utálatra méltó gőgötök a 
szabados kegyelem elvetésében nyilvánul. Ha hitre való alkalmatlanságtoknak ez a 
titka, megmenthet-é ez titeket? Nem növeli-é ez inkább bűneiteket? 
 
Annak egy másik alapja, amiért az ember Istennek az Úr Jézusról tett 
bizonyságtételét nem hiheti, az evangyéliom szentségében rejlik. Ha az 
evangyéliom azt mondaná nékik: „Bűneiteket meggyónhatjátok és feloldozást 
nyertek, azután elmehettek és ismét vétkezhettek”, nem kívánatos és a megfelelő 
volna-é ez sokaknak közületek? Talán mondanátok: Az a bűnösöknek való vallás!” 
 
Gondoljátok-é, hogy valaha olyan tanok megszűnnének népszerűek lenni? Ez a 
legvonzóbb vallás, melyet maga az ördög kitalálhatott, ez tanúskodik az ő 
hazugságában lángeszéről. Gyónjátok meg bűnötöket egy papnak, fizessetek érte, 
mentessétek fel magatokat, azután menjetek el és éljetek úgy, a mint akartok, a 
következő alkalomig. Vagy csiszoljátok le bűneiteket néhány böjti ceremóniával. Az 
emberi természet örül az ilyen vallásnak, az evangyéliom pedig azt mondja az 
embernek: „El kell hagyni gonosz utadat. Még több azon természetednek is meg 
kell változni, a mely tégedet ezen bűnökre késztet. Ujjá kell születned!” Az 
evangyéliom kiáltja: „Térjetek meg!” Hagyja el a gonosz ember az ő útát és az álnok 
férfiú az ő gondolatát, térjen az Úrhoz és könyörül rajta. Az evangyéliom Jézust 
hirdeti ki az embereket bűneikből kimentheti, de ti azt nem akarjátok. Szíveteknek 
tisztátalansága az, mely nehézzé teszi néktek, hogy a tiszta evangyéliomban 
higgyetek. 
 
Óh, embertársaim, kérlek titeket, vizsgáljátok meg jól ezen igazságot. Ha 
mondjátok: „Nem tudott hinni,” úgy annak oka vagy az, hogy nagyon gondatlanok 
vagytok, vagy pedig természetetek nagyon hazug és tisztátalan arra, hogy az 
igazságot elfogadhatná. Nagyon könnyű lenne hinni, hogy ha azoktól 
megszabadulnátok. Nehéz-é az angyaloknak hinni? A tiszta lelkeknek nehéz dolog 
volna-é hinni? Nem, hitetlenségtelenek alapja a ti bűneitek, ezen keserű örömnek 
az a gyökere. Azt nem várhatjuk, hogy egy tékozló a takarékosság jelességében 
higgyen, vagy egy gonoszságban élő ember a mértékletesség örömeiben. A 
tisztátalanságban alásüllyedt emberek még azt sem hiszik, hogy tisztának 
találtathatnának. Milyen gondolatuk van a rossz embereknek az egész 
emberiségről! Miért vélekednek olyan rosszul mások felől? Mivel azokat magokhoz 
mérve ítélik. Ha egy mezőségen a galamb repül keresztül, látja a kristály folyamokat 
és a szép vetéseket, de hogyha egy héja repül át ugyanazon mezőségen, mit lát az? 
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Itt ott egy döglött lovat vagy valami más dögnek undok darabjait. Minden ember 
saját szemeihez mérten néz. Egy tisztátalan, kinek szíve Isten kegyelméről mit sem 
tud, semmi tisztát nem láthat. Krisztus így szól egy helyen a kevély farizeusokhoz: 
„Mi módon hihettek ti, holott egyiktek a másitoktól várhat dicsőséget?” Saját 
kevélységük akadályozta őket, de úgy van az mindazoknál, kik az Úr Jézussal 
szemben azt nyilvánítják, hogy ők nem tudnak hinni, a nehézség ő bennek van, nem 
azon tényben, a melyet hinni kell, sem nem azon tény felöl való 
bizonyságtételekben. Csak egyetlen egy mentség van a hitetlenségre vonatkozólag 
és ezen egy a következő: „Mi módon hihetnének abban, a ki felől nem hallanak?” Ez 
a mentség: pedig a pogányokra nézve érvényes nem pedig ti reátok nézve, mert ti 
hallottatok és olvastatok az Úr Jézusról, ismeritek az evangyéliomokat, ennélfogva 
azon egyetlen mentség, mely egyedül elfogadható, reátok nézve nem érvényes. 
Rólatok azt kell nyilvánítani: „A ki nem hiszen hazuggá teszi őt.” 
 
Most közelebb kell hozzátok lépnem és másodszor a hitetlenség bűnének 
természetét rajzolom, hogy mennyiben teszi az Istent hazuggá. Többféle alakot 
előveszek és úgy felmutatom, hogy az valóban így van. 
 
Ezen bűnben részesek mindazok, kik tagadják, hogy az Úr Jézus. Krisztus a Messiás, 
a megígért Szabadító, az Istennek Fia. Isten a mennyből kinyilatkoztatta: Ez az én 
szerelmes Fiam, kiben én megengeszteltettem.” Péter apostol az igazsággal 
megegyezőleg kinyílvánította Pünkösdkor, hogy: „Ama Názáretbeli Jézus, ki valóban 
megbizonyíttatott Istentől ti nálatok hatalmas erők, csudatételek és jelek által, 
melyeket Isten cselekedett ő általa ti köztetek, a mint ti is tudjátok, Istentől 
bocsáttatott férfiúnak lenni.” (Ap. csel. 2, 22.) Isten sok alkalommal és sokképpen 
mondja: „Ez az én szerelmes fiam”, hogy ha ti azt mondjátok, hogy nem az, úgy 
Istent hazuggá teszitek. Ez elég világos. 
 
Vannak olyanok is, kik az ő istenségét tagadják. Az írásban pedig több helyen 
találjuk, hogy a Jézus Krisztus a testben megjelent Isten. „Az Ige, Isten vala.” 
„Mindenek ő általa teremtettek, melyek az égben vannak, és a melyek e földön 
láthatók.” (Koloss. 1, 16.) Ő neveztetik: „Csodálatosnak, Tanácsosnak, 
Örökkévalóság Attyjának.” Azok a csodák, melyeket Krisztus cselekedett, különösen 
pedig a halálból való feltámadása, mind az ő istenségéről tanúskodnak, az Atya is 
arról tanúskodik, hogy a Fiú Ő hozzá hasonló. Ha valaki azt mondja, hogy Jézus nem 
Isten, az Atya pedig azt mondja, hogy igen, ez annyit tesz, mint őt meghazudtolni, 
de mivel azt hiszem, hogy, ilyen hitetlenek kevesebben vannak, ezt hagyom és 
tovább megyek. 
 
Egy szegény reszkető bűnös sírva jön hozzám és többek között így szól: „Bűneim oly 
nagyok, miszerint nem hihetem, hogy azok megbocsáttathatnának.” Én az írás 
szavaival felelek néki és mondom: Isten így szól: „Ha a ti bűneitek olyanok 
volnának, mint a veres festék, fejérek lesznek, mint a hó; ha pirosak volnának, mint 
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a piros festék, olyanok lesznek, mint a fejér gyapjú.” (Ézsaiás 1, 18.) ‒ „De uram, az 

én bűneim igen nagyok.” ‒ „Az Isten Fiának a Jézus Krisztusnak vére tisztit meg 
minket minden bűneinkből.” (1. János 1. r. 7. v.) „De én nagyon gonosz utakon 

jártam.” ‒ „Hagyja el a gonosz ember az ő útát és az álnok férfiú az ő gondolatit, és 
térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert hajlandó a 

megbocsátásra.” (Ézsaiás 55, 7.) ‒ „Nem tudom azokat elhinni.” ‒ „Álljon fel hát ön 
és mondja ki az Úr előtt egyenesen: „Ó Isten, te azt mondottad, hogy hajlandó vagy 
a megbocsátásra, de az hazugság.” Követelem öntől, hogy nyíltan mondja ki, mivel 
így gondolkodik szívében. Hiába tagadja ezt, mivel határozottan így van: Isten 
mondja: „Én megtudok bocsátani és akarok is”, ön pedig azt állítja, „ Ő nem teheti 

azt”, ‒ avagy nem annyit tesz-é az, mint Istent hamissággal vádolni?” 
 
Egy másik azt mondja: „Az én szívem olyan kemény, hogy nem hihetek az Isten 
hatalmában, hogy ő engemet ujjá szülhessen és a bűnnek szeretetétől 
megszabadíthasson.” Pedig Isten ezt mondja igéjében: „És adok nékik egy szívet, és 
új szívet adok ő beléjek, és kiveszem a kőszívet az ő testekből, és adok nékik hús 
szívet.” (Ezékiel 11, 19.) Ezt Isten mondja. Te erre azt feleled: „Az nem lehet!” Akkor 
ne tagadd, hogy te Istent hazugnak állítod. Isten mondja: „én megtehetem”, te 
pedig mondod, nem teheti ő azt. Ez a te helyzeted. 
 
Sokan kételkednek abban, hogy Isten kész-é idvezíteni? Mondják: „Azt én hiszem, 
hogy a Jézus Krisztusunk vére eltörölheti a bűnöket, de vajon kész-é nékem 
megbocsátani?” Figyeld meg csak, mit mond a Jehova, mert ő azt esküvéssel 
bizonyítja, nékem nagyon megható, hogy Isten megesküszik, Ő magára esküszik, 
mivel magánál nagyobbra nem hivatkozhat. Halljátok csak: „Élek én (németben: 
„Életemre mondom”) az mondja az Úr Isten: nem akarom a hitetlennek halálát, 
hanem hogy a hitetlen kitérjen az ő utáról és éljen.” De több helyen, nagyon sok 
helyen biztosit ő igéjében arról, hogy örül azon, ha irgalmasságát velünk közölheti. 
Most tehát ó bűnös, ha azt mondod, hogy Isten nem kész, és Krisztus sem hajlandó 
bűneidet megbocsátani, dacára annak, hogy Isten megesküdött és Krisztus kész volt 

meghalni annak bizonyságára, hogy kész rajtad könyörülni ‒ mi a te hitetlenséged? 
Alig vagyok képes kimondani, a mit érezel, és a mit veled szemben ki kell 

mondanom ‒ de jól meggondolva, Istent hamis esküvéssel vádolod. Mily borzasztó! 
Így a pokolbéli gonoszok közül való vagy, a legfeketébb ördög tudna-é már nagyobb 
gonoszságot véghez vinni, mint épen ez? Ezt tetted te és ezt teszed határozottan 
még most is. 
 
„Ah” mondja egy „nékem alaposabb és komolyabb okaim vannak a kételkedéshez, 
hallom, hogy Isten megbocsáthat, ujjászülhet és mindazokat hiszem is, de nem 
láthatom, hogy mindazokból valami részemre is volna. Nem láthatom, hogy azon 
dolgok részemre is adattak.” Halld csak ó lélek, a mit Isten mond: „Mindnyájan, kik 
szomjúhoztok, jöjjetek e vizekre, ti is, kiknek nincsen pénzetek, jöjjetek el, vegyetek 
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és egyetek: jöjjetek el, vegyetek minden pénz nélkül és minden jutalom nélkül, bort 
és tejet.” (Ézsaiás 55, 1.) De te nagy hirtelen ezt feleled: „Én nem vagyok ám 
szomjas.” Annál nagyobb szégyen rád nézve! Halld ismét: „Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket.” (Máté ev. 11, 28.) „De én nem munkálkodtam, és nem is vagyok fáradt.” 
Nem munkálkodtál? Hát miből élsz? Nagyon sajnálom, ha olyan rest vagy, hogy 
semmi dolgod nincs. Ezen meghívásba belefoglaltatik minden munkálkodó és 
megterhelt ember az ég alatt. De halld ismét: „A ki akarja vegye az életnek vízét 
ingyen.” (Jelen. 22, 17.) Nemde nem meghívva van-é itt minden élő ember, a ki 
csak hajlandó a jövetelre? Hogyha azt mondod: „én nem vagyok hajlandó”, vagy 
magadra hagylak, mivel kinyilvánítod, hogy nem vagy hajlandó ideszülni, Istennel 
kibékülni és épen ezt akarom bebizonyítani: nem hihetsz, mert nem akarsz. Véred 
saját fejeden legyen. Nem tudom mit szóljak még hozzád. Eszelősködéseddel a 
pokol tüzét és Isten haragját vonod magadra. Nem kötelességem téged olyan 
helyzetedben vigasztalni, ha saját veszedelmedet választod, úgy be is fog az 
következni. De még egyet szólok, hallgasd meg. Jézus így szólt tanítványaihoz: 
„Menjetek el a széles világra, prédikáljátok az evangyéliomot minden teremtett 
állatnak, a ki hisz és megkeresztelkedik, idvezül, a ki pedig nem hisz, elkárhozik. 
Isten teremtése vagy-e te? „Igen, az vagyok.” Nos, embertársam, Isten oly 
érthetően mondja, a mennyire csak lehetséges, hogy néked is hirdetni kell az 
evangyéliomot azért hát tartozik az te reád is. Talán azt akarod mondani, hogy Isten 
ezt azért mondotta, hogy néked tantausi gyötrelmet készítsen? A görög monda 
szerint Tantalus frigiai király az alsó világban nyakig vízbe tétetett, feje felett pedig 
szép gyümölcsös fák voltak de sem a körülte lévő vízzel szomjúságát, sem a feje 
felett csüngő gyümölcsökkel éhségét nem csillapíthatta. (A fordító.) 
 
Ha azt mondod, az nem részemre van, Istent hazuggá teszed. Ő mondja minden 
teremtménynek: tudod, hogy te is egy teremtmény vagy, hogy mondhatod hát, 
hogy abban nem lehet részed? Midőn azt mondod, Istent azzal vádolod, hogy 
játszik veled és tégedet csúfol. 
 
„Jó”, mondja „de én azt nem láthatom be, hogy egyszerű Jézusban való bizodalom, 
és az Isten bizonyságtételében való hit lelkemet boldoggá tehetné.” Embertársam, 
nem hiszel-é olyasmit soha, amit nem láthatsz? És hogyan láthatnád ezt, míg meg 
nem próbálod. Az orvos mondja: ‚Ezen orvosságtól meggyógyulsz.” A beteg pedig 
így felel: „Előbb látni akarom, hogy meggyógyít, majd csak azután veszem be.” 
 
Ezen embernek nincs esze és néked sincs, hogy ha Istennel így játszol. El kell hinned 
Isten bizonyságtételére, az evangyéliomot, másképen a te hited nem Istenben való 
hit. Az a hit, melyet az evangyéliom követel, Istennek az Ő Fia felöl tett 
bizonyságtételében való hit, egy olyan hit, mely Istent szaván fogja. Higgy hát az Úr 
Jézus Krisztusban, és úgy elhiszed, hogy Isten igaz, hogyha pedig vonakodol az Úr 
Jézus Krisztusban bízni, és azt hiszed, hogy az Isten bizonyságtételéhez még más 
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bizonyíték is szükséges, ezzel azt nyilvánítod, hogy az Isten bizonyságtétele nem 
elegendő, mely annyi, mint Istent hazuggá tenni. 
 
Gyakran hallom ezen nyilatkozatot is: „Ő élt ezt nem hihetem, ez oly csodálatosnak 
látszik előttem.” Nem épen ezért kellene-e hinnetek? Mi jöhetne más egyéb a 
hatalmas Istentől, mint csodálatos? Ő nagyságos, szent, félelmes, dicsérendő és 
csodálatos dolognak cselekvője.” (2. Móz. 15, 11.) 
 
Egy másik pedig így kiált fel: „Az túlságos jó ahhoz, hogy igaz lehetne.” Oh, szegény 
lélek, nem olvastad-é: „Mert mely igen távol az ég a földtől, oly igen távol vannak 
az én utaim a ti utaitoktól és az én gondolatim a ti gondolatitoktól.” (Ézsaiás 55, 9.) 
Egy csekélyebb üdv nem érne néktek semmit és nem szolgálna Isten dicsőségére. 
Némelyek gondolják, hogy az evangyéliom nagyon egyszerű. Ezek egy 
szövevényesebb rendszert akarnának annál, hogy „higgy és élsz.” Hogy lehet ez 
nagyon egyszerű az olyan véges elméknek, mint a miénk? Hallottam ennek az 
ellenkezőjét is, azaz mondották, hogy nagyon titokteljes. De utoljára hát hol van itt 
a titok? „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és idvezülsz!” Mi lehet ennél világosabb? 
Bárhogy is gondolkoztok, k. barátaim, azt mondom néktek: titok ez néktek vagy 
nem, Isten bizonyságtétele ez, és ha nem hiszitek, hazuggá teszitek őt. Legyen az 
előttetek nagyon egyszerű, vagy nagyon jó, vagy nagyon csodálatos, vagy bármilyen 
is, vagy hinnetek kell Istennek, vagy meghazudtoljátok őt, itt nincs egy harmadik út. 
Az Úr biztosit arról benneteket, hogy ez igaz és ha bizonyságtételét el nem 
fogadjátok hazuggá teszitek őt és hordoznotok kell annak következményeit. 
 
Most pedig kérem a Szentlélek Istent, hogy szavaimat áldja meg, mialatt néhány 
pillanatig a harmadik rettenetes pontnál időzöm, tudniillik midőn ezen bűnnek 
utálatosságát felmutatni óhajtom. Istenben nem hinni valóban bűn! Ez volt az 
összes bűnök anyja, az ajtó, melyen át minden bűn e világba jött. Az ördög Éva 
anyánk fülébe súgta: Azt is mondotta-é Isten? (1. Mózes 3. 1.) 
 
Ezzel a belopott kétellyel kezdődött bűnesetünk, és midőn az által tiszta értelmök 
megzavarva lett, hozzá adta még a gonosz ellenség: „Nem haltok meg halálnak 
halálával.” (4. v.) Istent egyenesen meghazudtolva, midőn az asszony hitt néki és 
férje is eggyé lett vele, romlásunk teljes lett. Isten szavai iránt való hitetlenség űzte 
ki első szüleinket a paradicsomból és annak következtében születtetünk 
fájdalommal és fáradságos munkával kell a földet művelnünk. Ó, átokra méltó 
hitetlenség! Eljött volna az ideje, hogy egy olyan magas akasztófán függj, mint 
Hámán függött. (Eszter k. 7, 9.) Ah, kellett-é még téged csak egy embernek is 
szívében ápolni? Te emberiség megrontója, valóban utálatra méltó vagy! Midőn az 
Izrael fiai Kanaán felé utaztak, mi volt annak az oka, hogy a pusztában annyian 
elhullottak, hogy a hatszázezer emberből, kik Egyiptomból kijöttek csak kettő 
maradt életben és ment be az ígéret földébe? Ki vesztette el mind ezeket? Az Isten 
lelkéül ihletett apostol mondja „Nem mehettek bé az ő hitetlenségükért.” (Zsidók 
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3.19.) Menjetek el ma Jeruzsálembe, tekintsétek meg az új város épületeit és 
figyeljétek meg a kiásásokat, melyek a szent város teljes romlásáról tanúskodnak. 
Lássátok, mily tökéletesen beteljesedtek azon jövendölések, hogy egy kő a másikon 
nem marad. Menjetek fel a Sion hegyére, és kérdjétek: Ki rontotta le ezen szép 
várost? Ki égette fel szép és szent házait tűzzel? Szépen épült város volt, az egész 
föld öröme, ki vetette a porba és miért? A Dávid és Salamon palotái romba dőltek 
és annak helyei felszántattak, miért történt mindez? Miért volt a Jeruzsálem 
lerontatása az egész történelemben a legvéresebb és legrettenetesebb?” Azért, 
mert a zsidók elvetették a Messiást és nem hittek az élő Isten bizonyságtételének. 
Ó, átokra méltó hitetlenség! Mérgét a szent Isten ellen okádja, azért nagyon 
utálatos Ő előtte. A korlátlan és tökéletes tiszta, hogy vehet részt a hamisságban? 
Kérlek titeket tekintsetek komolyan ezen nagy bűnre, Istent hazuggá tenni, mert ez 
Isten ellen való harcolás. Mi indíthat benneteket leghamarabb haragra? Ha valaki 
bálványaitokat ellopná, vagy benneteket megsebesítene, ha üzleteiteket károsítaná 
talán még türelemmel hordozhatnátok de hogyha valaki szentetekbe mondaná, 
hogy nektek nem hihet ezen meggyalázást komolyan éreznétek. Nem vagytok 
igazak, ha eltűrhetitek, hogyha mások hazugnak neveznek. Semmi sem szúr olyan 
élesen, ez mélyebben rág, mint bármi más. Ne mondjátok, hogy néktek nehéz az én 
szavaimat elhinni, mert az engemet mélyen sért, mindazáltal ezerszerte inkább 
elviselném, hogy velem úgy cselekednétek, mint hogy az Urat az én Istenemet úgy 
megsértsétek. 
 
Továbbá gondoljátok meg, hogy ez a hitetlenség Istent egy igen gyengéd ponton 
sérti. Ő lehajol a nagy bűnöshöz és mondja: „Kész vagyok megbocsátani.” A bűnös 
erre azt feleli: „Nem hiszem.” ..Hallgass reám,” mondja az Úr, milyen bizonyítékokat 
kívánsz? Lásd egyetlenegy szülött Fiamat adtam, ő meghalt a keresztfán, hogy a 
bűnösöket üdvözítse.” „Csak nem hiszek”– mondja a hitetlen. „Hát milyen 
bizonyságot adhatnék még?” A végetlen irgalom a legtávolabb ment, a mennybeli a 
Megváltót adta, hogy elvérezzen és meghaljon. Isten szívének bensőjét 
kinyilvánította, az Ő haldokló Fiának sebeiben még sem hisznek néki. Valóban, az 
ember itten az Isten iránti ellenségeskedésnek legmagasabb fokára jutott. Semmi 
sem bizonyíthatja az emberek teljes romlottságát annyira, mint az ő vonakodásuk 
Istenben hinni és semmi sem bizonyíthatja annyira a Mindenható kegyelmének 
nagyságát, mint hogy Isten dacára mindezeknek leereszkedik, hogy az olyan 
romlott szíveket hitre bírja. Ó bűnnek csodája! Ó szeretetnek még nagyobb 
csodája! 
 
Arra is figyelmeztetlek benneteket. hogy ti Istent, nem csak egyszer vagy hétszer 
hazudtoljátok meg, hanem tagadjátok azt, a mit ő folyton hirdet. Egy embernek 
egyszer mondani is, hogy hazudik nagy sértés, de hogyha ő tovább megy és az 
igazságot bizonyítgatja, ti pedig ellene mondatok, úgy a sértés mindig erősbödik. Ha 
azon ember tökéletes igaz, vagy részetekről egy gonosz cselekmény, ha szavaiban 
nem hisztek, ha bizonyságtételeit gyakran ismételi, az Úr pedig még tovább ment 
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ennél, ő meg is esküdött, még sem akartok néki hinni. Kérlek, gondoljátok meg, 
hogy e pillanatokban Isten orcája előtt vagytok és Isten szívetekbe lát, ő látja, hogy 
bensőtökben hitetlenségtek így szól: „Ó te mennynek és földnek teremtő Istene, 
hazug vagy. Ó, Isten, ki Fiadat halálra adtad, én elhiszem azon tényt, de még most 
sem akarok benned bízni. Nem hiszem, hogy hatalmad és akaratod van arra, hogy 
bűneimet megbocsássad, habár szavaid azt világosan nyilvánítják, hogy te éppúgy 
alkalmas, mint hajlandó is vagy azt megcselekedni. Megígérted, hogy mind azoknak 
megbocsátasz, kik Fiadban hisznek, de én nem tudok hinni. Kész vagy mindazoknak 
bűnöket azonnal eltörölni, a Krisztusról való bizonyságtételedet elhiszik, de én nem 
hiszem bizonyságtételedet, hazudsz.” Ó, embertársam, én hiszem, hogy irtózol az 
ilyen érzelemtől és szükséges is, hogy irtózz, de miért mégy tovább e 
cselekvésedben? Talán mondja valaki: Ó uram, én már évek óta próbálom, ha 
hihetnék! Borzasztó szavak! Ezek a dolgot még rosszabbá teszik. Gondoljátok csak, 
hogy minekutána én valamit kimondtam, valaki mondaná, ő nem hiszen nékem 
valóban, ő nem tud nékem hinni, bár azt nagyon szeretné tenni Ez engem 
határozottan nagyon rnegszomorítana, de az még rosszabbá tenné a dolgot, hogy 
ha még azt is hozzá tenné: „Valóban évek óta próbálom, hogy önnek hihetnék és 
nem tehetem.” Mit gondol ő azzal? Mit gondolhatna mást, minthogy én olyan 
javíthatatlan rossz vagyok és egy olyan megtestesült hazug, hogy habár ő szívesen 
hinne is szavaimban azt tényleg semmiképpen nem teheti. Minden megerőltetése 
mellett, a melyet javamra tehet, erején felül való dolognak találja, hogy nékem 
meghihessen. Épen így az a ki mondja: „Megkísérlettem már, hogyha hihetnék 
Istennek”, tényleg ugyanezt nyilvánítja Istennel szemben. Mily üres fecsegés arról 
beszélni, hogy valaki „megkísérletté már a hivést.” Ha egy nyilatkozat igaz, úgy egy 
helyesen ítélő elhiszi azt, nem tetszelgésből, hanem azért, mivel azon 
bizonyságtétel hitet követel.  
A megkísérlésnek más iránya van: Az emberek nem akarják elfogadni az igazságot, 
azért gondnélküliek és hanyagok, kérdéseket támasztanak, játszanak szavaikkal 
jeleket és csodákat követelnek érzelmeket és benyomásokat várnak, a szemmel 
láthatók ellett harcolnak a világosságot elűzik. Nyilván így van ez nálatok, kik a 
bibliát Isten igéjének tartjátok, mégis hitetlenek vagytok, mert, hogyha Jézus a 
Megváltó, miért nem hisztek néki? A hivés megkísérléséről beszélgetni csak puszta 
ürügy. 
 
De ürügy vagy nem, figyelmeztetlek benneteket arra, hogy a bibliában egyetlen ige 
sincs, a mely azt mondaná: „Próbáljatok meg hinni, hanem így áll ottan „Higgy az Úr 

Jézus Krisztusban! ‒ Ő az Isten Fia, azt csodatetteivel eléggé bebizonyította, 
meghalt, hogy a bűnösöket idvezítse, azért higgy benne. Ő föltétlen hitet és 
gyermeki bizalmat érdemel. Akarjátok ezt tőle megtagadni? Úgy őt megtagadtátok 
és hazugnak állítottátok. 
 
Elhagyom ezen tárgyat, hogy még lelkem nagy terhével néhány szót szóljak a 
hitetlenek sorsáról. Ha az előbb említett ember továbbra is azt mondja, hogy 
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Istenben hinni nem tud és Krisztusban bizalmát nem helyezheti, mi fog vele 
történni? Szeretném tudni, hogy az Angyalok mit gondolnak az ilyen ember felöl, 
hogy mi fog történni az olyan lénnyel, ki Istent hazugnak állítja. Azok látják az ő 
nagy dicsőségét és midőn azt látják, orcáikat befödve kiáltják: „Szent, szent, szent!” 
mily iszonyodás tölthetné el ezeket azon gondolatnál, Istent igazságtalannak 
nevezni! A mennyei szentek arcra borulnak, ha Isten dicsősségét látják és imádják 
őt. Kérdjétek meg őket, mit hisznek a felöl, hogy mi fog történni azokkal, kik abban 
makacsul megmaradnak, hogy Istent hazugnak nevezik és pedig hazugnak tartják a 
pártütőkkel szembeli való irgalmasságára vonatkozólag. A mi engemet illet, én az 
ilyen megátalkodott hitetlenek részére a legnagyobb büntetést sem tartom túl 
keménynek. Csak annyit tudok, meg vagyon írva: „A ki nem hiszen elkárhozik.” Ne 
kívánjátok megismerni, hogy mit jelent az, de megismeritek és tapasztalni fogjátok, 
hogy mit jelent, hogy ha a hitetlenségben megmaradtok. Isten nem hazug, de 
hogyha azt el nem kárhoztatná, ki a hitetlenségben meghal, úgy azzá lenne, azért 
biztosok lehettek abban, hogy ő azt megteszi. Ő mondotta: „Aki nem hiszen, 
elkárhozik.” Ha ő hamis, úgy elengedhet benneteket szökni, de hogyha igaz, úgy 
pokolra vét titeket. Egyéb nem várakozik reátok. Nemrég mondotta egy igazságot 
kereső lélek: „én nem tudok hinni” és nem adtam néki más feleletet, mint épen ezt: 
„akkor el kell kárhoznia.” Nem mondhattam volna-é néki mást? Nem, semmi mást, 
nem biztathatom reménnyel, sem nem vigasztalhatom a hitetlent. „A ki hisz és 
megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen elkárhozik.” Az Úr ezen szavaiban 
egy tisztességes türelmetlenség van, ő nem akadozik a beszédben és nem 
vonakodik kimondani, a komoly igazságot. Nem mondja. „Félek rajta, hogy valami 
veszély fog reátok következni”, hanem egyenesen kimondja, hogy elkárhoztok. Sem 
égen, sem földön senki és semmi meg nem menthet, kivéve az Úr Jézusban való 
hitet. Ezer ajtón kopogtathattok, imádkozhattok, kiálthattok, sóhajthattok, 
félhettek, izzadhattok még vércseppeket is, de csak egy ajtón át mehettek a 
mennybe és ezen ajtó a Jézus Krisztusban való hit. Ha ezen ajtón átmentek úgy 
Isten nem fog egy másikat nyitni. Istennek tetszett, az ő szívének végetlen irgalmát 
szent Fia személyében kiönteni, és ő kiáltja: „Valaki akarja, vegye az életnek vizét 
ingyen!” De hogyha Jézust elvetitek és az Istennek ő felőle tett bizonyságtételét 
elfogadni vonakodtok, úgy más segítségről nem gondoskodik. Gondoljátok-é, hogy 
Istennek van egy másik Fia, ki értetek meg fog halni? Hiszen még ha volna is, abban 
sem hinnétek. Gondoljátok talán, hogy ő az egész üdv tervet megváltoztatja, a 
kegyelmi szövetséget és az ő bölcs elvégezett tanácsát megsemmisíti, hogy a ti 
istentelen követelésteknek helyet adjon? Az annyit jelentene, mint a ti 
istentelenségtekben részesülni, és szemtelenségteknek oltalmazójává lenni. 
Higgyétek el, hogy ő szavai mellett megmarad és hogyha Krisztusban nem hisztek, a 
legrettenetesebben meg fogtok szégyenülni az ítéletnek nagy és rettenetes napján. 
 
Az utolsó szó, melyet még mondani akarok ez, hogy a hitetlen nemcsak elkárhozik, 
hanem hitetlensége által kárhozik el. Ezt mondja az Úr: „A ki nem hiszen, immár 
elkárhoztatott.” (János ev. 3, 18.) Miért? „Mert nem hitt az Isten egyetlen egy 
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Fiának nevében.” Nem cselekedett-é még több más egyebet is, a mi őt 
elkárhoztatja? Ó igen, ezer más bűnök is terhelik őt, de az isteni igazság a 
legnagyobb sértéseket keresi ki és mutatja fel, hogy ezen felirat az ő elitélt feje fölé 
legyen függesztve, erre nézve bűnei közül a legrettenetesebbet választja ki és írja: 
„elkárhozott, mert nem hitt az Isten Fiában.” Midőn az Istennek Lelke e világba jött, 
hogy az embereket a bűnről megfeddje, azzal kezdette meg, hogy azokat a 
legnagyobb bűnért feddette. Melyiket választotta mint a legszembetűnőbb bűnt? 
„A bűnről megfeddi, mivel hogy nem hisznek én bennem.” (János ev. 16, 9.) Én csak 
azt mondom néktek, a mit a szentírásban találok. Talán némely testvér mondja: „Ez 
a prédikáció nem helyes.” Én nem törődöm az ő bírálgatásokkal a mit előttetek 
felmutattam, az az Isten igéje, és Isten igéje elébb való minden földi ember 
szavánál. Az ő igéje hathatósabb minden kétélű fegyvernél, azért kérlek titeket, 
engedjétek, hogy ez alkalommal szívetekig és lelketekig hasson, hogy sebesítsen és 
öljön, hogy azután Krisztus életet adhasson. Hogy ha valaki közületek majd a végső 
napon a kétségbeesés börtönébe vettetne, és a pokolban Isten haragját szenvedné, 
úgy örökös fogságtokban eme vádakat fogjátok hallani: „Ez az ember tudta, hogy az 
evángyéliom igaz, még sem akarta azt hinni.” Ezen gondolat fog téged folyton 
kínozni: „Elkárhoztam, mert nem hittem az igazságot, mert Istent hazugnak 
tartottam, mert Krisztusban nem bíztam. Ő mondotta, hogy így fog lenni és így van. 
Ez a fullánkja a nyomornak, hogy én hitetlenségemért méltóan adattam a 
kárhozatra. Óh, kedves hallgatók, ne tartsátok Istent hazugnak! Értelmetekre, 
melyet még birtok, magatok iránti szeretetetekre, a mennyre és pokolra, az Úr 
Jézus vérző sebeire, és az Isten igazságára kérlek titeket, fogadjátok el az Úr Jézust! 
A Szentlélek Isten kísérje ezen kérelmemet, hogy lelketek hajlandó lehessen, hogy 
kőszívetek a kereszt előtt meglágyuljon és a Jézus Krisztust mint mindenben 
Mindeneteket még ma elfogadhassátok. Ámen és Ámen. 
 

A hit és a vele egybekötött előjogok. 
 
„Az övéi közé jöve, és az övéi őt bé nem vevék. Valakik pedig őtet bévevék, ada 
azoknak oly méltóságot, hogy Istennek fiaivá lennének, tudnillik azoknak, kik az 
Ő nevében hisznek. Kik nem a vértül, sem a testnek akaratjától, sem a férfiak 
indulatjától, hanem Istentől születtettek.”  

Ján. ev. 1, 11‒13. 
 
E szöveg szerint üdvünkre nézve fődolog a hit. A hit úgy van itt felmutatva, mint a 
mely Jézust béveszi. Az egy üres edény, mely a folyó áradat alá tartatik, az egész 
üres kéz, melyben egy fillér sem található, mely ki van nyújtva a mennyei alamizsna 
után. Szövegünkben úgy van előírva, mint „az Ő nevében” való hit. Ez a bevevés, ez 
a hitben való elfogadás fődolog az igaz isteni félelemben. A hit a legegyszerűbb 
dolog, a mit csak kigondolni lehet. Ha valaki mondja: „Csak higgy és üdvözülsz”, az 
igazságot mondja, mert ott van az igében is azon isteni biztosíték: „A ki hiszen ő 
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benne, el nem kárhozik” és az evangyéliomi üzenet ez: „Higgy az Úr Jézus 
Krisztusban és idvezülsz.” A hitnek ténye a legegyszerűbb a világon. Ezt egy kis 
gyermek is véghez viheti. Gyakran olyan személyek nyilvánították ezt, a kik oly 
gyenge értelműek voltak, hogy majdnem minden más értelmi cselekedet véghez 
vitelére alkalmatlanoknak nyilvánultak. Mindazáltal a hit éppoly magasztos, mint 
egyszerű, oly hatalmas, mint amilyen gyenge külsejű. Ez a tehetetlenségnek és 
mindenhatóságnak, a szükségnek és teljes megelégedésnek összekötő eszköze. Az, 
a ki Istent hitben elfogadta, a legegyszerűbb és mégis a legnagyszerűbb szellemi 
munkát vitte véghez. A hit látszólag valami nagyon csekély dolog, ugyannyira, hogy 
sokan, kik az evangyéliomot hallják, alig tartják lehetségesnek, hogy mi azon teljes 
meggyőződésben vagyunk azt tanítani, hogy az a lelkeknek üdvöt ad. Sőt még félre 
is értettek bennünket, és azt képzelték, mintha azt akarnánk mondani ha az 
emberek hihetnék, hogy üdvözülnek, úgy üdvözülnének. Hogy ha ez volna a hit által 
való megigazulásnak tana, úgy ez a legveszedelmesebb megcsalattatás volna. De ez 
nem úgy van. Az Úr Jézusban, mint Megváltónkban való hit egész más, mint az arra 
való rábeszélés, hogy mi megmentve vagyunk, hogy ha pedig nem vagyunk. Mi 
hisszük, hogy az emberek megmentetnek egyedül a hit által, de nem egy olyan hit 
által, mely egyedül van, ők üdvöt találnak a hit által, cselekedetek nélkül, de nem 
egy olyan hit által, melynek cselekedetei nincsenek. Az üdvözítő hit a leghatásosabb 
erő, melyet csak az emberi lélek ismer, mert a kinek az Úr Jézus Krisztusban való 
üdvözítő hite van, az meg van mentve és ő azt tudja, hogy meg van mentve, szereti 
azt, ki őt üdvvel megajándékozta, és az a szeretet kulcsa az egész dolognak. A 
szerető hivő mindennel felhagy, a mi annak, a kit ő szeret, ellenére van. Arra 
igyekszik, hogy minél többet tehessen olyat és minél többel bírhasson olyannal, a 
mi az ő szeretett Megváltója kedve szerint van. Így lesz a megnyert üdv a 
háládatosság nagy okává, megváltoztatja a szívét és hogy ha az megváltozott, akkor 
az élet minden bizonyítékai megváltoznak. Az ember hasonló egy órához, melybe új 
rugót tettek, a melyen nemcsak a mutató és számlap lett kijavítva, hanem a belső 
gépezetje újíttatott meg és azon új munka egész más időmértéket eszközöl. Azelőtt 
tévesen járt, de most helyesen jár, mivel a belső szerkezete rendben van. A hit 
olyan egyszerű, hogy a kis gyermek, ha hiszen, rövid idő alatt erőssé lesz az Úrban. 
A hit egy élő erő, mely olyan hatalmat gyakorol az ember felett, hogy azt egészen 
más emberré alakítja, mint a milyen az előtt volt, és hogy ha növekszik, felemeli azt, 
a ki addig csak ember volt, Isten emberévé, sőt még tovább is viszi őt, míg nem 
egész hőssé lesz, annyira, hogy az oroszlánoknak szájokat bedugja, a tűznek erejét 
megoltja, az ígéreteket elveszi és az ő nyugodalmába a tökéletességre eljuthat. 
(Zsidók 11, 33. 34. 40.) A mustármaghoz hasonló hit olyan hitté fejlődik, hogy a 
hegyeket is elveszi helyükről, a gyermeki hit óriási hitté fejlődik. Vajha 
tapasztalásból mondhatnánk mindnyájan, hogy ez mily igaz! 
 
Szövegünk célja azt felmutatni, hogy mit tesz a hit, és ó vajha, mialatt én 
megkísérlem, hogy az Úrnak ezen nagy ajándékáról beszéljek, melyet az 
embereknek adott, a mely által minden más ajándék elnyerhető, sokan közületek, a 
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kik még eddig nem hittek, az Úr Jézusban való hithez jöhetnének. Hogy ha ezt 
teszitek, úgy nincs semmi ezen szövegünkben, a mi mindnyájatoknak 
osztályrészetekké ne lehetne. 
 
Ezen megemlítéssel kezdjük meg, hogy a hit a legnagyobb különbségeket hozza 
létre az emberek közt. 
Ez szövegünkből világosan kitűnik. A hit a legtávolabb menő különbséget hozza 
létre az emberek közt, mivel szövegünk e szavakkal kezdődik: „Az övéi közé jöve és 
az övéi őt bé nem vevék”, ez egy párt, „valakik pedig őt bévevék”, ez egy másik 
párt. Hogy ha most egy angyal idejönne kivont fegyverrel és akarná egy csapással 
elválasztani az igazakat a gonoszoktól, meglátnátok, hogy az ő fegyverének vágása 
azon kérdés lenne: „Hiszel-e az Úr Jézus Krisztusban?” Ez osztja fel az embereket 
hivőkre, kik meg vannak mentve és hitetlenekre, kiken az Istennek haragja marad. 
„A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hiszen, immár elkárhoztatott; 
mert nem hitt az Isten egyetlenegy Fiának nevében.” (Ján. ev. 3. r. 18. v.) Sok 
különbség található az emberek között, sokak épek, mások meg fogyatkozással 
vannak testi épségük tekintetében és ezen különbség megmarad, míg e földi élet 
tart. Vannak gazdagok és szegények és azt hiszem, hogy soha sem lesz, hogy a 
társaság egyforma emberekből legyen, például, hogy az emberek között szegény ne 
legyen, mondva van, hogy a Krisztus országában jutalma lesz annak, ki a szegények 
és szűkölködőkkel jól bánik el. (Jerém. 22, 16.) 
 
 
Lesznek uralkodók és olyanok, a kiken uralkodnak, bölcsek és tudatlanok, tanítók és 
tanítottak. De gondoljuk meg, hogy mindezen különbségek megszűnnek. A sir egy 
rettenetes egyenlítő. Ott a sírban Caesar (Cézár egy hatalmas római uralkodó) nem 
nagyobb, mint alattvalói, Sokrates nem nagyobb, mint azon rabszolga, ki az ő lábait 
mosta. A hatalmas császár, ki a kormánypálcát forgatta, a sírban nincs nagyobb 
rangban, mint a rabszolganő, ki a malomban őrölni szokott.* (Kézi malom értendő 
itten, melyben a régi időben leginkább rabszolganők szoktak őrölni) (Lásd Máté ev. 
24, 41) A halál nem ismer rangfokozatot, a sir csak egyenlőségről tud. Az ítélőszék 
előtt az ideig való különbségek már nem lesznek felismerhetők, csak annyiban, a 
mennyiben azok bizonyos felelősséget követelnek, a mennyiben pedig ezen pont 
figyelembe vétetik, erre nézve sok hatalmasok és nagyok kívánnák, hogy bárcsak 
rabszolgák lettek volna és nagyon fájlalják, hogy fejüket most azok között el nem 
rejthetik, a kiket a földi életben sanyargattak. Az a nagy különbség, mely örökké 
megmarad, csak azok között létezik, a kik hittek és nem hittek. Hiszesz te, vagy 
pedig kételkedsz? Ez képezi a széles választék vonalat. Melyik csoporthoz tartozol, 
kedves barátom, azokhoz, a kik Krisztust elfogadják, vagy pedig azokhoz, a kik őt 
elvetik?  
 
Óhajtom figyelmeteket arra fordítani, hogy azon hit, mely a megkülönböztetést 
eszközli, itt bevevő hitnek mondatik. Az üdvözítő hit munkás hitté fejlődik, de 
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legelőször az egy bevevő, vagy elfogadó hit, és tényleg, hogy ha az később működik 
is, mindazáltal annak mindig egy elfogadó hitnek kell lenni. Üdvősségünket csak 
annyiban eszközölhetjük, a mennyiben Isten bennünk működik és még a 
legnagyobb tetteket is, melyeket valaha Istenért véghezvittek, azon erő által vitték 
véghez, a melyet Isten adott. A működő hit egy elfogadó hit és csakis egy ilyen, 
mivel épen ebben a tevékenységben gyarapodik az. Csak egy elfogadó hitéletet 
adó, az pedig múlhatatlan szükséges, hogy a lélek Jézust elfogadja, hogy az néki 
mindenben minden legyen. „Valakik pedig őt bévevék.” Bevetted-é már te őt, az Úr 
Jézust, a valódi Krisztust? Beszélsz vele? Ismered őt? Társad Ő néked? Barátod-é? 
Hogy ha egy személyes Krisztust elfogadtál, a mennyiben benne bízol, benne 
reménységedet helyezed és magadat teljesen reá bízhatod, akkor mentve vagy és 
biztos oltalom alatt. 
 
Szövegünk mondja továbbá: „Kik az Ő nevében hisznek.” De mit teszen az Ő 
nevében hinni? Épen az jött most gondolatomba, hogy nagyon alkalmas eszköz lesz 
szövegünk megmagyarázásához, hogy ha megvizsgáljuk, milyen nevek 
használtatnak ezen részelőbbi verseiben. Kérlek, figyeljétek meg, milyen nevek 
használtatnak az Úr Jézusra vonatkozólag itt a János evangyélioma első részében, 
honnan szövegünket is választottuk. „Kezdetben vala amaz Ige”, ez az első név. Az 
ige? Mi ennek az értelme? Miért neveztetett az Úr Jézus Krisztus Igének? Miért? 
Mert én testvérek, hogy ha egy valamit néktek írásilag vagy szóbelileg közölni 
akarok, ahhoz szót vagy igét használok. Gondolataim nálam vannak, tehát 
úgyszólván távol a ti lelkeitektől. Igaz, hogy azokat valamely kép által is lelketek elé 
állíthatnám, legalább is rész szerint, ezt teszi Isten a természetben, de a képeket az 
ismeretek teljes tudatásához nem használhatjuk, ahhoz szavakat kell használnunk. 
Így szólt Isten is, mikor az emberekhez szólani akart, a mennyiben Krisztust 
elküldötte és Krisztus Istennek igéje. Elfogadtátok-e már valaha Krisztust úgy, mint 
Istennek hozzátok küldött igéjét? Csak gondoljátok meg jól mily csodálatos Ige volt 
Ő! Isten mondá; „Az emberek nem állhatnak tovább tőlem oly messze, hozzájok kell 
közelednem és közöttük laknom.” Harminchárom esztendeig időzött az Isten Fia az 
emberek között. „Emberek”, mondá ő: „emberek, bűneiteket meg kell büntetnem.” 
Ott függött aztán szent Fia, elvérezve a keresztfán a bűnért, Isten csodálatos 
módon nyilvánította ki ezt: „Gyűlölöm a bűnt, azért meg kell halni Jézusnak.” 
Azután így kiált fel az Úr: „Emberek, most már igaz lehetek és titeket mégis 
megigazíthatlak.” Jöjjetek hozzám. Mivel Krisztus feltámadott a halálból új életre és 
fel is ment mennybe. mint ember, és mint ember el lett fogadva Istennek trónjánál, 
ennélfogva biztosit Isten minket is a felől, hogy kész bennünket az ő trónjához is 
felvenni. A tettek sokkal hangosabban beszélnek, mint a szavak, de hiszen Krisztus 
maga a szó, az Ige, a szerető szó, a gyengéd szó, Istennek igazi szívbeli szava, igéje, 
cselekedetekkel bebizonyítva, mely még sokkal inkább meggyőződést eszközölhet. 
Isten nem tartott semmit vissza, mikor ezen igét szólotta, Krisztust adta. 
Kimondotta ezen igét és ezen Ige az isteni érzetnek a bűnösök iránt kinyilvánított 
teljessége. Elfogadtátok-é már valaha Krisztust úgy, mint a köztetek és Isten között 
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való igét? Visszaadtátok-é valaha e szót Istennek, a mennyiben kértétek-é őt az Úr 
Jézus Krisztusnak nevében? Óh, Uram, nincs más összeköttetés köztem és közted, 
mint épen ez. A mikor csak szólsz, ezt mondod: „Krisztus” és az én feleletem: 
„Krisztus.” Ha bűnbocsánatot óhajtok tőled nyerni, azt mondom „Krisztus”, hogy ha 
áldást vagy az én imáimnak meghallgatását akarom, Krisztusért és Krisztusban 
reménylem azt. Ő az Istennek szava az emberekhez és viszont az emberek szava 
Istenhez. Most tehát valakik az Ő nevét, mint az igét az Istentől adatott szót hiszik, 
azoknak Ő oly méltóságot ád, hogy Istennek fiaivá lennének. De sokan nem 
fogadták őt el, mint az Igét, mintha Isten soha nem szólott volna. Ők siketek. Az Ige 
ott van határozottan, de ők azt még soha el nem fogadták. 
 
De nézzétek tovább a részt és megtaláljátok, hogy Jézus úgy íratik le, mint az élet. 
Mindenek ez által teremtettek és ő nála nélkül semmi nem teremtetett, valami 
teremtetett. Ő benne vala az élet. Hittetek-e már az ő nevében, mint az életben? Az 
ember természeténél fogva hólt. Mivel Isten Ádámnak ezt mondotta: „A mely 
napon abból (a fának gyümölcséből) eszel, halálnak halálával halsz meg”, és meg is 
halt Ádám azon a napon halálnak halálával, ez mutatja fel nékünk világosan, hogy 
mit érthetünk az írásban gyakran előforduló halál kifejezés alatt. Megszűnt létezni? 
Nem, hiszen ti is léteztek. De megszűnt élni és az egymástól különböző. Létezni 
nem annyit tesz, mint élni, a kettő között nagy különbség van. Meghalni nem annyit 
jelent, mint megszűnni létezni, egy józan gondolkozású ember se legyen ezen nagy 
tévedésben. Mi a halál? Tényleg az nem egyéb, mint egy élő lény alkatrészeinek 
feloszlása! Ha a mag a földbe vettetik, mondja az apostol, „nem elevenedik meg, 
hanem ha meghal, megrothad”, vagyis részekre oszlik, szétoszlik azon részekre. a 
melyekből áll. Meghal, hogy tökéletesebb életet nyerhessen. Hogy ha meghalunk 
sem a test, sem a lélek nem szűnik meg létezni, hanem az ő összeköttetésük fog 
megszűnni és az ő elválásuk a halál. Hogy ha a lélek elválik, (mivel a lélek a testnek 
élete) az élet a testből kimegy. Ha egy lélek meghal, Istentől elkülöníttetik, mert a 
léleknek valódi élete az Istennel való egyesülés. Ez azon halál, mellyel Ádám 
meghalt és a mellyel minden meg nem tért ember meg fog halni, nem, ez azon 
halál, a melyben már most minden bűnös van, mert „a ki nem hiszen nem látja az 
életet, hanem az Istennek haragja marad rajta.” (Ján. ev. 3, 36.) Ő létezik és létezni 
is fog mindig, de nincs élete, hanem a halálban marad, de az, ki az Úr Jézusban hisz 
visszanyeri Istenét és az az ő élete, és az Úr Jézus mondja: „A ki én bennem hiszen, 
ha meghal is él; valaki pedig él és hiszen én bennem, soha meg nem hal. Én vagyok 
a feltámadás és az élet.” (Ján. ev. 18, 25, 26.) Hogyha Istenhez vissza hozatunk, 
Isten lelkünknek ismét életet ád. Egy lélek. Isten nélkül hasonló egy szép palotához, 
mely pusztán áll, átmehetsz annak minden szobáin, termein, de egy hangot sem 
találsz, hanem minden holt, puszta, üres, de hogyha a király ismét visszatér ezen 
palotájába, akkor a legvidámabb zaj hallatszik onnan, minden örvend és él ismét az 
egész házban. A léleknek élete Isten és valakik Istent a Krisztusban elfogadják, azok 
elfogadják az életet. 
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Lássátok, Jézus legelőször az ige, az az Istennek azon szava, mely által a bűnösökhöz 
szól. Másodszor az élet az az Isten, ki a bűnösöknek életet ád és azokban lakik. 
Elfogadtuk-e már úgy az Istennek Krisztusát? 
 
Figyeljétek meg itt a harmadik nevet: „Ő benne vala az élet és az élet vala az 
embereknek ama világosságok.” (Ján. ev. 1. 4.) Megfigyelésre méltó, hogy az Úr 
Jézusnak ezen neve gyakran ismétlődik, ha ezen részt átolvassátok, találjátok: 
„János jött tanúbizonyságot tenni azaz, hogy ama világosságról bizonyságot tenne. 
Nem vala ez ama világosság, hanem küldetett volt, hogy bizonyságot tenne arról a 
világosságról. Ez vala amaz igaz világosság stb. E szerint az Úr Jézusnak legközelebbi 
neve, melyet ezen részben találunk, a világosság. Elfogadtuk-e már őt, mint a 
világosságot? Mit jelent az, Krisztust, mint világosságunkat bírni? Mi a világosság? 
Az a minél látunk. Minden ember lát egy bizonyos világosságban. Vegyünk csak egy 
egyetlen példát ennek megvilágosítására: Egy kereskedő megérkezik egy városba, 
vagy városkába, vagy faluba. Azt ottan megfontolja, hogy vajon jó és alkalmas hely-

é az az ő üzletére nézve. „Rossz hely ez” ‒ mondja ő ‒, „itt nem élhet meg az 
ember, rossz ezen helynek a fekvése”, és nincs addig nyugta mígnem egy jó és 
alkalmas helyet talált magának. Most tekintsünk meg egy művészt. Néki egészen 
más világossága van. A kereskedő a legnagyobb forgalmú utcában, a legmagasabb 
házak üzleti helyiségek között találja fel az alkalmas helyet, de a művész azt mondja 
„Én nem élhetnék meg ezen puszta kopár kőfalak közt, itt ebben a ködben,* 
(Londonnak fő és nagy forgalmú utcái oly sötétek és ködösek, hogy sokszor egész 
nap világítani kell azokat.) engedjétek hadd mehessek valami szabadabb helyre, hol 
festőileg nézhetek, az olyan szabad és világos helyen”. Aztán letelepedik és így 
szólt: „Ez már szép hely.” Vezesd oda a gazdagot és mondjad „Itt kell élned húsz 
esztendeig.” „Húsz esztendeig?”– mondja ő „hiszen én itten egy hónapig sem 
élhetnék. Ez a hely ízléstelen. Ez nem az a hely, a hol az ember élni és élvezni tud.” 
Vigyetek a vallásosok körébe egy világi embert, ő azt mondja: „Oh, én egy más 
helyet óhajtanék, a hol élet van.” Sokszor utazásom alkalmával olyan helyekre 
jutottam, a hol igen szép rendet és jó beosztást találtam, mindazáltal hallottam az 
ifjakat így nyilatkozni: „Ez egy igen aljas hely, nincs itt élet.” Ezekből láthatjuk, hogy 
mindenki azon fény szerint lát, a melyen ő néz. Kedves hallgatóm, nézted-e már te 
a dolgodat a Krisztus fényében? Érezted-e valaha, hogy: „Ez az a hely, a hol én 
élhetek, mivel itt keresztyének vannak, a kikkel társaloghatok, itt az evangyéliom 
prédikáltatik és lelkem táplálékot talál, itt sokat tanulhatok Krisztusról. Ez egy 
munkakör, hol valamit én is tehetek.” Hogy ha életed van, úgy világosságod is van 
és a dolgokat azon világosságban láthatod. Magadat a Krisztus fényében láthatod. 
Azt fogod mondani: „Isten légy irgalmas nékem bűnösnek!” A dolgok kinézése 
világosságtokhoz mérve van mindenkor. A sárga szemüveg mindent sárgának 
mutat. De vegyétek az igaz világosságot, az egyedüli világosságot, mely 
megvilágosíthat minden e világra született embert, úgy a dolgokat igazságszerűen 
láthatjátok. Hogy ha Krisztust elfogadjátok, úgy valóban világosságtok lesz. Tehát 
ismét vissza kell jönnünk ama kérdésre: Hittünk-e mi az Úr Jézusnak nevében, mint 
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az igében, az Életbeli és Világosságban? Hogy ha igen, úgy az különbséget tett 
köztünk és mások között és egy nagy közbevetést tett közöttünk, a melyen át 
Istennek legyen hála, embertársaink Isten szabados kegyelme folytán hozzánk 
jöhetnek, de a melyen át nékünk soha többé visszatérni nem szabad, mert a kik az 
igét elfogadtuk, úgy találtuk, hogy az egy rothadás nélküli mag, a kik az életet 
elfogadtuk, azzal biztosítva lettünk a felől: „Mert én élek, ti is éltek. (Ján. 14. 19) és 
a ki a világosságot elfogadta, azzal bizonyossá lelt, hogy az mindég fénykedik, 
mígnem a tökéletes nap felderül. 
 
Tehát ez a különbség igen nagy és egy olyan, hely minden mást megsemmisít, mert 
szövegünk mondja: „Valakik pedig őt bevevék,” az annyit jelent, hogy ha a 
kéményseprő Krisztust elfogadja, úgy az Isten gyermekévé lesz és ha a muszka cár 
Krisztust elfogadja, úgy ő is Isten gyermekévé lett, de az egyik sem különb a 

másiknál e tekintetben. Hogy ha őt béveszik ‒ ez, a mitől minden függ ‒ Isten 
gyermekeivé lesznek. Tehát ez egy olyan előny, mely után mindnyájunknak 
komolyan törekedni kell és a mely jelenlegi dolgokra vonatkozik. „Valakik pedig 
övéi bevevék, ada azoknak ily méltóságot, hogy Istennek fiaivá lennének.” Kérlek 
titeket, ne gondoljatok itt vallásra, mint valami olyan dologra, a mely szerint 
járnotok kell, a melyre halálotok óráján támaszkodhassatok. Az én csengettyűm 
sokszor éjszaka vagy hajnalban három órakor költ fel engemet és ezen kérelemmel 
jönnek hozzám: ,,Kérem imádkozzon ön egy haldoklóért!” Sőt még azt is mondják: 
imádkozzon egy haldoklónak.” „De miért küldenek én hozzám? Mért nem küldenek 
akkor, mikor még az ember egészséges? Akkor küldenek hozzám mikor talán már a 
beteg valami kábító gyógyszert bevett, hogy fájdalmait enyhítse, vagy pedig félig a 
közelgő halál álmában szendereg, vagy a midőn fájdalmai oly erősek, hogy még 
talán gondolkozni sem tud, vagy ha tud, úgy az én menetelemre támaszkodik, s 
jövetelemet inkább babonás hitére nézve kívánja, mint üdve érdekében. A vallás 
szükséges úgy az élethez, mint szinte a halálhoz. Az mára való. „Mostan Isten fiai 
vagyunk.” Ó fogadjátok el az evangyéliomot ma, ma, ma! Mondják, hogy minden 
embernek meg kellene térnie élte utolsó napján és lehetséges, hogy e mai nap földi 
éltetek végső napja, azért: „Ma ha az ő szavát hallandjátok, meg ne keményítsétek 
szíveiteket!” Még sok mondanivalóm volna, de mivel az idő gyorsan fut és még sok 
van hátra, a mit élőtökbe hozni akarok, legyen ezzel az első rész zárva, hogy: a hit a 
legnagyobb különbséget hozza létre az emberek között. 
 
Másodszor, a hit a legnagyobb ajándékot nyeri. Olvassátok csak: „Valakik pedig őt 
bevevék, ada azoknak ily méltóságot, hogy Isten fiaivá lennének.” Az ennek 
megfelelő görög szó nagyon terjedelmes. Ebben a szóban escousia, be van foglalva 
„előjog”, „szabadság”, de még ezekkel sincs ennek a szónak az értelme kimerítve. 
Az a szó jelent hatalmat, szabadságot és még több más egyebet is. Mindazoknak, 
kik az Úr Jézusban hisznek, szabadságok van arra, hogy azon előjogot, hatalmat és 
mindazt elnyerhessék, a mi ezen szóban Istennek gyermekévé lenni benne rejlik. Ez 
egy olyan előjog, mely a hivők előtt is egész sajátságosnak és csodálatosnak tetszik, 
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mégis vannak, a kik mindig Isten atyaiságáról” beszélnek, mert ő teremtett 
bennünket. Mintha azt mondanák, hogy a ki ezt az asztalt készítette, az ennek az 
asztalnak az atyja. Ők azt állítják, hogy Istent minden teremtményének az atyja. De 
a hivők nem ilyen értelemben mondják, hogy: „Mi atyánk, ki vagy a mennyekben.” 
Ha ti az ördög gyermekei vagytok és annak cselekedeteit cselekeszitek, miért 
nevezitek Istent atyátoknak? Hogy meritek azt tenni? Hogy ha az Istennek Fiában 
nem hisztek, úgy ő nektek nem atyátok szövegünk értelme szerint és nincs jogotok 
magatokat az ő gyermekei gyanánt tekinteni. Szövegünk szabadalma így hangzik: 
„valakik pedig őt bevevék,” mert „azoknak adott ő hatalmat, méltóságot vagy 
szabadalmat, hogy Istennek fiaivá legyenek. Hát a hitetlenre nézve mi van megírva: 
„Az Istennek haragja marad rajta.” 
 
Továbbá egy szándékos megkülönböztetés rejlik ezen szónak használatában is 
„Fiú”, a régi törvény alatt használt „szolga” kifejezés helyett. A legmagasabb előjog, 
mit az ó-szövetségben el lehetett érni, az volt, hogy szolgává lehessen. „Az én 
szolgám Mózes, ki az én egész házamban hű.” Igen, ez az egész. És mily nagy 
boldogság Isten szolgájává lenni! A tékozló fiú örült volna, hogy ha csak olyanná 
lehetett volna is, mint a béresek közül egy. De a mi Mesterünk így szól: „Nem 
mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit mivel az ő Ura; 
titeket pedig mondalak barátimnak: mert nincsenek melyeket hallottam az én 
Atyámtól, megjelentettem néktek. (Ján. ev. 15, 15.) Továbbá az apostol mondja: 
„Nem szégyenli azokat atyjafiainak (testvéreinek) hívni.” (Zsidók 2. r. 11. v) Mert 
mind, a ki megszentel, mind, a kik megszenteltetnek, egy természetből (egy 
családból) valók mindnyájan. Ó mily öröm a szolgaságból a fiúságra 
felmagasztaltatni, a törvény kötelékeiből az Isten gyermekeinek dicső 
szabadságához eljutni! És mi határozottan azok vagyunk mindnyájan a kik az Úr 
Jézust hit által elfogadtuk, csakhogy sokszor, a mint tudjátok, nem élünk ezen 
szabadságnak megfelelően. Azok, kik a törvény alatt élnek, nem jutnak a fiúsághoz. 
Lehetnek gyermekek, de még a kiskorúságban vannak és míg a gyermek kiskorú, 
nagyon kevéssé különbözik a szolgától, habár minden javaknak birtokosa is. Ő 
gyámság alatt van, míg nagykorúvá nem lesz. Krisztus eljött és mi nem vagyunk 
többé a vezérlő mester alatt, hanem mostan Isten Fiai vagyunk, áldott legyen az Ő 
neve! De nem vagyunk-é szolgái is? Ó, igen. Jézus Krisztus először Atyjának Fia volt, 
azután pedig Atyjának szolgája, hasonlóképen mi is, a kik gyermekek vagyunk, 
örülünk azon, ha mennyei Atyánknak szolgálhatunk, és az egészen más Atyánknak 
szolgálni, mint egy más Fejedelemnek vagy uralkodónak. Tehát mi sokkal inkább 
gyermekek vagyunk, mint szolgák. Isten gyermekeinek neveztetünk új 
természetünkre nézve. Isten gyermekeivé lettünk az újjászületés által. Továbbá 
gyermekek vagyunk a hasonlatra nézve, mert az Istennek lelke lakozik bennünk 
(Róma 8,9. és 14. v.) és mi hasonlatosokká leszünk Istenhez. Az Isten gyermekei 
valóban hasonlítanak Istenhez. Nem tapasztaltátok-é még a hasonlatosságot 
köztetek és saját gyermekeitek között? Igen, gyermeketek nagyon hasonlít 
hozzátok. Az ő jellemének néhány vonásai a ti torzképeitek, láthatjátok azokban a 
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saját képeiteket, talán egy kissé eltorzítva és nem épen tökéletesen, de az a ti 
képetek. Az annyira hasonlít hozzátok, a mennyire egy gyermek hasonlíthat egy 
férfiúhoz. Jóllehet egy gyermek azért még nem férfiú. Így teszi Isten az Ő 
gyermekeit magához hasonlóvá, de ők még kisded képek, kicsinyek, gyermekiesek 
gyengék, sok hiányok és fogyatkozások találtatnak még ő bennek. Mindazáltal 
részeseivé lettek az ő isteni természetének. Ő nékünk hatalmat, erőt adott, hogy 
erkölcsi és lelki tulajdonságainkban Isten gyermekeivé legyünk, azaz Magához 
hasonlókká tett, és megmutatta nékünk, hogy a milyen Ő, az Istennek öröktől fogva 
való Fia, mi is olyanok vagyunk e világon. (János 1. ev.4. r. 17. v.) Óh, mily nagy 
előjog! Mondom néktek, hogy többet beszélnék arról, hogy ha nem érezném, hogy 
arra egész alkalmatlan vagyok. Én csak azt tehetem, a mit János tett, mikor arról 
beszélni akart és nem tehetett mást, mint felkiáltott: „lássátok”– mintha mondani 

akarta volna ‒ „lássátok magatok, én nem vagyok képes azt kifejezni.” Lássátok, 
minemű szeretetet adott nékünk az Atya, tudniillik, hogy Isten fiainak hivattassunk. 
Mi azok vagyunk egy nagy előjog által, természetünk által, azáltal, hogy hozzá 
hasonlatosokká leszünk és a mi szabadságunk által. Mostan Isten fiai vagyunk. 
Sokan közületek nem is tudják, hogy mit jelent az. A gyermekek, amint azt tudjátok 
is, sok szabadságot vesznek maguknak az ő atyjokkal szemben és nagyon 
bizalmasok az iránt. Hogyan viselkedhetnének egy bírónak kis gyermekei, hogy ha 
valamikor a törvénykiszolgáltató szobába vitetnének, hogy lássák ottan az ő 
atyjokat komolyan, hivatalos magatartásban ott ülni a bírói székben, a foglyokat 
kihallgatva? Nem kételkedek, hogy egész félelmet éreznének ő előtte, de lássátok 
meg csak, mikor saját házánál van. Ott fekszik a szőnyegen és a gyermekek a hátán 
vannak. Ő az atya, és a bíró itten egész elenyészve van az atyában. A gyermekek, 
úgy látszik, reá se gondolnak már, hogy atyjuk egy bíró, hanem csak arra, hogy az ő 
atyjuk az. Óh, mily sokszor van úgy, az én lelkem, midőn Istenem jelenlétében szent 
félelemmel meghajol, mindazáltal őt átkarolva így szól: Atyám, nagy vagy Te, 
kicsoda olyan nagy, mint Te? Mindazáltal Te buzdítottál engemet arra, hogy azt 
mondjam, Te mondottad: „Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi atyánk”, tehát 
mondom ezt és érzem, hogy „Abba, szerelmes atya” azon léleknek természetes 
szava, mely én bennem lakozik. Nem hallanád-é meg ezen kiáltást? Igen, ő 
meghallgat minket és a miképpen könyörül az atya az ő fiain, azonképpen könyörül 
az Úr az őt félőkön. Isteni hatalmával aláhajol, hogy a mi csekély munkánkban 
mellettünk álljon, felénk nyújtja hatalmas karját, hogy kis szükségeinkből 
kimenthessen. Megszámlálja a csillagokat és mindenkinek nevet ád. Ő gyógyítja 
meg a töredelmes szívüket és kötözi bé azoknak fájdalmokat.” (Zsoltár 147, 3. 4.) 
Nem egy nagy leereszkedésre mutat-é az, hogy ha Ő, ki a napot és más égi testeket 
kormányozza, lehajol, hogy a töredelmes szíveket meggyógyítsa és azoknak 
sebeiket mennyei írral beragassza, hogy azok tovább ne vérezzenek. Áldott legyen 
az ő szent neve! 
 
„Isten, ki lent uralkodik, 
Ki jár a szélnek szörnyű szárnyain 
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Mennydörgésben jelentkezik 
És a tenget, bősz habjain 
 
Isten, ez a rettenetes 
Jó Atyánk, ki minket szeret!  
Hatalmával készen van,  
Azzal magához mennybe von.” 
 
De menjünk tovább. A hit a legnagyobb különbségeket hozza létre és a legnagyobb- 
ajándékot nyeri. 
 
Harmadszor, a hit a legnagyobb tapasztalatoknak bizonyítéka, mert szövegünk szól 
azokról, „kik az ő nevében hisznek, kik nem a vértől, sem a testnek akaratjától, sem 
a férfiúnak indulatjától, hanem Istentől születettek”, a mely azt mutatja fel, hogy 
minden, a ki az Úr Jézusban hiszen, egy újjászületett ember. Istentől született. Mily 
csudálatos dolog az, újonnan születtetni! Vannak olyan szegény vak népek, a kik azt 
mondják, hogy az emberek a víz közreműködése folytán újjászülethetnek, habár 
hitek nincsen is, és a nélkül egész felnevekednek. Az Úr nyissa meg ezeknek 
szemeiket! Mi csak annyit mondunk, hogy a hol az újjászületés megvan, ott lenni 
kell hitnek is. Olvassátok a János ev. 3-ik részét. Lássátok mily párhuzamosan 
vannak ott hit és újjászületés felmutatva. Most pedig olvassátok alapigénket: „Kik 
az ő nevében hisznek, kik nem a vértől, sem a testnek akaratától születtettek?” Az 
újjászületésnek egyedüli jele a hit. Hát mit teszen az újjászületettnek lenni? Láttam 
egykor egy nagy erős embert, a ki láthatólag teljesen beismerte az ő bűneit és így 
szólt: „Bárcsak soha ne születtem volna.” Azután gondolkozott és ismét így szólott 
„Emlékszem rá, hogyan tanítgatott anyám imádkozni, mikor még karjai közé 
szoríthatott. Akkor még nem tudtam a bűnről és gonoszságról semmit, a 
melyekben most élek. Bárcsak még egyszer megkezdhetném az életet, mint egy kis 
gyermek.” Örültem, mikor ilyen beszédet hallottam tőle, mert mondhattam néki: 
„Épen az, a mit Önnek tenni kell és a mit teszen, ha az Úr Jézusban hiszen. Ujjá kell 
születni Önnek!” De hogy ha ismét úgy születnénk, a mint már egyszer születtünk, 
azaz a testnek akaratja szerint, akkor csak úgy cselekednénk, a mint előbb 
cselekedtünk, mert a mi testtől születtetett, még akkor is, hogy ha kétszer 
születtethetnének, csak test maradna. A mi születtetett lélektől, csak az lélek, tehát 
„felülről kell születnetek”, az Istennek lelkétől. Az Istennek Lelke azt cselekszi 
velünk, hogy egy új életre segít és kieszközli, hogy új természettel egy új futást 
kezdhessünk. Ki az Úr Jézusban hiszen, az ujjá van születve. Az újjászületés egy nagy 
titok, de ti értitek ezen titkot. Ne törjétek fejeteket az újjászületés felett, hiszen ha 
az Úr Jézusban igazán hisztek, akkor tapasztaltátok azt. A miképpen azt épen 
megkísérlettem kimagyarázni, ti újonnan születtettetek, új teremtésekké lettetek a 
Krisztus Jézusban, újból megkezdettétek az életet. Az nem sokat használ, 
megkísérelni a régi természetet kijavítani, az nem alkalmas arra. Egy bizonyos 
fejedelemnek az volt a szokásos esküje: „Isten javítson meg engemet!” egy hivő 
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ember pedig mondá: „Én azt hiszem, jobban tenne, ha egészen ujjá szülné.” Sokan 
gondolják, hogy Isten őket megjavítja, de tévednek. Én nagyon örülök, ha a 
részeges józan életűvé lesz, a lopó tisztességes életűvé és magát mindegyik 
megjavítja, a mennyire csak tudja, de a mi múlhatatlan szükséges az, hogy ismét, 
azaz újonnan formáltassék. Hallottam egy emberről, ki fegyverét egy 
puskaműveshez vitte, hogy kijavíttassa. „Akarja ön kijavíttatni”, mondá a mester. 
„Jó, ennek szükséges egy új agy, egész új puskaszerszám és egy új cső.” „Hiszen az 

annyi, mint egy egész újnak a készítése. Akkor jobb lesz, ha újat csináltatok” ‒ 
mondá az ember. Igen, egész új élet szükséges az embernek is. Az ó törvény csak 
jele volt „a test szennyei elmosatásának” (Péter 3, 21.), de az újszövetség 
megkülömböztető szertartása sokkal tovább megy. Mit mond Krisztus az ő népének 
a keresztségben? Azt mondja: „Meg vagytok halva. El kell temettetnetek és egy új 
életre feltámadnotok.” A keresztség ezt nem teheti, de szemeink elé állítja a mi régi 
természetünk meghalásának és egy új életre feltámadásának szükségességét. Ujjá 
kell születtetni, nem megmosattatni, nem megtisztíttatni, nem kijavíttatni, hanem 
új teremtésekké lenni a Krisztusban, és mindaz, a ki az Úr Jézusban hiszen, ezen 
csudálatos átváltozást tapasztalta. Az nem a vértől született, azaz nem a természeti 
születés módja szerint, hanem egy új, mennyei mód szerint született. Nem a 
testnek akaratja szerint, az emberek rossz, testi akaratjok szerint, sem a férfiurak 
indulatjától, mert az embernek akaratja, még ha mindent megteszen is, a mit csak 
tehet, semmit nem segít az üdvösséghez. Hogy ha a férfiurak akaratjától 
születtetnétek, az nem volna a célnak megfelelő. „Nem a testnek akaratjától, sem a 
férfiúnak indulatjától, hanem Istentől kell születtetni.” Egy természeti erőn felüli 
erő által való megújulásra van szükségünk. Egyedül Isten tud teremteni és egyedül 
Isten tud újjáteremteni is. Egy új teremtést létrehozni nagyobb csoda, mint egy 
világot teremteni, mert mikor Isten a világot teremtette, nem volt semmi az 
útjában, de hogy ha ő egy új teremtést létrehoz, akkor a régi természet harcol 
ellene. Hogy ha megengedtetik nékem egy kézzel fogható szóhibát tenni, úgy azt 
mondom, hogy az új teremtés kétszeres isteni hatalmat követel. Felülről kell 
születtetnünk, de meg vagyunk mentve, hogy ha az Úr Jézusban hiszünk. Adja Isten, 
hogyha vannak még itten olyanok, a kik nem hisznek, hogy azok ujjá születhessenek 
az Úr Jézus Krisztusban való hit által. 
 
Végül, hogy titeket soká ne fárasszalak, a hit felemeli a hivőt a kigondolható 
legdicsőbb helyzetbe. 
 
Az, a ki Krisztust bevette, újjászületett és az teszi őt alkalmassá arra, hogy Isten 
gyermeke legyen.  
Tekintsük meg legelőször is a megfoghatatlan tisztességet, Isten gyermekévé lenni. 
Ah, hogyha minden tudori elismerés, méltóság, tisztesség és címek, melyeket az 
emberek valaha nyertek, mind egy csomóban volna, nem érne fel annyi valódi 
tisztességgel, mint a mennyit egy nagyító üveg segítségével látni lehet, hasonlítva 
azon dicsőséggel, mellyel Isten gyermekei között a legcsekélyebb és legszegényebb 
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és legmegvetettebb is bír. Isten gyermeke! Kinek mondotta valaha az Angyalok 
közül: „Én fiam vagy te, e mai napon szültelek tégedet?” Tudom, hogy ezen igék 
Krisztusra vonatkoznak, de alkalmazhatók ezek minden ő gyermekeire is. Az ő 
Angyalai szolgák, azok nem fiak. Az az ő örömük, hogy ha minket oltalmuk alá 
vehetnek, mint a király szolgái az ifjú hercegeket oltalmuk alá veszik: „Az ő 
kezekben hordoznak tégedet, hogy meg ne üssed lábadat a köbe.” (Zsolt. 91, 12.) 
Az Isten gyermekei már itten fénylenek, a mely fény nem kevésbé fényes azért, 
habár azt testi szemmel látni nem is lehet. Az az Istennek fényéhez hasonló, 
láthatatlan, mivel erősebb, mintsem hogy testi szemmel nézni lehetne. Lefestem 
néktek Isten gyermekét, hogy ha akarjátok, a Sion leányát. Az egy szegény varrónő. 
Gyászinget varrott magának és haldokolva fekszik. Olyan állapotot nem 
óhajtanátok, mint néki van. Egy nyomorult kis szobában lakik, csekély bútorozással, 
az ágy kemény és ő a halálharcát küzdve fekszik abban. Alig tud lélegzeni, friss 
levegőt óhajtana. Nagyon szegény és azok, a kiktől függ, azaz, a kik körülte vannak, 
már kezdik őt tehernek érezni és sokszor kemény szavakat intéznek hozzá. 
 
Úgy-e bár szomorú helyzet ez? Jöjjetek csak. Hadd ihlessem meg szemeitek 

kenettel egy pillanatig, mint a Próféta az ő szolgájának szemét. (2. Kir. 6, 15‒17.) És 
mit láttok? Láttok a Krisztus testének tagjai közül egyet az utolsó harcot küzdve és a 
győzelmet már csaknem kivívva. Hallgassátok csak. Azt mondja, hogy Krisztus vele 
van. Látjátok őt? Ott áll ő (Krisztus) a legmélyebb részvéttel föléje hajolva, kit ő 
szeret, lelkét kegymosolyával boldogítva, a kit ő magának választott, mielőtt a világ 
fundamentoma felvettetnék. Ez az ő leánya, kit a tiszta ruhába felöltöztetett, mint a 
milyen ruha a király leányát megilleti. Ő a király leánya. Tekintsetek körül a 
szobában. Angyalok vannak ott, kik körülte mind arra várnak, hogy őt hazavigyék. 
Maga a Szentlélek is ott van az ő lelkében. Tekintsétek meg csak az ő 
vigasztalásának és jelentéseinek fényét. Látjátok-é mindezeket? Hogy ha szemeitek 
nyitva vannak, úgy láthatjátok ezeket. Igen az atya maga is itt van, mert ő 
gyermekei halálos ágyától soha távol nincsen. „Az Úrnak szemei előtt becsületes az 
ő szenteinek halálok.” (Zsolt. 116, 15.) De íme, még rosszabb lett állapotja. Szemei 
megtörnek. Hangja elnémul. Halljátok csak! Nem valami képzeleti képet rajzolok, 
magam hallottam ezt. Épen akar az életre bemenni és felkiált: 
 
„És hogy ha megtörik szívem, 
Ki zavarja az örömem? 
 Halál homálya arcomon, 
Lelkem pedig már mennyben van.” 
 
Hogy ha még ereje van, hallhatjátok énekelni: 
 
„Sötét éjben látom Uram, 
 És elő lép napom. 
Ő az én hajnalcsillagom, 



  
110 

 
  

 Napnál fényesebb világom.” 
 
Ne beszéljetek nékem N. N. nőről! Ez a haldokló nem az. Ő egy valódi hős nő. 
Harcol a halállal és énekel, mialatt meghal. Félelem? Azt ő régen elfelejtette, hogy 
mi az. Kétely? Az száműzve van. Nyomor? Csüggedés? Az mind háta megett van. Ő 
egy hivő. Jézust elfogadta és szabadságot nyert arra, hogy Isten gyermekévé 
legyen. Óh, milyen nagy tisztesség és méltóság felülről születtetettnek lenni! 
 
Most jegyezzük meg ezen újjászületetteknek biztonságokat. Milyen biztos a te 
helyzeted, hogy ha Isten gyermeke vagy. Tudom biztosan, hogy nincsen itt sem egy 
atya. sem egy anya, a ki gyermekeinek valami fájdalmat okozni engedne. Közülünk 
egy sem engedné azt meg, ha csak megoltalmazhatnánk őket. Gondoljátok-é, hogy 
Isten megengedné, hogy gyermekei veszedelembe jussanak? Az ő szárnyaival fedezi 
bé azokat és szárnyai alatt oltalmat találnak. Dárda és pajzs az ő igaz ígérete. Nem 
illet téged a veszedelem és az ostor nem közelget a te hajlékodhoz. (Zsoltár 91, 4. 
és 10.) „Én az Úr megőrizem azt, minden szempillantásban öntözöm azt, hogy valaki 
meg ne látogassa azt, éjjel és nappal megőrizem azt. (Ézsaiás 27, 3.) Én juhaimnak 
örök életet adok és soha el nem vesznek és senki ki nem ragadja azokat az én 
kezemből. Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, mindeneknél nagyobb és senki 
azokat ki nem ragadhatja az én Atyám kezéből.” (János ev. 10, 28. 29.) 
 
„Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én.” 
 
Boldog érzettel énekelhetitek ezt, hogy ha Isten gyermekei vagytok. 
 
És legvégül, habár még sokat, nagyon sokat lehetne is mondani, mily boldoggá teszi 
az az embert, hogy ha tudja, hogy ő Istennek gyermeke. Emlékszem rá, hogy 
körülbelül huszonkét esztendővel ezelőtt egy mormonista (Északamerikában 1827-
ben Smith József által alapított felekezet.*) jött hozzám, a ki meggyőződésre akart 
bírni a felől, hogy Smith József isteni küldetésben részesült és minekutána 
valamennyire beszédjét meghallgattam, mondtam néki: „Akarja-e ön mondani, 
hogy milyen ajánlata van részemre, és hogyan nyerhetem azt el, akkor én önt 
szívesen meghallgatom, hogy ha azután megengedi, hogy én is megtegyem önnek 
az ajánlatomat és az ahhoz vezető utat.” Én nagy türelemmel hallgattam aztán őt 
meg. Ő nem épen olyan türelmesen hallgatott engemet, de mikor készen voltam 
így szólt: „Hogy ha, az a mit ön mondott igaz, akkor önnek a legboldogabb 
embernek kell lenni a világon”, a mire én azt feleltem: „Az igaz, hogy nékem a 
legboldogabbnak kell lennem és a mi több, én az is vagyok!” Ezzel őt magára 
hagytam. Az is vagyok én, és az Istennek minden gyermeke, ki az ő nagy előjogának 
megfelelően él. Isten gyermeke vagy, bűneid megbocsáttattak, elfogadva és 
szeretve vagy mit óhajthatsz még többet? Van-e még valami az egész világon, a mit 
kívánhatnál? Hogy ha valaki császári herceggé lenne és azt mondaná: Még többet is 
óhajtok.” Azt mondanánk, barátom, mit kívánhatsz még egyebet? Ha Isten 
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gyermekévé lettél, mit óhajthatsz még többet? Emlékszem még azon időre ‒ talán 

emlékezhettek ti is hasonlóra ‒, mikor bűneim terhei nyomtak és azt hittem, hogy a 
pokolba kell mennem, hogy ha az Úr akkor azt mondta volna: Megbocsátok néked, 
de úgy, hogyha halálod órájáig csak kenyérrel és vízzel élsz”, kezeimet örömmel 
csaptam volna össze. Azt mondtam volna „Uram csak üdvöt adj. Csak bűneim 
terhétől szabaduljak, a legkeményebb sors is élvezetté válik részemre.” Ne 
panaszkodjunk soha, hogy ha az üdvnek birtokosai vagyunk. Az Úrban való öröm a 
ti erősségtek. „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom. Örüljetek.” (Filippi 4, 
4.) 
 
Gondoljatok erre mindenkor földi foglalatosságaitok között is. Egy régi francia 
közmondás így hangzik „Noblesse oblige.” A mentesek bizonyos kötelékek között 
vannak. Arra sohasem gondolok, hogy nagy fejedelmeket az utcán sepregetni 
lássak. Sohasem várom, hogy azt halljam, hogy a királyné ő felsége úgy cselekszik, 
mint egy tejárus leány. Hogyha valakiről hallom, a ki azt mondja: „Isten gyermeke 

vagyok ‒ mégis hamis mértékkel ád, vagy rossz cselekedeteket nyilvánít, ‒ nagyon 
szégyenlem azt. Isten gyermeke ez? Ez, a ki csak arra törekszik, hogy pénzt csináljon 
és azt magánál saját hasznára erősen megtartsa? Isten gyermeke az ilyen? Hiszen ő 
nem hasonlít Atyjához. Isten gyermeke! Mégis éles, felinduló, haragos, gyűlölő! 
Atyjához nem hasonlít. Isten gyermeke és mégis rosszat cselekszik? Kedves 
testvéreim, mit cselekesztek? Isten gyermekei vagytok mégis el mernétek-e csak 
egy hazugságot is mondani? Isten gyermekei vagytok, mégis félnétek valakitől? 
Isten gyermekei vagytok, mégsem nézhetnétek felebarátotok szemébe megpirulás 
nélkül? Isten gyermeke és odahaza családi körötökben kegyetlenkedő? Olyan 
eljárásra nem szabad még gondolni sem és a ki ilyet nyilvánít, nagybotrányoknak 
okozója. Míg a nagy Napóleon császár hatalmát gyakorolhatta, családja minden 
tagját keményen büntette, a ki rangján alól lévővel házasságra lépett, mert a 
császári család tagjainak egy tisztességbeli kötelességek volt az ő méltóságukat 
fenntartani és megóvni. Ti Isten családjához tartozó leányok, merészkedtek-é egy 
olyannal házas életre lépni, ki nem a mennyei Király családjához tartozik? Ne 
tegyétek azt soha. Vigyázzatok, hogy a hitetlenekkel felemás igába ne 
szerkesztessetek. (2 Korinth. 6, 14.) Midőn Nagy Sándor egy királyt foglyul ejtett, 
azt kérdezte tőle, milyen bánásmódot kíván, és azt felelte: „mint egy király.” 
Keresztyén cselekedj úgy te is, mint egy király. Hogy ha egy civakodó bennünket 
megbánt, azt kellene magunkban mondani: „Civakodhatnék veled, de nem 
alacsonyíthatom le magamat annyira, mert én Isten gyermeke vagyok.” Nem régen 
olvastam egy fő embernek ellensége iránti keserű nyilatkozatát, a mely körülbelül 
így hangzott: „Jertek feljebb a lépcsőn, hágjatok fel annyira, a mennyire csak 
tudtok, és hogy ha a felső fokot eléritek, még akkor is lenézésem tárgyai maradtok 
„ Gyakran így kell gondolkodni Isten gyermekeinek a világ felől, és annak minden 
csalárdsága és kísértetei felől: „Nagy az én foglalkozásom és hogyan szállhatnék alá 
ti hozzátok. Isten gyermeke vagyok. Én az odafel valókat keresem, állásomat nem 
hagyhatom el, hogy hozzátok leszálljak.” Mint világosságnak fiai úgy járjatok. 
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Milyeneknek kell lennetek a ti szent életetekben és az isteni tiszteletnek dolgaiban?  
(2. Péter 3, 11.) „Ti pedig választatott nemzetség, királyi papság, szent nép vagytok 
és oly nép, melyet Isten sajátjának tart. (1. Péter 2. r. 9. v.) Ne alacsonyítsátok le 
magatokat. 
Most menjetek a ti utatokon és mennyei Atyátok lelke nyugodjon rajtatok. Ámen és 
Ámen. 
 

A várakozók kórháza az evangyéliommal meglátogatva 
 
„Monda néki Jézus, Kelj fel, vedd lel a te nyoszolyádat és járj.” János ev. 5, 3. 
 
Szombatnap volt! Hol és hogy akarta az Úr Jézus ezen napot ünnepelni? Abban 
bizonyosak vagyunk, hogy szentségtelenül nem akarta ezt eltölteni vagy 
eltékozolni. Ő tudta, hogy van Jeruzsálemben egy hely, a hol különösen sok a 

fájdalom, ‒ ez a hely az, a hol sok szegény betegek, vakok, sánták és megszáradott 
emberek egy tó körül fekszenek, és egy olyan ajándékra várnak, a mely nagyon 
ritkán jön. Oda akart menni, jót cselekedni, mivel ott a legnagyobb szükség volt 
arra. Adná Isten, hogy Krisztusnak minden szolgái éreznék, hogy a legsürgősebb 
szükség részökre a legnagyobb jog, és hogy a hol legnagyobb a nyomor, ott nékik a 
legnagyobb barátságot kell nyilvánítaniok, és hogy a szombatot jobban nem 
ünnepelhetnék, mint az üdv üzenetét azokhoz elvinni, kik a nélkül a legjobban 
szűkölködnek. De ünnep nap is volt az. A zsidóknak nagy ünnepek volt és Jézus is 
felment Jeruzsálembe az ünnepre. Hol fogja ő azt ünnepelni? Talán valaki meghívta 
őt házába? Ott közel Béthániában laktak. Mária, Mártha és Lázár. Talán azok hivták 
meg? Olykor-olykor megnyitották ő előtte Farizeusok és Publikánusok is ajtajaikat 
és vendégséget szereztek részére. Hova akart hát menni? Nem különös választást 
tett-é ő, mikor mondotta: „Az én ünneplésem a betegek, vakok, sánták és 
megszáradottak között lesz?” Nem, abban nem volt semmi különös, mert hiszen ő 
mondotta azt egy embernek, a ki őt házához meghívta: „Mikor vendégséget 
készítesz, hívjad a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat: És boldog 
leszesz, mivelhogy nem fizethetik néked a jótéteményt, mert megfizettetik néked 
az igazak feltámadásoknak idején.” (Luk. ev. 14, 13. 14.) A mit másoktól követel, azt 
maga is teszi határozottan. Mintha mondaná: „Én az ünnepet egy kórházban fogom 
eltölteni. Ezt a napot, melyet az öröm és nyugalomra kell szentelni, én arra fogom 
felhasználni, hogy oda megyek, a hol a betegek nagy számmal fekszenek, mert én 
akkor örülök, ha irgalmasságot cselekedhetek: Az embereket megáldani, nyugalom 
az én lelkemnek.” Krisztusnak nem volt örvendetesebb ünnepe, mintha másokkal 

jól tehetett. Minél nagyobb mértékben osztogathatta isteni adományait ‒ minél 

magasabbra emelkedtek hatalmas tettei, melyek szeretetéről tanúskodtak ‒ annál 
inkább betelt szíve nyugalommal és örömmel. 
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Lássátok tehát ma a Megváltót a Bethesda tavához közeledni, elhatározva 
magában, hogy azon a helyen, hol a fájdalom és betegség a legnagyobb mértékben 
uralkodnak, irgalmasságát nyilvánítsa és a nyomort meggyőzze. Kérlek titeket, 
jertek velem és a Megváltóval a Bethesda tavához, a melyet én a várakozók 
kórházának nevezek. És míg ott időzünk, megfigyeljük, hogyan irányozza az Úr Jézus 
az ő tekintetét ezen váró sokaság között a legsegélytelenebbre. És harmadszor, 
tekintsük meg nagy örömmel, hogy mily evangyéliomi módon bánik Urunk azon 
beteggel. 
 
Azt mondottam, hogy legelőször menjünk le a Bethesda tavához, melynek öt 
tornáca vannak, a mely helyet én a várakozók kórházának neveztem, mert 
mindazon népeknek, a kik itt találtattak, egy foglalatosságuk volt: ők vártak-várták 
mindnyájan a víznek megmozdulását. Egyebet nem tehettek. Nagy betegen ott 
feküdtek, aggódó szemekkel tekintgettek azon előttük lévő kis tóra, remélve, 
hogyan csapódik fel annak a vize nemsokára, hogyan mozdul meg annak nyugodt 
felülete. Vártak arra, hogy abban a pillanatban belészállhassanak, mert a ki először 
beleszállhatott, meggyógyult akárminemű betegségben volt, de csak egy, nem 
több. Nem igazán neveztem-é hát a várakozók kórházának? 
 
Nagyon könnyen találhatunk ma is várakozó nagy sokaságot. Bárcsak ne volna úgy, 
én szívemből kívánnám azt, de még mindig nagy sokaság várakozik. Azt hiszem, 
ismerek ilyeneket annyit, hogy mind az öt tornácot be lehet azokkal tölteni. 
 
Némelyek alkalmatos időre várnak, talán azt gondolják, hogy azon alkalmatos idő 
majd betegágyokon fog bekövetkezni, vagy talán lehetséges, hogy majd a halálos 
ágyon. Ez igen nagy tévedés. Az evangyéliomot hallották és elhiszik, hogy igaz az, 
habár annak intelmeit nem is fogadták el. Rendesen eljárnak az istentiszteletre és 
így szólnak magukhoz: „Reméljük, hogy lesz egy nap, a mikor alkalmatosak leszünk 
Krisztust elfogadni és a bűn nyavalyájából meggyógyulhatunk, de nem most.” Hány 

éve már, hogy alkalmatos időre vártok, ‒ talán némelyek öt, hat, nyolc, tíz vagy 
húsz év óta is vártok? Ismerek némelyeket, a kik húsz vagy több esztendeig is 
vártak. Emlékszem rá, hogy mikor velük lelkök üdvéről beszélgettem, azt 
nyilvánították, hogy ők nem akarják üdvök dolgát elhanyagolni, ők várnak, de még 
az alkalmatos idő nem jött el. Várnak mígnem az ítélet napja elközelg és őket 
hitetlenségben és mentetlenül találja. Mindig egy jó „reggelre” számítnak, de a 
reggel olyan nap, melyet Isten könyvében nem találhattok, az csak a bolondok 
naptárában található. (Luk. 12, 20.) Istennek ideje a „ma”, és hogy ha valaha 
idvezülhetünk, úgy e mostani, vagyis jelenlegi pillanatokban történhetik az meg. Ah, 
de mily sokan tétlenül várnak, míg lábaik elerőtlenülnek, szemeik 
meghomályosodnak, füleik nehezen hallókká válnak és szíveikben mindig 
érzéketlenebbekké lesznek. Óh, együgyűek, így kell-é ennek lenni? Akartok-é addig 
várni, mígnem a pokolba vettettek? 
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Egy másik tornácban az olyanok nagy sokasága található, kik álmokra és látásokra 
várnak. Talán azt gondoljátok, hogy az ilyenek kevés számmal vannak, de nem oly 
kevesen vannak ezek, mint ti gondoljátok. Ezek azt képzelik, hogy egykor csak 
éjszaka oly élénk álmot fognak látni az utolsó ítéletről, hogy megrettenve kelnek fel 
ágyokból, vagy pedig oly fényes látásokat fognak nyerni a mennyről, hogy azoktól 
egész áthatottan ébrednek fel. Talán olvasták valakinek életleírásában, hogy az 
valamit a levegőben látott, vagy valamely szót hallott, vagy valamely szentírásbeli 
mondat nagyon szívéig hatott, tehát várnak ők is mindaddig, míg velük is valami 
azokhoz hasonló nem történik. Bizonyságot teszek az ilyeneknek, hogy tévedésük 
épen abban található, hogy ezeket kívánják és várják, és ott fekszenek a Bethesda 
tavánál, várva, várva és várva, mintha Istennek nem hihetnének, de egy álomnak 
igen. A szentírás tanaiban nem helyezhetnék bizodalmukat, de egy olyan hangnak 
igen, amely képzeletük szerint fülökbe hangzott, habár az tulajdon képen semmi. 
Képzeletüknek meghinnének, de Isten igéjének nem hihetnek, a mint az az ihletett 
könyvben található. Az Istennek bizonyságtétele nékik nem elég. Óhajtják a 
képzeletet, vagy az érzelem bizonyságtételét és ott várakoznak a tó melletti kórház 
tornácában, míg az elérkezik. Mi más egyéb lehetne az ilyen, mint egy igen sértő 
hitetlenség? Nem kell-é Urunknak hinni addig, míg valami jel vagy csoda által 
bizonyságtételét meg nem erősíti? Egy ilyen várakozás Istennek haragját költi fel. 
 
Egy harmadik tornácban olyan várakozókat találunk, a kik a kényszer valamely 
nemére várnak. Hallották, hogy azok, kik Krisztushoz jönnek, kell, hogy az Isten 
lelkétől legyenek vonzva. Ők a kegyelemről való tanokat hiszik, a melyen örvendek, 
mert azok igazak, de félremagyarázzák azon tanokat és gondolják, hogy az Isten 
lelke azt eszközli, miszerint az emberek ezt vagy amazt akaratok ellen tegyék, a 
mennyiben hatalmat gyakorol az embereken. úgy látszik ők avval tartják, hogy az 
embereket az Úr erővel megragadja és a legnagyobb kényszerrel húzza a menny 
felé, és mivel sokszor szólunk a szeretetnek köteléről és embereknek köteléről 
(Hoseás 11. r. 4: v.), ezt a képet megragadják és tévesen magyarázzák. De higgyétek 
el, hogy az Istennek lelke sohasem bánik úgy az emberekkel, vagy az ő szívökkel, 
mint mi egy ládával bánunk, melynek kulcsát elvesztettük. Ő nem töri azt fel 
erőszakosan.  
 
Természetünk törvényei szerint cselekszik velünk emberekkel, mint emberekkel. Ő 
kötelekkel vonz, de a szeretetnek köteleivel. Kötelekkel, a melyek embereknek 
kötelei. Befolyásolja az akaratot, a mennyiben az ítélő tehetséget megvilágosítja. 
Oda hozza az embert, hogy a dolgokat más színben szemlélhesse az adott oktatások 
által és a tiszta fény által érzelmünket és szívünket áthatja. Annyira, hogy láthatjuk, 
miszerint azon dolgok, melyeket szeretünk, gonoszok, és kezdjük azokat gyűlölni, 
úgyszinte látjuk azt is, hogy azon dolgok, a melyeket egykor gyűlöltünk, jók és 
mostan azokat választjuk és szeretjük. Ezek gondolják, hogy erőltetve lesznek arra, 
hogy megtérjenek, akarják azt vagy nem, kényszeríttetnek az Úr Jézusba hinni, 
akarják vagy nem de a Szentlélek úgy nem működik. Kérlek titeket, óvakodjatok 
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azon nagy bűntől, hogy a Szentlelket úgy tekintsétek, mint Krisztusnak ellenkezőjét, 
vagy pedig az ő vetélytársát. Az evangyéliom így hangzik: „Higgy az Úr Jézus 
Krisztusban és idvezülsz”, és ha te azt mondod: „A Szentlélekre várok”, úgy 
bizonyos mértékben az Úr Jézust ellenében állítod a Szentléleknek. Pedig az Atya, a 
Fiú és a Szentléleknek akaratja határozottan egy és ugyanaz, igen, ők teljesen egyek 
mindenekben és az Úr Jézus bizonyságtétele a Szentlélek bizonyságtétele és hogy 
ha a Szentlélek valakiben működik, úgy azzal egyenlően teszi a működést, a mi a 
Krisztusé, nem valami új és különböző módon. Ő a Krisztuséból veszi, a mit nékünk 
megjelent. (Ján. ev. 16., 14.) Nem szól magától. (13. v.) Hogy ha valaki az 
evangyéliomot elveti, mely azt mondja: „Higgy és élsz”, úgy az a Szentlelket veti el 
és az más evangyéliumot nem fog néki hozni, hanem őt amellett tartja meg, vagy az 
Úr Jézusban hinni, vagy pedig bűneiben meghalni. Krisztust kell elfogadnotok, vagy 
el kell vesznetek és hogy ha vonakodtok evangyéliumának szavait 
engedelmességben követni, úgy sem az Atya, sem a Szentlélek közbe nem lép, hogy 
benneteket megváltson. A Jézus Krisztussal egy a Szentlélek, ki ő róla bizonyságot 
teszen és hogy ha az eljövend, megfeddi e világot a bűnről, mivelhogy nem hisznek 
ő benne (Krisztusban) és őket minden igazságra vezérli, (Ján. ev. 16., 8. 13.) nem 
arra, hogy az Úr Jézusa munkája mellé, vagy azzal ellentétben építsenek vagy 
tegyenek valamit, hanem hogy egyszerűen és egyedül a Krisztus által megszerzett 
váltságban helyezzék bizodalmukat. Jaj annak, a ki valami másra épít! 
 
Egy negyedik tornác sokakra nézve nagyon vonzó, különösen a jelen időben. Ők 
valami ébredésre várnak. Hallottunk sok jó híreket azon ébredésekről, melyek 
Angolország és Skócia különböző részein nyilvánultak, a melyen valóban 
örvendhetünk, és vannak sokan, akik így nyilatkoznak: „Hogy ha itt is olyan ébredés 
lenne, úgy én is megtérnék”, vagy pedig így: „Hogy ha Istennek azon nagy kegyelmi 
ajándékokkal felruházott szolgái hozzánk is eljönnének és istentiszteleteket 
tartanának, úgy határozottan megtérnénk”. Ezek emberekre és valami nagy 
felindíttatásra várnak. Én hálát adok Istenemnek minden valódi ébredésért és ahol 
hallom, hogy történt, örvendek azon, de hogy ha valaki azt hiszi, hogy az 
evangyéliumi parancs egy ideig felfüggesztethetik, míg majd egy ébredés jön, úgy 
az hazugságot hiszen. Az evangyélium mondja: „Térjetek meg és keresztelkedjetek 
meg mindnyájan”. (Ap. csel. 238.) Így szólt Péter a pünkösdi alkalommal. Vagy más 
szavakkal: Higgy az Úr Jézus Krisztusban és idvezülsz. (Ap. csel. 16, 31.) Az 
evangyéliomi felhívás a következő: „Ma, ha az ő szavát hallandjátok, meg ne 
keményítsétek a ti szíveiteket”. (Zsidók, 3., 7., 4. .r., 7. v.) Nem mondja: „Várjatok, 
várjatok, várjatok egy bizonyos ideig, várjatok egy ébredésig”. Én hajlandó vagyok 
azt hinni, hogy még ha egy ébredés jönne is, azok a népek, a kik halogatásukra 
nézve bizonyos mentségeket keresnek, akkor is olyan elmenyugalomban lennének, 
a mely nem lenne arra alkalmas, hogy a megtérés áldásaiban részesüljenek. Vagy 
pedig, hogy ha azt hinnék, hogy abban már talán részesültek, nagyon lehetséges, 
hogy az határozott tévedés lenne, mivel ők emberekbe vetnék bizodalmukat vagy 
pedig testi felindulás vagy nyugtalanságra és nem a Jézus Krisztusra tekintenek, aki 
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épen olyan alkalmas most őket üdvözíteni, mint majd egy ébredési időszakban és 
épen oly elégséges most az én szavaim által megmenteni vagy pedig minden 
emberi szó nélkül is, mint valami más ember által, bármily nagy is volt annak a 
működése. Félek rajta, hogy ebben a tornácban nagyon sokan időznek. 
 
Sokan a tornácban egy kigondolt és elvárt benyomásra várnak. Akarnak olyan 
benyomást nyerni és óhajtják, hogy a prédikátor egy nagyon komoly és elrémítő 
prédikációt tartson, hogy őket szemügyre vegye, a nyilat szívükbe lője, hogy az 
szíveiket teljesen átjárja, erre várnak. Ők eljönnek minden vasárnap az 
istentiszteletre és erősen át vannak hatva és nagyon nyugtalanokká lesznek, 
annyira vannak, hogy alig képesek a prédikációt végighallgatni, de azért mégis 
megteszik, hogy várnak, várnak. Mikor nyerhetlek meg benneteket? Milyen módon 
kell prédikálnom? Határozottan hogy ha tudnám, hogy milyen úton és módon 
hozhatnálak benneteket Jézushoz, legnagyobb örömön az lenne, hogy azt tegyem, 
de más evangyéliumot nem hozhatok nektek, mint épen azon egyet, a melyet 
prédikálok és úgyhiszem, nem tehetem azt világosabbá, sem komolyabbá, mivel én 
a bűnösök üdvét teljes lelkemből óhajtom. Sokan talán jobban prédikálhatják az 
igét, de jobban szívből, mint azt én teszem. senki nem teheti és hogy ha többet 
kívántok tőlem, hogy tegyek, hiába néztek reám, mert jobbat részetekre nem 
hozhatok. Én titeket Megváltóm vérző sebeihez utasítottalak, követeltem mintegy 
tőletek, hogy ő reá tekintsetek és éljetek, és hogy ha üdvét el nem fogadjátok, úgy 
más reményt részetekre nem hozhatok. Hogy ha az emberek nem akarják az 
evangyéliumot, melyet én prédikálok, hallgatni, akkor nem tudnának megtérni vagy 
nem térnének meg még akkor sem, hogy ha valaki a halottak közül feltámadna. 
 
Ezzel felmutattam elöltetek a várakozók öt tornácát. Most megmondom néktek, 
hogy miért tesznek helytelenül azzal, hogy várnak. Az ő elméletüket felmutatom 
előttetek. Azok ott a Bethesda tavánál azért vártak, mert az Istennek Angyala 
bizonyos időben leszállott a halastóba és megháborította annak a vizét, és a ki a 
megháborítás után először a vízbe szállhatott, meggyógyult. Ez volt az ő eszméjük. 
Nem tekintettek Jézusra, közülük egy sem. Nem hallották-é hogy az Úr Jézus a 
betegeket meggyógyítja? Soha sem hallottak arról az asszonyról a ki hátul oda járult 
a nagy sokaság között és az ő ruhájának prémjét megérintette, a kinek aztán 
azonnal megállt a vérfolyása? Nem hallottak-é a király udvarába tartozó fő-ember 
halálos beteg fiáról, a kit Jézus meggyógyított? Egyről sem hallottak ezek közül? Én 
nem tudom, de az bizonyos, hogy soha sem kísérlették meg azt, hogy Jézushoz 
jöjjenek, vagy ő hozzá kiáltsanak, őt meghívják. Ők egyedül a tóba, az Angyalba, és 
a víz megháborításába vetették bizodalmukat. Ah, nékem úgy tetszik, hogy ha ők 
bölcsek lettek volna, azt mondották volna: „Ez olyan bizonytalan és csak olykor-
olykor történik, de az Úr Jézus mondja: „ki én hozzám jön semmiképpen nem 
vetem ki”, és ő mindenestől fogva meg is tarthatja azokat, kik ő általa járulnak 
Istenhez. (Zsidók 7, 25.) Nem jobban tennénk-é hát, hogy a mennyire csak tehetjük 
drága lábaihoz másznánk, arcára tekintenénk és mondanánk: „Dávidnak fia 
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könyörülj rajtunk.” 
 
Ez az elmélet az evangyéliommal ellenkező. Szeretném ezt darabokra törni, hogy ha 
a Szentlélek segítségemre lesz azon várakozásnak, valami más után való 
tekintésnek, de nem egyedül a Krisztusra nézésnek elméletét. Ezen népek nagy 
fontosságot tulajdonítottak a helynek. Ők ott maradtak a Bethesda tavánál. Az volt 
a hely. Hogy ha valami jót éreznek, gondolták, ott érhetik el egyedül. Éppen így 
tapasztalom gyakran a várakozóknál, hogy azok az istentiszteletnek helyére nagyon 
nagy súlyt fektetnek. Gondolják hogy csak egyedül ott lehet az üdvöt megtalálni. 
Nem tudjátok-é, hogy Jézus a ti lelkeiteket holnap a munkálkodások helyén épen 
úgy megmentheti, mint jövő vasárnap a Tabernákelben?* (Azon imaház, hol 
Spurgeon prédikált: Metropolitán Tabernakelnek neveztetett.)  
Nem tudjátok-é, hogy Jézus épen olyan Megváltó szombaton mint vasárnap? Nem 
tudjátok-é, hogy midőn a Cheapside vagy Borongh** (Londonnak két legnépesebb 
utcája) utcákon mentek és egy rövid imát hozzá felbocsáttok, ő épen olyan 
hatalmas azt meghallgatni, és titeket megszabadítani, mintha térdeiteken volnátok, 
odahaza, vagy ebben az imaházban az evangyéliomot hallgatnátok. Ő mindenütt 
jelen van, hol egy szív ő hozzá vágyódik. Ahol egy szem találtatik, mely óhajt hitben 
ő reá tekinteni, Jézus ott van. Ma nincs Bethesda tava, nincs semmi elkülönített 
hely, a hol az isteni kegyelem egyedül osztódna ki: 
 
A hol keresik megtalálják. 
Minden hely Szent, hol őt várják.” 
 
Óh, jöjjetek ő hozzá tehát, itt ezen üléstekben, mivel ez egy olyan hely, a hol ő jelen 
van, és hogy ha beteg ágyatokban feküdnétek is, akkor is csak azt mondanám, hogy 
ő ott is jelen volna és hogy ha az asztalos műhelyben a gyalut taszítjátok, vagy a 
mezőn a szántóföldön az eke után mentek, nem mondhatnék más egyebet néktek, 
mint ezt: „Az ige te melletted, a te szádban és a te szívedben vagyon”. Tudniillik, 
hogy ha vallást tészesz a te száddal az Úr Jézusról; és hiszed a te szívedben, hogy az 
Isten őt feltámasztotta a halálból, megtartatol.” (Rónia 10, 9. v.) Ezen elmélet, hogy 
mi a kegyelmi eszközök tavánál várakozzunk, az antikeresztyének (ellen, vagy 
tévedt keresztyének) evangyélioma. Krisztus evangyélioma pedig ez: ,,Higgy az Úr 
Jézus Krisztusban és idvezülsz.” 
 
Azután azt mondták, hogy valami jelek és csudákra várnak. Azok, kik a Bethesda 
tavánál vártak, egy Angyalra vártak. Nem tudom, hogy láttak-é ők valaha Angyalt, 
vagy látták-é azt, hogy a víz valamely láthatatlan szárnycsapása által titokteljes 
módon megmozdíttatott, mindazáltal Angyalra vártak egy titokra. A népek kívánják 
és óhajtják a titkokat, de ezen óhajok bűnös, mert habár az evangyéliom 
tulajdonképem az üdvösségnek titka, mindazáltal másrészről a mennyire az a 
bűnösökre tartozik, a legvilágosabb dolog e világon az ennyi: „Higgy az Úr Jézus 
Krisztusban és idvezülsz.” Isten őt adta engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. A 
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Jézus Krisztus vére egy helyettesítő áldozat az Isten igazsága kielégítésére a mi 
halálunkért és a ki hiszi, hogy Krisztus ő érette jót áll és őt, mint helyettesét 
elfogadja, az egy megmentett ember. A papok megkísérlik e mi időnkben, hogy 
minden dologból titkot csináljanak. Ez azon szó, mely a Jézus jelenése szerint a nagy 
parázna Babilonnak a homlokára írva van: „Titok a föld paráználkodásának és 
utálatosságinak anyjok.” (17. v. 5 r.) Miséik és minden ceremóniáik titkok. A latin 
nyelvet használják, hogy az isteni szolgálatot titokká tegyék, a pap maga is egy titok, 
a keresztség is titok. Az Úr Jézus evangyéliomában pedig minden lényeges igazság 
olyan világos, mint valamely ismeretes szerszámnak a nyele. Egész világosan és az 
olvasásnál könnyen megérthetően állanak ottan eme szavak: „Higgy és idvezülsz.” 
Ezt egy együgyű ember is megértheti. Bízzál Krisztusban, fogadd el őt, mint Isten 

előtti helyettesedet, és azon helyben megmentve vagy ‒ megmentve egy pillanat 
alatt. Nem, ők valami titokra várnak, valami titok után óhajtoznak. Sőt még azt is 
gondolják, hogy majd a Szentlélek reájok alá száll, hogy az evangyéliom igazságait 
érthetetlenné tegye, holott épen ellenkezőleg, a Szentlélek mindazzal, a mit teszen, 
arra törekszik, hogy az evangyéliomot előttünk még világosabbá tegye, hogy ha az 
jön, eloszlatja a titkot, leveszi szemeinkről a hályogot és felmutatja, hogy milyen 
egyszerű Jézust, elfogadni és Isten gyermekévé lenni. 
 
Továbbá úgy látszik, hogy azon várakozók, kik a helynek nagy fontosságot 
tulajdonítottak és bizonyos titkokra vártak, egy nagy befolyásra is vártak, a mely 
csak bizonyos időközökben következhetik be. Minthogy az Angyal egy bizonyos 
időben mozdította meg a vizet, így ők azt képzelni látszottak, hogy vannak bizonyos 
napok és idők, a mikor az Úr Jézus hajlandó a bűnöst elfogadni, és vannak alkalmas 
időközök, a mikor reménylhetik, hogy az üdvősségben részesülhetnek. Jóllehet az 
én Istenemnek irgalmassága nem hasonlít a Bethesda tavához, a mely csak olykor-
olykor mozdult meg. Ez egy olyan forrás, a melynek vize folyton árad és folyik, és a 
ki Jézusban hiszen, legyen az tizenhat perccel nyolc óra előtt* (*Azon idő, melyben 
e szavak hangoztattak) vagy nyolc órakor, az tapasztalni fogja, hogy Krisztus kész a 
bűnöst elfogadni, mert az evangyéliumi üzenet így hangzik: „Jertek el, immár 
mindenek elkészíttettek.” (Luk. ev. 14, 17.) Készen van minden és pedig mert már 
készen van, nem olykor-olykor, hanem mindenkor, nemcsak valamikor, talán 
vasárnap vagy ünnepnapokon és ébredési alkalmakkal, hanem ma, ha az ő szavát 
hallandjátok.” „Most vagyon a kellemetes idő, most vagyon az idvességnek napja.” 
Mivel az ilyenek azt hiszik, hogy egy bizonyos félbenhagyó befolyás gyakoroltatik, 
azért úgy gondolják, hogy arra, a mit tenni akarnak és tenniek kell, egy nagyon 
különös alkalmat kell várni. Oh, hogyha én reggel várnám magamra a felakasztatást 
és tudnám, hogy egy megkegyelmezési kérvényt lehetne benyújtanom, vajon 
várnék-e valami alkalmatosabb időre annak benyújtásával? Tegyük fel, hogy nem 
volna semmi reményem a mennyországra és tudnám, hogy reggel felakasztanak, 
jóllehet egy gyenge reményem már volna, hogy talán megkegyelmeznek, úgy 
várnék, de hogyan várnék? Lefeküdnék-é éjjeli nyugalomra? Ünnepélyt rendeznék-
e és innék a részegesekkel? Óh, nem, életem forog veszélyben, nem lehet hát, hogy 
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mulatozzak! Mennyire óhajtozva várnak a tengeren veszélyben lévők a mentő 
csónakra! Vagy talán azt gondoljátok, hogy könnyelműen és gond nélkül? Nem, 
hanem mindnyájan megerőltetik látóképességüket, hogy messze láthassanak és így 
ott minél elébb felfedezhessék és megpróbálják a vészjel segítségével is a segélyt 
siettetni. Vajon lefekszünk-é a fedélzeten alvásra, így gondolkozva: „Ha meg kell 
mentetnünk, úgy is meg leszünk mentve. Tehát feküdjenek le és aludjanak?” Nem, 
ők várnak és ha jönne egy röppentyű kötéllel, készek volnának azt minden percben 
megragadni, nem várni tovább. Tíz közül kilenc alkalommal hazudnak az emberek, 
amikor azt mondják, hogy ők Krisztusra várnak, hogyha nem aggódnak lelkök nem 
nyugtalan, mivel a nagy aggódás és fájdalmas nyugtalanság az igazi várakozással 
mindig összeköttetésben áll. 
 
Ez csak egy hamis várakozás, csupán csak mentség, de akármilyen is a várakozás, az 
evangyéliommal ellentétben az, mivel az csak egy szót sem említ a várakozásról, 
hanem azt követeli minden embertől, hogy higgyen és éljen. 
 
A mi több, ezen népek egy befolyásra várnak, melyet ők nagyon korlátoltnak 
képzelnek. A Bethesda tavában csak egy gyógyulhatott meg, és pedig az, aki először 
a vízbe szállhatott, úgy gondolkoznak ezek a várakozók is, hogy ha valakiről hallják, 
hogy üdvöt talált, úgy gondolják, hogy arra nézve kedvezőbbek voltak az alkalmak 
mint ő reá, hogy, annak jobb helyzete volt az üdv elérése tekintetében. Ők a 
csoportban az utósereghez tartozóknak látszanak, a kiknek nincs alkalmuk ezen 
csodálatos tóhoz eljutni. De ez mind tévedés. Jézus Krisztus az egyik keresőhöz 
épen olyan közel van, mint a másikhoz. Ha egy ember jó erkölcsi állapotban van az 
evangyéliom azt mondja néki: „higgy”, hogy ha egy ember erkölcstelen az 
evangyéliom annak is azt kiáltja „higgy!” Egy királynak azt parancsolja az 
evangyéliom „higgy”, hogy ha egy koldus van, annak is ugyanazt mondja, hogy 
higgyen. Ha valaki önigazságos, az evangyéliom Krisztushoz utasítja és parancsolja 
néki, hogy önigazságát dobja el, más ha egy ember vétekkel teljes és a bűnben 
teljesen tönkrement, Krisztushoz utasítja azt is és parancsolja néki, hogy bűneivel 
hagyjon fel és tekintsen Jézusra: a talaj, melyen az evangyéliom a bűnösöket 
megszóltja, mindenütt egy és ugyanaz. A parázna gyermekének sem többet, sem 
kevesebbet nem mond az evangyéliom, mint a megérett és hű keresztyén 
gyermekének. Egy és ugyanazon megbocsátást ajánlja és ígéri a nagy és kicsiny 
bűnösöknek (hogy ha volna itten olyan) és ugyanazon gazdag áldásokkal közeledik a 
legnagyobb bűnöshöz, mint az istenfélő szülék gyermekeihez. Ne engedjetek 
semmi hamis eszméket a fejetekben megfogamzani. Egy és ugyanazon Úr, gazdag 
mindenekhez a kik őt segítségre hívják. Az egyenlő hit egyenlő áldásokat nyer. Van 
ugyan egy bizonyos határ, mert „az Úr ismeri az övéit”. de az evangyéliom 
prédikálásában nem vagyunk az Isten elvégzett tanácsa által megkötve, a mely 
előttünk rejtve van, hanem azon megbízásunk alapján: „Menjetek el e széles világra 
és prédikáljátok az evangyéliomot minden teremtésnek; a ki hisz és 
megkeresztelkedik, idvezül, a ki pedig nem hisz elkárhozik.” Mindeneknek tudtokra 
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kell adnunk Istennek akaratát. Az, a ki nékem azt parancsolja, hogy minden 
teremtésnek prédikáljak, nem parancsolja azt, hogy csak egy lelket is kizárjak az üdv 
üzenetből. 
 
Ezzel megkísérlettem felmutatni, hogy miért várnak olyan sokan, és még egyet 
akarok ezen ponthoz hozzá adni. Sokan ezen várakozók közül nagyon sok 
bizodalmat helyeznek más emberekbe, épen mint a hogy az a szegény beteg ember 
mondotta: „nincsen senki a ki engemet a halastóba vinne”. Én minden héten több 
levelet kapok olyanoktól, akik nagy lelki szükségben vannak és kérnek hogy érettök 
imádkozzak, a mit örömmel teszek, de rendes szokásom szerint mondom nékik: 
„Kedves barátaim kérlek titeket, ne igyekezzetek magatokat azzal megnyugtatni, 
hogy engemet kértek érettetek imádkozni. Ebbe nem vethetitek reménységteket 
hanem „Higgyetek az Úr Jézus Krisztusban és idvezültök” imádkozott más értetek 
avagy nem.” Igyekszek őket minden más ember imájában való bizodalomtól 
megmenteni, hogy egyedül Jézusba bízzanak, hittel ő reá tekintsenek. Ó, ne 
mondjátok: „Kérem az én barátomat, hogy imádkozzon érettem és nyugodtan 
leszek.” Mondhatjátok ugyan azt, hogy ha akarjátok, de ezzel, magatokat meg ne 
nyugtassátok. Gondoljátok meg, hogy Jézusra kell tekintenetek, nem az emberek 
imájára, még a leghűebbekére sem. Hogy ha Jézusra tekintetek azon pillanatban 
megnyeritek üdvötöket, de hogy ha Istennek összes gyermeke e pillanatban mind 
térdre borulna és ötven esztendeig úgy maradna, hogy éretted imádkozzék, mégis 
elkárhoznál, hogy ha Jézusban nem hiszel. Hogy ha csak magad imádkozol 
magadért és Jézusra tekintesz, úgy határozottan üdvözülsz. Nem elég-e ez, a 
várakozókkal telve lévő szomorú kórházbeliek részére? 
 
Most, egy pár percre a második részhez jövünk. Jézus Krisztus belépett a kórházba, 
körültekint és a világon a legsegélytelenebb embert választja ki. Örültem, mikor egy 
falragaszon a színházban tartandó istentiszteletre vonatkozólag ezt olvashattam: a 
„legszegényebb népek a legszívesebben fogadtatnak.” Ez egy evangyéliomi szó. 
Épen úgy van az Krisztusnál is. Ő szereti irgalmasságát azok iránt nyilvánítani, a 
kiknek arra a legnagyobb szükségök van. Ott feküdt ez a nagy beteg, reá sem 
gondolva Krisztusra, de Krisztus megáll mellette, reá tekint. Ő nem ismerte Jézus 
Krisztust, de Jézus Krisztus ismerte őt és tudta, hogy már rég idő óta ilyen 
állapotban van. Ő tudta, hogy már 38 év óta beteg. Ő tudta mindazt, azt is tudta, 
mielőtt az ember elbeszélte volna, hogy reményei már sokszor meghiúsultak és 
valóban ilyen volt azon betegnek állapota. Ő már gyakorta megkísérlette, a 
mennyire csak elesett tagjai megengedték, hogy a vízbe szállhasson, de valaki, még 
ha egy vak volt is, ki a víz széléhez közelebb volt és tagjait használhatta, elébb 
beszállott a vízbe és látva jött onnan ki, míg ez a szegény idegességben szenvedő 
lény soha a vízhez nem juthatott. Már a meggyógyultaknak nagy sokaságát látta 
onnan eltávozni, a mely fájdalmait még sokkal inkább növelhette, de őt azoknak 
meggyógyulása nem bátoríthatta, hanem még talán inkább szomorúvá tehette. Ő a 
leghatározatlanabb és leggyengébb fajta emberek egyike volt. Olvassátok csak azon 
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embernek történetét, kinek szemeit Krisztus meggyógyította, a ki eme nyilatkozatot 
tette: „Azt az egyet tudom, hogy vak voltam és most látok.” Az egy derék és erős 
jellemű ember volt. De ezen embernél minden határozatlanság, segélynélküliség és 
gyenge természetre mutat. Ismerhettek ti is olyan embereket, talán családi 
körötökben is vannak olyanok. Nem tudtok rajtok segíteni. Ha üzletet rendeztek be 
nékik, azt határozottan tönkreteszik, megbuktatják. Bármit is tesznek, nem sikerül 
nékik. Ezek szegény, gyenge gyermekies népek, a kiknek szükségök volna arra, hogy 
egy kosárba tegyék, és egy másik vinné a hátán a világon keresztül. Vannak 
ilyenfajta emberek vallási tekintetben is, és ez az ember az ilyenek előképe volt. Ő 
nagyon óhajtott volna meggyógyulni, de azért nem mondja azt ki oly egyenesen, 
mert a mikor azt kérdezte: „Akarsz-e meggyógyulni?”, nem mondta: „Oh, Uram, én 
teljes szívemből akarok”, hanem egy messze terjedő történetet kezd elbeszélni: 
„Uram, nincsen senki, a ki engemet a halastóba vinne, mikor a víz megháborodik 
stb.” Mikor pedig Urunk meggyógyította, nem kérdezte meg, hogy kicsoda ő, 
figyeljétek meg ezt. És midőn későbbet azt megtudta, hogy kicsoda, a ki őt 
meggyógyította, elment mint egy balgatag ember a farizeusokhoz és hirdette nékik, 
hogy ki az, a ki ő vele jól tett, így az Urat alkalmatlanságba kerítette. Még mindig 
találhatni ilyenfajta embereket. Ezek nem ismerik saját kedélyöket. Azt tudják, hogy 
óhajtanának üdvözülni, de alig merik azt mondani. Helyes benyomásokat nyertek, 
de épen olyan könnyen elfogadják az ellenkező benyomásokat is, határozatlanok és 
állhatatlanok. De íme, Megváltónk ezen embert kereste épen ki, az ő gyógyító ereje 
tárgyául. A kegyelem csodái Istentől származnak! Nem mondotta-e maga 
Megváltónk is: „Hálákat adok néked én Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy 
elrejtetted ezeket a bölcsektől és az értelmesektől és azokat megjelentetted a kis 
gyermekeknek. Jól vagyon Atyám. mert ez volt a te jókedved”. (Máté 11., 25., 26.) 
Mert: „A kik bolondoknak állíttatnak e világon, azokat választotta Isten, hogy a 
bölcseket megszégyenítse és a kik e világon erőtleneknek állíttatnak, azokat 
választotta Isten, hogy az erőseket megszégyenítse, és a kik nemtelenek e világon 
és semminek állíttatnak, azokat választotta Isten és azokat, a melyek nincsenek, 
hogy a melyek vannak, azokat eltörölje. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test is.” 

(1. Kór. 27‒29.) 
 
Ezen szegény, szerencsétlen, segélytelen, elesett ember iránt, kinek elméje 
körülbelül épen olyan elesett volt, mint az ő teste, irgalmas Megváltónk részvéttel 
viseltetett. Nos, ki itt ezen a helyen a legsegélytelenebb ember? Ki a 
legsegélytelenebb nő ezen házban? Tudom, hogy vannak köztetek néhányan, a kik 
gondoljátok: „félek rajta, hogy én vagyok.” Nagyon jó hírt közlök veletek. Épen ti 
vagytok azok, kikkel Uram kezdeni akar. Ne sértsen benneteket, hogy le lettetek 
írva, hanem vegyétek szívetekre a hallottakat. Ha eltöltött életetekre 
visszapillantatok, nagyon lehetséges, hogy azt mondjátok: „Igen, valóban olyan 
voltam én. Nem volt szilárd elhatározásom. Egy-egy kísértet gyakran mintha 
hajamba ragadva vitt volna, vagy a rossz cimborák vezettek hamis útra. Értelmem 
van az üzleti teendőimre nézve és ott elég óvatos is tudok lenni, de hogy ha a vallás 
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forog kérdésben, épen olyan balgatag vagyok én is, mint a kiről épen hallottam.” Ha 
ilyen vagy kedves barátom, borulj Jézus lábaihoz a te nagy segélytelenségedben, 
ostobaságodban és nyomorodban és kérjed az Urat, hogy reád is tekintsen. Egy 
testvér mondta nékem egy alkalommal: „Kedves uram, én óhajtanám, hogy 
mindenkor csak az értelmes bűnösöknek prédikálna.” Én pedig azt feleltem: „Én 
örülök azon, hogy ha értelmes bűnösöknek prédikálhatok, hogy ha olyanok jönnek 
az én szónoklatomat hallgatni, de mivel olyan sok ostoba bűnösök jönnek önökkel, 
tehát kötelezve vagyok, hogy azoknak is prédikáljak.” És azt teszem is.  
 
Hirdetem az evangyéliomot azoknak, kik magokat minden dologban ostobának és 
értetlennek érezik és magokat a balgatagok közé számlálják. Jézus eljött, hogy a 
szegény, elveszett, tönkrement, holt bűnösöket üdvözítse és én kérem őt, hogy 
most ti reátok tekintsen. 
 
A harmadik pont az, hogyan bánt az Úr Jézus azon beteggel. Hogy ha az Úr Jézus 
Krisztust a prédikátoroknak egy bizonyos osztályához tartozott volna, akkor így 
szólt volna azon beteghez: „Nagyon jól van, kedves embertársam, ott fekszel a 
kegyelmi eszköz tavánál és a legjobban teszed, hogy ha ott maradsz”. De ő nem 
ilyen gondolatban volt, azért, nem is mondhatott ilyes valamit, sem úgy nem 
szólott, mint a hogy némely testvérek szólanának: „Kedves barátom, csak 
imádkozz!” Ez ugyan egy nagyon alkalmas tanács sok tekintetben, amint azt 
tudjátok is, de azért ezt az Úr Jézus nem adta, ő sokkal jobban értette a dolgot. 
Nem mondotta: „Kezdjél imádkozni és az Úrban bízni”. Ez nagyon jó sokakra nézve, 
hogy ha nékik azt mondják, de nem az evangyéliom. Jézus Krisztus nem azt mondta 
tanítványainak: „Menjetek el a széles világra és mondjátok a népeknek, hogy 
imádkozzanak”. Nem. „Prédikáljátok az evangyéliumot minden teremtménynek, a 
ki hisz és megkeresztelkedik, idvezül”. 
 
De hát mit tett Jézus a beteggel? Egy parancsot adott ki néki: „Kelj fel, vedd fel a te 
nyoszolyádat és járj”. Ezen szavak úgy hangzanak, mint három menydörgés. De 
hiszen ő azt nem teheti, nem teheti. „Ő tehetetlen, jó Uram! Ő tehetetlen”. Igen, 
de az evangyéliom egy parancs, mert olvashatjuk némelyekről, hogy az 
evangyéliomnak nem engedtek. Pedig valaki nem lehet az iránt engedetlen, a mi 
nem parancs és addig nem engedelmeskedhetik, míg egy parancsot nem kapott. 
Jézus úgy adta néki az evangyéliom áldását, a gyógyulást, mint egy parancsot. „Kelj 
fel, vedd fel a te nyoszolyádat és járj.” Ez egy olyan parancs volt, mely a hitben 
befoglalva volt, mivel a beteg saját erejénél fogva nem volt képes felkelni, sem 
nyoszolyáját felvenni és járni nem tudott, de hogy ha Jézus Krisztusba hitt, úgy 
felkelhetett, felvehette nyoszolyáját és járhatott, így tehát ez valóban egy parancs 
volt, az Úr Jézus Krisztusba hinni és ezt cselekedettel bizonyítani. „De az ember 
nem tehette ezt”. Néki nincs ahhoz semmi köze. Az erő nem a bűnösen, hanem a 
parancsolatban rejlik. 
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Ő nem kelhetett fel, de az Úr Jézus kieszközölhette, hogy ő azt tegye, és hogy ha én, 
vagy bármely másik szolgája is az Úr Jézusnak a Szentlélek erejében néked 
kegyelemre méltatott bűnösnek mondjuk: „Higgy az Úr Jézus Krisztusba”, úgy mi 
azt nem azért tesszük, mintha azt hinnénk, hogy te benned talán több erő volna, 
mint abban a nagy beteg emberben volt, hanem azért, mivel a Názáreti Jézus 
nevében szólunk, ki minket azért küldött, hogy néked szóljunk: „Kelj fel és járj”! Én 
hiszek Uramban, hogy ő az evangyéliommal erejét is küldi. Azt nagyon jól tudom, 
hogy saját erőmmel semmit nem tehetek, de Ő, a ki engemet elküldött, saját 
üzenetét megáldja, úgy, a mint az néki tetszik. Hogy ha üdvöt nyertek, úgy azt 
ezáltal nyeritek, hogy Jézusban hisztek és hogyha ezen helyben régi állapototokból 
felemelkedhettek, az ő ereje által tehetitek azt, egyedül az ő benne való egyszerű 
hit gyakorlása által gyógyulhattok meg. Azon ember hitt az Úr Jézusba, az volt az 
egész, a mit tett. Ő egy szegény, gyenge, határozatlan stb. volt, de íme, megfigyelte 
az Úr parancsát és Istentől elég kegyelmet nyert arra, hogy egyszerűen az Úr 
Jézusba higgyen. Elhatározta magát, hogy lábait megpróbálja és nagy 

meglepetésére ‒ óh, mennyire elcsodálkozhatott ő ‒ azon gyenge lábak elég erősek 
lettek őt hordozni! Felállott egyenesen és úgy találta, hogy van ereje lehajolni és 
szalmazsákját felvenni, összetekerte azt, felvette a vállára és, elment vele. Mily 
öröm hathatta őt által? Midőn betegek voltatok, de az Úr ismét visszaadta 
egészségteket és felkelhettetek és éreztétek, hogy már ismét van erőtök a járásra, 
nem nagy örömötökre szolgált-e az? Ismerem jól az olyan érzetet. Minő lehetett az, 
38 évig betegnek lenni! És azután még alkalmassá lenni, hogy felálljon, 
lehajolhasson, ágyát összetekerje és vállára vegye és azzal tovább menjen! Ennek 
egy egész elragadtatásnak kellett lenni, izmaiban új erők lettek, idegei, inai és erei 
új élettől lettek áthatva. Hogy ha egy bűnös mondja: „Én már azt gyakran 
próbáltam, de Isten kegyelme által lelkemet Jézus kezeibe ajánlva ismét 
megpróbálom.” 
 
„Hiszem és hittel ezt vallom,  
Hogy Jézus értem halt,  
Keresztfán értem vért ontott 
És kegyelmet adott.” 
 
Bűnös, azonnal felkelhetsz és járhatsz. Magad is meglepetve leszesz azon hatalmas 
változást érezve, melyet Isten az ő szent lelkével, az egyszerű hit által benned 
eszközöl és ezen Tabernákel lépcsőin, midőn alá felé mész, alig tudod magadat 
tájékozni, hogy hol vagy, örömtől zengve, víg énekekben magasztalod Uradat, a ki 
tégedet a várakozók kórházából kimentett és a hivők közé behelyezett. Nem 
mondotta-é: „Akkor ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és a némának nyelve 
énekel; mert a pusztában vizek fakadnak és patakok a kietlenben.” (Ézsaiás 35, 6.) 
 
Jézus Krisztus ezen beteggel az evangyéliom módja szerint bánt, mert azon mód, 
mely szerint a hit ezen emberbe megfogamzott, nagyon megfigyelésre méltó. Az 
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ember nem ismerte az Úr Jézus Krisztust, hogyan jöhetett hát az, hogy ő benne 
hitt? Hogyan? Hát úgy jött hogy, az nem tudta bár, hogy ki volt Ő, de azt tudta, 
hogy ő valami csudálatos és nagyon feltűnő megjelenésű. Az ő szemeiben olyan 
tekintet, olyan felséges fény, és az ő hangjában egy csudálatos hatalom volt, 
felemelt kezében pedig sok olyat látott a milyet még soha életében nem szemlélt. 
Az ember nem tudta, hogy Ő ki volt, és nem mondhatta a nevét, de egy bizonyos 
módban megfogamzott a hit és bizalom az Ő lelkében. Mennyivel inkább 
megszülethetik a hit ti nálatok, a kik tudjátok, hogy a Jézus Krisztus Istennek Fia. Ti 
tudjátok, hogy ő meghalt, és a bűnért teljesen eleget tett, és hogy a halálból 

feltámadt, és az Atya Istennek jobbján ül, ‒ és hogy néki teljes hatalom adatott 
mennyen és földön, és hogy ő megtarthatja mindenkor azokat, kik ő általa járulnak 
Istenhez, mert mindenkor él és esedezik azokért.” Ne mondjátok: „Majd 
megkísérlem benne hinni.” Az nem az út. Hogy ha valamely tudósítást hinni akarok, 
mit kell tennem? Hát meghallgatom és a hit a hallás által jön. Hogy ha valamennyire 
kételkedek abban, ismét meghallgatom és körülményesebben ismételtetem, és 
hogy ha ismét hallom meggyőződés. Így mondja Isten az igében: Hajtsátok le a ti 
füleiteket és jöjjetek én hozzám, hallgassatok engemet, hogy éljen a ti lelketek, és 
szerzek ti veletek örökkévaló szövetséget, a Dávidnak ígért állandó 
irgalmasságomat.” Hallgassatok engemet, és higgyetek nékem, ez az evangyéliom 
röviden való összefoglalása, a mit az Úr Jézus az embereknek prédikált. Ezzel Isten 
bizonyságot tett az Úr Jézusról, hogy az az Ő Fia, mert mennyből szóllott ő hozzá alá 
és ezt mondotta: „Ez amaz én szerelmes Fiam kiben én megengeszteltettem”, nem 
akartok néki hinni. A Lélek víz és vér állandóan bizonyítják és ezen három egy a 
bizonyságtételben. Higgy a Jézus Krisztusban. A bizonyság erős, vegyétek szívetekbe 
és lelketekre azt, és úgy örömest békességet és örök életet nyertek. 
Az embernek Jézusban való hite, melyet ő elállás által tényleg be is bizonyított, 
vitte a dolgot véghez. Egész más helyzetbe lett aztán, mint míg feküdt és várt. 
Hogyan? Én azt gondolnám, hogy ez az ember, ha elég értelme lett volna, 
visszament volna azokhoz, a kik még ott feküdtek és várakoztak, hogy megmondja 
nékik: „Miért feküsztök és vártok tovább még itten? Íme, én 38 esztendőig 
feküdtem és vártam és a fekvés és várás által a legkisebb eredményt sem érhettem 
el. Épen úgy lesztek azzal ti is.” Oly együgyűen, a milyen ő volt, megtudhatta volna 
nékik azt, a mi jobb a fekvésnél és várakozásnál. Van egy ember közöttünk, Jézus 
Krisztus az Istennek Fia, aki ha benne bízunk meggyógyít bennünket, mert ő 
mindennemű betegségből kigyógyíthat. Hogy ha nem tudtok hozzá menni küldjetek 
egy követet, mert ő a király udvarából való főember fiát is úgy gyógyította meg, a ki 
tőle több mértföldnyi távolságra volt. Csak higgyetek benne és erő származik ő 
belőle ki, mert az lehetetlen, hogy a ki ő benne bízik, gyógyulás nélkül maradjon.” 
Gondolom, hogy ha én lettem volna annak az embernek helyzetében, akármilyen 
gyenge elméjű lettem volna is, elmentem volna és azon lelkeknek tudtokra adtam 
volna, hogy milyen különbség van az ott fekvés és várakozás és az azonnali hit 
között. Olyan egyszerűen mondtam volna azt el, a hogy csak tudtam volna, mert én 
magam is vártam már gyermekkoromban is. Sok prédikációt hallottam, a melyek 
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arra indítottak, hogy várjak, és azt hiszem, hogy a várakozásnál maradtam volna, 
hogy ha azon szegény egyszerű metodista testvér felém nem kiáltotta volna: „Nézz 
(”,Én reám nézzetek, hogy megtartassatok”. Ézsaiás 45. 23.)  fiatal ember, nézz 
most”. Ekkor oda tekintettem, fel az én Uramra és még azon helyben megtaláltam 
üdvömet, és soha többé el nem veszítettem. 
 
Több mondanivalóm nincs már hozzátok, csak annyi: „Egy a Megfeszítettre való 
pillantásban élet van” és minden valaki csak reá tekint, megnyerheti azt, itt, most, 
azonnal. Óh, bárcsak sokan reá tekintenének! Nem értitek ti azt? Krisztus hordta és 
szenvedte el Isten haragját azok helyett, kik benne bíznak és azok helyébe meg lett 
büntetve, igen, minden hivő helyett úgy, hogy most Isten egy hivőt nem büntet 
meg, mert a helyett már Krisztust megbüntette. Krisztus meghalt azokért, kik ő 
benne hisznek, úgy, hogy igazságtalanság volna Istentől, hogy ha azokat az 
embereket megbüntetné, mert hogy büntethetné meg kétszer ugyanazon 
bűnöket? A hit annak pecsétje és bizonysága, hogy te 1900 évvel ezelőtt a Golgotán 
véres keresztfa által megváltattál, megigazíttattál, tehát ki kárhoztathat tégedet? 
„Isten az, a ki megigazit, kicsoda fiát a ki kárhoztatna? Krisztus az, a ki meghalt igen, 
sőt a ki fel is támadott.” Mondtam-é valamit az érzelemről? Majd csak akkor érezel, 
hogy ha hitet nyertél. „Óh, de én velem még nincsen rendben minden”. Azzal én 
nem törődök úgy van-é vagy nem. Jézus mondja: „Bizony-bizony mondom néktek, a 
ki én bennem hiszen örök élete vagyon annak.” „Ó, de”... El azzal a ti „de”-tekkel”! 
Itt az evangyéliom: „A ki akarja vegye az életnek vizét ingyen.” A lélek és a 
mennyasszony kiáltják „Jövel”. (Jelen 22, 17.) És a mit azok együtt mondanak a 
Lélek és a Krisztus menyasszonya, azt mondhatom én is egész bátran és mondom is. 
Isten pedig áldja meg ezen mondást, hogy ti várakozók ezt elfogadhassátok. Isten 
segítsen benneteket, hogy tekinthessetek fel, higgyetek és éljetek az Úr Jézusért. 
Ámen 
 

A széles kőfal 
 
„És megerősíték Jéruzsálemet mind a széles kőfalig” Nehémiás 3.8. 
 
Úgy látszik, hogy a régi Jéruzsálem körül a fény korszakában széles kőfal volt, mely 
a városnak oltalmul és dicsőségül szolgált. Jéruzsálem az Isten 
anyaszentegyházának előképe. Nagyon jó, hogy ha tisztán, világosan és 
határozottan láthatjuk, hogy az egyház körül, melyhez tartozunk, egy széles kőfal 
van. 
 
Az egyház körüli széles kőfalnál háromfélére gondolhatunk: Elkülönítés, biztonság 
és élvezetre. Vizsgáljuk meg ezeket egyenkint. 
 
Először az Isten népének e világtól való elkülönítése hasonlít azon széles kőfalhoz, 
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mely a szent várost, Jéruzsálemet környezte. Hogy ha valaki keresztyénné lesz, az 
még a világban van, de nem szabad többé a világból valónak lenni. Ő a harag 
gyermeke volt, de most már a kegyelem gyermekévé lett. Mivel ő más természetet 
nyert, megkívántatik tőle, hogy magát más emberektől elkülönítse, miképpen az Úr 
Jézus Krisztus is cselekedett, a ki szent, ártatlan, szeplő nélkül való és a bűnösöktől 
elválasztott volt.” (Zsidók 7. r. 26. v.) Az Úrnak gyülekezete elkülönítve volt az ő 
örök tanácsa folytán. Elkülönített volt a szövetségben és rendeletekben. 
Elkülönített volt a békéltetésben, mert még ott is azt találjuk, hogy a mi Urunk 
„minden embereknek Megváltójok, főképen pedig a híveknek.” Egy tényleges 
elkülönítés a kegyelem által történik, mely a megszenteltetés munkájában 
folytatódik és azon a napon végződik be, mikor az egek nagy csikorgással elmúlnak, 
az éltető állatok hévség miatt megolvadnak, a föld is és a rajta való alkotmányok 
megégnek (Péter 11. lev. 3, 10.), a mikor a szentek elragadtatnak a ködökbe, az Úr 
eleibe, az éltető égbe (1. Thessal. 4. 17.). Ezen az utolsó rettenetes napon 
elválasztja ő a népeket egymástól, miképpen a pásztor elválasztja a juhokat a 
kecskéktől. Ekkor egy nagy közbevetés tétetik, a melyen át az istentelenek nem 
mehetnek az igazakhoz, sem az igazak az istentelenekhez. 
 
A mi életeteket és cselekedeteiteket illeti, kötelességem azoknak, a kik közületek az 
Isten népéhez tartoznak mondani: törekedjetek arra, hogy az elkülönítésnek széles 
kőfalát köztetek és a világ között fenttarthassátok. Nem mondom, hogy valamely 
sajátságos ruhát kell hordanotok, vagy valamely különös beszédmódot 
megszoknotok. Olyan színeskedés előbb vagy utóbb képmutatást szülhetne. Valaki 
egyik rokkban épen olyan világias lehet, mint a másikban, és épen olyan hiu és 
képzelgő egyik beszédmódban, mint a másikban. Igen, sőt még jobban e világból 
való lehet, hogy ha úgy mutatkozik, hogy elkülönített, mintha ezen külső látszatot 
magára nem vette volna. Azon elkülönítés, melyről beszélünk, erkölcsi és lelki 
természetű. Annak alapja mélyen a szívbe vettetett és annak érezhető valódisága 
nagyon érezhető az életben. 
 
Nékem úgy tetszik, hogy minden keresztyénnek akadékosabbnak kellene lenni más 
népeknél az ő cselekedeteiben. Néki nem kellene soha a sérthetetlen tisztaság 
ösvényéről letérni. Soha se kellene mondania „Ez a szokás, ez egy csendben való 
megegyezés az üzletben.” A keresztyénnek szem előtt kellene tartani, hogy a szokás 
az igazságtalanságot igazsággá nem változtathatja, és hogy egy olyan „megegyezés” 
nem szolgálhat egy hamis ajánlat mentségére. Egy hazugság, a „csendben való 
megegyezés” által nem lesz igazsággá. A keresztyénnek mindig úgy kellene 
cselekedni, amint akarja, hogy mások ő vele cselekedjenek, jóllehet ezen 
aranyszabályt az emberek általában inkább csak csudálják, mint követnék. Néki 
olyannak kellene lenni, a kinek szava egy kötél, és a ki, ha egyszer szavával magát 
valamire kötelezte „esküvését, vagy adott szavát kárával is megállja és meg nem 
változtatja.” (Zsoltár 15. 4. v.) A keresztyének és a legjobb erkölcsű emberek között 
lényeges különbségnek kellene létezni, a magasabb zsinórmértékre nézve, melyre 
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bennünket az evangyéliom tanít, hogy magunkat ahhoz szabjuk és a melyet 
Megváltónk az ő példája által szemeink elé állit. Határozottan, azon legmagasabb 
pontnak, melyet egy meg nem tért ember elérhet, egy olyan lépcsőnek kellene 
tekintetni, melyen alól szállni a megtért ember soha ne merészkedne. 
 
Ezek felett a keresztyénnek el kellene magát másoktól különíteni az ő élvezetei 
által, mert rendesen itt látszik meg az embernek valódi színe. Talán mindennapi 
munkáinknál nem is mutathatjuk meg tulajdonképpen, hogy kik vagyunk, a hol 
cselekedeteink inkább szükségesség, mint saját választásunk által határoztatik meg. 
Nem vagyunk egyedül. Azon társaság, melyben vagyunk, egy bizonyos kényszert 
gyakorol reánk, így magunkat korlátozzuk és zabolán tartjuk. A valódi ember ottan 
nem mutatja magát, de a mikor a napi teendő elvégezve van, akkor repülnek az egy 
fajta madarak együvé. A kézi munkások és kereskedők épen úgy vannak, mint a régi 
időbeli szentek, a kikről olvashatjuk, midőn a fogságból kiszabadultak: „Mikor pedig 
elbocsátották volna őket, menének az ő attyokfijaihoz.” Úgyszinte a ti élvezeteitek 
és időtöltéseitek is bizonyságot tesznek arról, hogy, milyen és hol van a ti szívetek. 
Hogy ha a bűnben élvezetet találtok, úgy azt fogjátok választani, hogy a bűnben 
éljetek, és hogy ha Istennek nagy kegyelme benneteket meg nem akadályoz, úgy a 
bűnben, határozottan elvesztek. De hogy ha élvezeteitek nemesebb természetűek, 
és társaitok kegyesebb jelleműek, hogy ha lelki élvezeteket kerestek, ha 
legboldogabb pillanataitokat az imában, az Istennel való társalgásban, 
imakamarátokban vagy pedig a hivők nyilvános istentiszteletre rendezett 
gyülekezeteikben találjátok, úgy a ti magasabb hajlamaitok tiszta jellemeteknek 
bizonyítéka, így a ti élvezeteitekben egy széles kőfal által lesztek elkülönítve, a mely 
titeket a világtól határozottan elválaszt. 
 
Egy olyan elkülönítésnek, szerintem, mindenben ki kellene tűnni, a mi csak a 
keresztyént közelebbről érdekli. „Mit látának a te házadban, Ézsaiás?” (39. 4.) – 
ezen kérdés lett Ezékiás királyhoz intézve. Hogy ha egy idegen hajlékunkba jön, ott 
mindennek úgy kellene rendeztetni, hogy azonnal észrevenné, miszerint az Úr ott 
van. Nem kellene egy embernek egy éjszaka sem házunkban meghálni, hogy észre, 
ne venné, hogy mi tisztelettel viseltetünk az iránt, aki láthatatlan, és hogy mi 
óhajtunk az ő orcája világában élni és járni. Már mondottam, hogy nem gondolom 
azt, mintha különbségeket kellene megszoknotok az elkülönítésre nézve, 
mindazáltal mivel a legtöbb ember megelégszik azzal, ha úgy cselekedhetik, mint a 
hogy mások is cselekszenek. Néktek nem kell addig megelégedni, míg többet és 
jobbat nem cselekesztek, mint más emberek, és az életnek olyan útját, módját nem 
találtok, amely annyira felül áll a közönséges világias élet felett, mint a sasnak 
levegőben való útja a vakondok fölött, mely a föld alatt turkál. 
 
Ezen széles kőfal az istenfélők és azok között, kik Isten nélkül élnek legjobban 
láthatóvá lehetne és kellene is, hogy legyen a mi elménk irányzatában. Az, a ki Isten 
nélkül él, csak ezen világot bírja, és erre áldozza minden tehetségét. Ne 
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csudálkozzatok hát azon, hogy ha teljes komolysággal e világnak él. Néki nincs más 
kincse, miért ne igyekezne hát azon, hogy ebből annyit szerezzen a mennyi csak 
lehetséges? De te keresztyén, ki azt vallod, hogy végnélküli életed van, ne igyekezz 
azon, hogy kincsed ezen rövid ideig tartó tárgyakból álljon. Kincsed a mennyben 
van, és az örökké tartó. Legjobb reményeid túl érnek a síron, átrepülik azok az idő 
rövid határát. Azért nem kell lelkednek a földhöz hajolni és azon mászni, hanem 
menny felé kell emelkedni. Néked valamennyire mindig úgy kellene kinézned, mint 
a kinek saruja lábain van, dereka felövezve és vándor botja kezében van, el-el 
elindulni és utazni egy jobb hazába. Nem kell itten úgy élned, mintha ez hazád 
volna. E világról nem kell úgy beszélned, mintha ez mindig tartana. Nem kell rakásra 
gyűjtened és kincseket összehalmoznod, mintha szíved azokon függne, hanem 
mintegy repülésben kell lenned, mint a kinek nincsen itt fészked és nem is akarod 
hogy legyen, hanem várod nyugalom helyedet ott az Isten cédrusfái alatt, a 
dicsőség hegyén megtalálni. 
 
Higgyétek el, hogy minél kevésbé világias egy keresztyén, annál jobb az néki. Úgy 
látszik nagyon sok okokat mutathatnék fel, a miért azon kőfalnak nagyon szélesnek 
kellene lenni. Hogy ha a Krisztusról való vallástételekben őszinték vagytok, úgy igen 
nagy különbség van köztetek és a meg nem tértek között. Azt senki nem mondhatja 
meg, hogy a halál milyen messze van az élettől. Vagy talán megmérhetitek azon 
távolságot? Azok olyan ellentétben vannak egymással, mint az éjszaki sark a délivel. 
Te hitvallomásod szerint Istennek élő gyermeke vagy, új életet nyertél, míg a világ 
gyermekei a bűnökben és vétkekben halva vannak. Mily nagy a különbség 
világosság és setétség között! Mindazáltal azt vallod, hogy „voltál setétség, most 
pedig világosság lettél az Úrban.” (Eféz 5, 8.) Azért nagy a különbség közted és a 
világ között, hogy ha az vagy, a minek magadat vallod. Azt mondottad, mikor a 
Krisztus nevét felvetted, hogy a mennyei város az új Jeruzsálem felé mégy, a világ 
pedig a mennyei haza felé háttal fordul és lefelé megyen ama város felé, a melyről 
tudjátok, hogy felette az ítélet szava ki van hirdetve a veszedelemre, a ti utatok 
különböző az övéktől. Ha azok vagytok, a minek magatokat valljátok, úgy azon út, 
melyen jártok határozott ellentétben kell hogy azzal menjen, a melyen az 
istentelenek járnak. Ismeritek jól, hogy az a céljok mennyire különböző. Az igazak 
útja örökké maradandó dicsősségre vezet, de az istentelenek útja a kárhozatba 
viszen. Ha képmutató nem vagy, úgy egy olyan különbség van közötted és mások 

között, a milyet csak Isten tehet ‒ egy olyan különbség, a mely itt kezdődik, de az 
egész örökkévalóságban megmarad. Hogy ha a társadalmi különbségek, melyek 
rang és alárendeltség, gazdagság és szegénység, tudatlanság és tudományosság 
által létrejöttek, mind elmúlnak, az Isten és az emberek gyermekei, a szentek és az 
Istent csúfolók, a választattak és elvetettek közötti különbség akkor is megmarad. 
Kérlek azért titeket, igyekezzetek arra, hogy eljárásaitokban egy széles kőfal legyen, 
a miképpen Isten állásotok és célotokra nézve egy széles közfalat épített.  
 
Továbbá gondoljátok meg, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus és az istentelenek között 
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egy széles válaszfal volt. Tekintsetek reá és lássátok, hogy mennyire különböző volt 
ő a korabeli emberektől. Egész életén át úgy találjátok őt, mint jövevény és 
bujdosót az országban. Igaz, hogy közeledett ő a bűnösökhöz, a mennyire azt csak 
tehette, azokat elfogadta, a kik hajlandók voltak hozzá közeledni, de bűneikhez 
nem közeledett. Ő szent, ártatlan volt, makula nélküli és a bűnösöktől 
elválasztatott. Midőn szülővárosába, Názáretbe ment, csak egyetlen prédikációt 
tartott, és azonnal akarták a hegyről alávetni, hogyha megtehették volnál. Midőn az 
utcán ment, a részegesek gúnyja, a balgatagok csúfoló éneke volt azon céltábla, 
mely felé a kevélyek gúny nyilaikat irányozták. Az övéi közzé jöve és az övéi őt be 
nem vevék, végül pedig elhatározták, hogy őt a táboron egészen kívül vessék, a 
Golgotára vitték és ott mint egy gonosztévőt a keresztfára szegezték, mint olyat, aki 
lázítást indított. Ő volt a nagy Diszident* (Nem kathólikus, vagy máskép 
gondolkozó, eltérő.), a nagy Nonkonformist* (Nem megegyező, nem püspöki, 
Nagybrittániában) abban az időben. A népegyház először kirekesztette őt, azután 
pedig halálra kárhoztatta. Ő nem igyekezett arra, hogy magát azoktól minden 
kicsinységekben elkülönítse, de az ő életének tisztasága, és az ő 
bizonyságtételeinek igazsága keserű irigységre indította a zsinagóga főembereit. Ő 
kész volt mindenekben nékik szolgálni és őket áldani, de közös munkát soha sem 
folytathatott velük. Akarták őt királlyá tenni. Óh! hogy ha a világgal összeköttetésbe 
jött volna, a világ néki adta volna a legelső helyet, amint a világnak Fejedelme ott a 
hegyen kinyilvánította: „Mindezeket néked adom, ha leborulva tisztelsz engemet.” 
(Máté ev. 4 r. 9. v.) De ő elűzi a gonosz ellenséget, makula nélküli és a bűnösöktől 
elválasztatott marad élete végéig. Ha keresztyén vagy, úgy légy keresztyén. Ha 
Krisztust követed, menj ki ő hozzá a táboron kívül. (Zsidók 13. 13.) De hogy ha 
semmi különbség nincsen közöttetek és embertársaitok között, mit fogtok felelni a 
Királynak ama napon, mikor eljövend, és úgy találja, hogy nincsen mennyegzői 
ruhátok, mely által a többi emberek közül kiismertetnétek? Mivel Krisztus maga 
körül egy széles válaszfalat hozott, azért az ő népe körül is meg kell annak lenni. 
 
Mindezekhez még, kedves barátaim, meg fogjátok látni, hogy az elkülönítésnek 
széles fala kibeszélhetetlen jó reátok nézve is. Nem hiszem, hogy csak egy 
keresztyén is volna e világon, aki azt mondhatná, hogy haszna volt abban, hogy a 
világ szokásaiban ő is részt vett. Hogyha valamely kétes helyre esteli élvezet 
keresésből el tudsz menni és ott úgy érezel, hogy az néked hasznos, úgy bizonyos 
vagyok benne, hogy nem vagy keresztyén, mert hogyha valóban egy keresztyén 
volnál, úgy lelkiismeretedet bántaná és tégedet az isteni szolgálatra alkalmatlanná 
tenne. Tarts fenn egy halat egy óra hosszáig a szárazon, azt hiszem, hogyha 
engedne néked, nem lenne abban semmi haszna, mivel az ő elemén kívül lenne. 
Éppen úgy van az a bűnt szeretők társaságában. Ha kényszerítve vagytok arra, hogy 
az életnek rendes foglalatosságaiban világi népekkel együtt legyetek, mily sokat 
találtok olyat a mi füleiteket sérti, szíveteket szomorítja és lelkeiteket 
botránkoztatja. Gyakran hasonlítotok az igaz Lóthoz, ki az istentelenek gonosz 
beszédek által gyötrettetett és azt mondjátok Dáviddal: 
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Jaj nékem, hogy vagyok 
Egy számkivettetett,  
Mesék földjén bújdosok 
Kédár sátri között.” (Zsolt. 120. 5.) 
 
Lelketek sóhajtozik és vágyódik kimenekülni, kezeit kimosni mindabból, a mi 
tisztátalan és megfertéztetett. Mivel ottan semmi kényelmet nem találhattok, azt 
óhajtjátok, hogy eljuthassatok a szenteknek tiszta, szent, kegyes és épületes 
gyülekezetébe. Kedves barátaim, csináljatok széles válaszfalat a ti mindennapi 
életetekben. 
 
Ha megkezditek azt, hogy a világnak egy kissé helyet adjatok, úgy csakhamar 
nagyon sok helyet is adtok néki. Hogyha a bűnnek egy col helyet adtok, egy ölet 
foglal el. „Vegyétek figyelembe és becsüljétek meg a filléreket, úgy a koronák 
magoktól megbecsültetnek”, ez egy igen hasznos rendszabálya a takarékosságnak. 
Úgy félj és óvakodj a kicsiny bűnöktől is, hogyha a nagy vétektől óhajtasz tiszta 
maradni. Óvakodj a világiassághoz csak legkevésbé is közeledni, legkisebb 
istenellenes dolgoknak se engedj, úgy nem fog a test rajtad erőt venni, hogy annak 
kívánságai teljesüljenek.  
 
Egy másik nagyon alapos ok arra, hogy az elkülönítés széles falát fenntartsátok az, 
hogy az által a legtöbb jót tehetitek e világban. Tudom, hogy a sátán mondani fogja, 
hogyha ti egy kissé meghajoltok és az istentelenekhez közelebb jöttök, úgy azok is 
közelednek egy kissé hozzátok. Ah, de nem úgy van az. Elveszíted erődet, óh, 
keresztyén azon pillanatban, a melyben az igaz útról legkevésbé is letértél. Mit 
gondolsz, mit mondanak az istentelenek hátad megett, hogyha tégedet látnak, 
hogy az ő tetszésüket keresed? Mondani fogják, hogy vallásod nem ér semmit, az 
nem egyéb, mint puszta látszat, mivel nem vagy őszinte. Hogyha a világ vádolja is a 
komoly keresztyéneket, mindazáltal titokban csodálkozik rajta. Hogyha a világi 
kevély szív véleményét kimondja is, mindazáltal megilletődik az olyan ember előtt, 
a ki komoly, igazságos és alapelveitől el nem áll, nem egy hajszálnyira sem. Egy 
olyan időben, mint a miénk, a mikor oly kevés komoly és szilárd meggyőződést 
lehet találni, hogy az alapelveket a szél elhordhatja és a mikor úgy a 
gondolkozásban, mint szinte a cselekvésben aluszékonyság és közönyösség látszik 
uralkodni, még mindig tény marad az, hogy az olyan férfiú, ki hitében határozott, 
véleményét bátran kimondja és vallomása szerint él, az olyan ember biztos, hogy 
embertársait tiszteletre indíthatja maga iránt. Hidd el családanya, hogy férjed és 
gyermekeid nem fognak azzal tégedet többre becsülni, ha azt mondod: „Fel akarok 
hagyni néhány keresztényi előjogommal”, vagy: „Elmegyek veletek olykor-olykor 
valamely bűnös élvezetek helyére.” Azzal nem segítitek ki őket az iszapból, hogyha 
elmentek és magatok is beleugratok. Azzal nem segíthettek nékik a megtisztulásra 
nézve, hogyha elmentek és saját kezeiteket is beszennyezitek. Hogyan moshatjátok 
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befeketített kezekkel az ő arcukat? Te ifjú az üzletben, leány a dolgozó szobában! 
Hogyha Krisztus nevéért magatoknak maradtok, tiszta és szent érzelmekkel Jézus 
mellett megállatok, a tréfa felett nem nevettek, a mely felett szomorkodnotok 
kellene. Haszontalan időtöltésekben részt nem vesztek, mivel az olyan 
foglalatosságok kétes természetűek, hanem ellenkezőleg, lelkiismereteteket félve, 
komoly gondok közt tisztán tartani igyekeztek, mint olyanok, a kik valamely kétes 
dolgoktól, mint bűnösöktől visszarettennek, erősen állanak hitökben és pontosak az 
ő vallásukban, hogyha úgy viselkedtek, akkor a mások között való időzéstek olyan 
fog lenni, mint hogyha egy Angyal szárnyait megrázná és egyik a másiknak mondani 
fogja: Csak hagyj fel most ezzel vagy amazzal, mert úgy és úgy van itten. Ők 
bizonyos értelemben félnek tőletek, titokban csudálkoznak rajtatok és ki tudja, 
hogy végre nem fogják-é példátokat követni.  
 
Akarjátok Istent kísérteni? Akarjátok a romboló özönvizet kikövetelni? Hogy ha az 
egyház annyira alásüllyed is, hogy a világgal eggyé lesz, azon kevés híveknek, kik 
még megmaradtak, illő akkor is a bárkába futni, hogy menedéket találhassanak a 
bosszuló vihar elöl. Midőn az Istennek fiai látták, hogy az emberek leányai szépek 
volnának és azokkal összeelegyedtek, Isten így szólt: „Eltörlöm az embert, a kit 
teremtettem… mert bánom, hogy azokat teremtettem”. (1.. Mózes 6. r. 7. v.) Ekkor 
bocsátotta rájok az özönvizet, hogy elveszesse őket. Isten népének egy elkülönített 
népnek kell lennie és az is fog lenni. Meg volt mondva határozottan, hogy az oly 
nép, a mely ő maga fog lakni, a pogányok közé nem számláltatik. (Mózes II. k 23, 9.) 
A keresztyén hasonlít sok tekintetben a zsidókhoz. A zsidók előképei a 
keresztyéneknek. Adhattok a zsidóknak politikai jogokat, a miképpen hogy azzal 
bírniok is kellene. Felvehetik azokat az államba, a miképpen fel is kellene őket 
venni, de azok csak zsidók és azok is maradnak. Ők nem a pogány népek közül 
valók, lehetnek angolok, németek, magyarok, spanyolok, lengyelek vagy bármely 
néven nevezettek. A zsidó mindig az lzráel népe közül való marad, az Ábrahám 
gyermeke, zsidó, és megismerhetitek nagyon könnyen, mert a beszédje elárulja 
minden országban. Így kellene lenni a keresztyéneknél is. A keresztyén ki és be 
megyen az emberek között, más emberek közé elegyedik, a mint azt napi 
foglalkozásai megkívánják. Üzleteket csinál a vásárban, dolgozik néki, egy titka, 
melybe a világ be nem hatolhat és az ő nagyobb szentségével megmutatja a 
világnak az ő Isten iránti buzgalmit, jellemének bebizonyított épsége és az ő 
önzésnélküli igazságossága által mutatja, hogy Ő nem a világból való, miképpen, 
hogy Krisztus is nem e világból való volt. Nem tudjátok ti azt el sem képzelni, hogy 
milyen komoly gondban vagyok némelyitek felől, hogy csak tarthatnátok fenn ezen 
széles válaszfalat, mivel olykor-olykor tapasztalom többekről köztetek, hogy olyad 
óhajaik volna, miszerint azon válaszfalat nagyon keskenyre szeretnék faragni, vagy 
pedig talán egészen is lerontani. Kedves testvéreim az Úrban, higgyétek el azt, hogy 
egy egyháznak semmi sem okozhat nagyobb kárt és romlást, mintha magát a 
világgal egyenlővé teszi. Akkor írhatja a kőfalaira azt, hogy „Ikábod” (1. Sám. 4. r. 
21. v.) mivel romlásához ki van mondva az ítélet. De hogy ha megmaradtok, mint 
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„Egy kert jól kőről kerítve 
 Mint jó termő föld elkészítve” 
 
úgy élvezni fogjátok Mesteretek társalgását, kegyelmi adományaitok növekedni 
fognak, boldogoknak érzitek magatokat bensőleg és keresztyéni életetek által 
Krisztus tiszteltetik. 
 
Másodszor, a Jeruzsálem körüli széles kőfal mutatta annak biztonságát. Épen úgy 
mutatja a Krisztus anyaszentegyháza körüli széles kőfal annak biztonságát. 
Gondoljátok meg jól, kik azok, a kik az Isten anyaszentegyházához tartoznak. A 
Krisztus anyaszentegyháza tagjává nem lehet senki a keresztség által, vagy születési 
jog által, hitvallomás vágy erkölcsösség által. A juhoknak aklába Krisztus az ajtó. 
Mindenki, a ki Krisztusba hiszen, tagja az ő valódi egyházának. Mint Krisztusnak 
tagja, magától érthető, hogy tagja a Krisztus testének is, mely az egyház. Az Isten 

anyaszentegyháza körül ‒ a kegyelemből való választás, a vér által való 

megváltatás, az Isten sajátjává fogadás, a megigazulás, a megszenteltetés ‒ ezek az 
anyaszentegyház körül kimondhatatlan erősségű bástyák, erődítések, melyek azt 
határozottan megőrzik. Midőn az ellenség jött, hogy Jeruzsálemet megszállja, 
megszámlálta annak a tornyait és erődítvényeit és azokat nagyon megfigyelte, de 
minekutána meggyőződött a szent város erőssége felől, elfutott tőle. Hogy 
reményelhette volna, hogy olyan kőfalakat, mint a milyenek azt környezték valaha, 
leronthasson? Testvérek, az ördög gyakran számlálgatja az új Jeruzsálem: tornyait 
és erődítvényeit. Nagyon szeretné a szenteket romba dönteni, de az néki nem 
sikerült soha. Ki Krisztusba hiszen, meg van mentve. Ki a hitnek kapuján bément, 
hogy Krisztusban nyugodhasson, örömreménnyel énekelheti: 
 
Azt a ki hitben Jézust elfogadja 
Nem hagyom, hogy legyen az az ellenség rabja:  
Ijessze bár pokoli hatalom  
Azt én soha, de soha el nem hagyom.” 
 
„Én”, mondja a Jehova, „tüzes kőfal leszek körülted.” Isten a megszerzett üdvöt egy 
sánccá és bástyává akarja tenni részünkre. A keresztyén körül van véve az isteni 
hatalom széles kőfalával. Ha Isten mindenható, úgy a Sátán meg nem győzheti. Ha 
Istennek hatalma mellettem van, ki árthat úgy nékem? Ha Isten velünk ki lehet 
ellenünk? 
 
A keresztyén körül van véve az Isten szeretetének széles kőfalával. Ki tehet az ellen 
valamit, a kit Isten szeret? Tudom, hogy haszontalan azt átkozni, kit Isten meg nem 
átkozott, vagy azt rágalmazni, kit Isten szeret, mert a kit Ő megáld, az valóban 
megáldatott. Bálák a Sippor fia, akarta az Istentől megáldatott népet megátkozni, e 
célból felment először egy hegy magaslatra, azután meg a másikra, a honnan a 
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választott nép táborára láthatott. De ó Bálám nem tudtad megátkozni, 
bármennyire is kívánta azt Bálák! Csak azt mondhattad: Igen megáldotta az Isten és 
én nem változtathatom azt el.” (4. Mózes, 23, 20.) 
 
Istennek törvénye egy széles kőfal körültünk, úgy szinte az ő igazsága is. Egykor 
ennek mindegyike kárhozattal fenyegetett bennünket, most pedig Isten igazsága 
minden hivőnek üdvösségét kívánja. Hogy ha Krisztus helyettem meghalt, úgy nem 
volna az igazság, hogy ha nékem is meg kellene halni bűneimért. Hogy ha Isten az 
egész adósság lefizetését elvette az Úr Jézus Krisztus kezeiből, hogy követelhetné 
ismét a lefizetést. Ő ki van elégítve és mi biztonságban vagyunk. 
 
Az Istennek változhatatlansága is úgy környezi az ő népét, mint egy szeles kőfal. „Én 
vagyok az Úr, ki meg nem változom. azért ti Jákób fiai nem emésztettek meg.” 
Addig, míg Isten ugyanaz, üdvünk kősziklája és egy biztos menekülő hely fog 
maradni. 
 
Nagyon soká elidőzhetnénk e gyönyörű igazság mellett mivel nagyon sok vigasztaló 
van azon erős biztonságban, mit Isten a szövetségben népének adott. Azok körül 
vannak véve az elválasztó szeretet széles kőfalával. Ha Isten őket elválasztotta, 
elvesztheti-é még őket? Ő azokat az örök életre rendelte, tehát tönkre nem 
mehetnek. Azoknak nevüket szívébe írta és kitörültetnék-é azon név onnan? Az Ő 
fiának adta a megváltottakat örökségül és vajon elveszítené-e a Fiú ezer örökségét? 
Megígérte: ők azon a napon, a melyen igézetemet teljesítem kiváltképpen való 
népeim lesznek és vajon most elhagyná-é őket? Ő, akinek mindenek engednek, 
nem bírna-e annyi hatalommal, hogy népét, melyet örökségévé tett, meg is tartsa? 
Isten óvjon meg bennünket attól, hogy ebben kételkedném. Az elválasztó szeretet 
széles kőfal gyanánt környezi mindazokat, kik a kegyelemnek részeseivé lettek. 
 
És, ó mily széles a megváltó szeretet kőfala. Nem tartaná-é Jézus magáénak az ő 
népét, melyet olyan nagy áron váltott meg magának? Hiába ontotta-é drága vérét? 
Hogyan újíthatná meg az ellenségeskedést azok iránt ismét, a kiket egyszer Istennel 
megbékéltetett, a kiknek Isten az ő bűneiket aztán nem tulajdonította? Minekutána 
részökre örök váltságot talált, az örök kárhozatra fogja-é őket utasítani? Bűneiket 
saját áldozatja által elvette, vajon azon áldozatot ábrándos ravaszsággá teszi-é? Az 
örökkévaló szövetségnek vére által, minden keresztyén biztosítva lehet arról, hogy 
el nem fog veszni, és hogy őt senki a Krisztus karjai közül ki nem ragadhatja. Hogyha 
a kereszt nem csupán valami véletlenség, a megváltatás nem csupán agyrém, úgy, 
azok, a kikért Jézus meghalt, az ő halála által meg vannak mentve. „Az ő lelke 
fáradságának meglátja hasznát és megelégedik.” (Ézsaiás 53. 11.) 
 
Mint egy széles kőfal, mely Istennek népét környezi, a Szentléleknek munkája. 
Megkezdi-é a Szentlélek kegyelmes működését a nélkül, hogy azt be ne végezné? 
Óh, nem! Olyan életet ád-é, mely később kihal? Lehetetlen! Nem mondotta-é 
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nekünk, hogy az Istennek igéje az élő és örökké megmaradó mag. (1. Péter 1, 23.) 
Vajon a pokolnak hatalma, vagy a mi testünkben lakozó gonosz leronthatják-é azt, a 
mit Isten hallhatatlannak kinyilvánított, vagy tönkre tehetik-é azt, a miről Isten azt 
mondotta, hogy örökké megmarad? Nem adatott-é nekünk Istennek Lelke, hogy 
örökké velünk maradjon és vajon kiűzettetik-é azon szívből, a melyet örökös 
lakásául elfoglalt? Testvérek, mi nem értünk egyet azokkal, kik félelem, vagy 
megcsalattatások által olyan gondolatokhoz zaklattatnak. Mi örömmel mondjuk Pál 
apostollal: „Elhisszük azt, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi mind a 
Jézus Krisztusnak napjáig.” (Filippi 1, 6.) Örömmel énekeljük 
 
„Elvégzi a mit elkezdett, 
Bút, nyomor, ínségből megmenthet, 
Mit belesessége eltalála? Véghez viszi örök irgalmit.” 
 
A kegyelemről szóló tanoknak csaknem mindegyike egy széles kőfal, egy erős 
bástya, egy hatalmas erődítmény gyanánt ajánlkozik nekünk. Vegyétek például a 
Krisztus kezességét. Ő Atyánál kezes az Népéért. Gondoljátok, hogy ha nyáját hozzá 
tereli, azt fogja mondani, hogy néhány azok közül elveszett? Azok követetve lesznek 
az ő kezeiből. 
 
„Tudom, benne bizton nyugszik,  
Az ítélet napjáig,  
Az, ki szent vérében bízik,  
S benne örvendez mindig.” 
 
„Imhol vagyok”, mondja örömmel, „és a gyermekek, kiket nékem adtál, és azok 
közül egy is el nem veszett.” Ő megtartja mindvégig, minden szentjeit. A Krisztus 
dicsősége bele van abba fonva. Ha Krisztus egy lelket elveszít, a mely ő reá 
támaszkodik, úgy koronájának tökéletességét elvesztette, mert hogy ha egy hivő 
lélek a pokolba jutna, úgy a sötétség fejedelme nagy örömmel a magasba emelné 
ezt a lelket és mondaná: „Aha! Nem tudtad mindet üdvözíteni! Aha, üdv Fejedelme, 
ebben meggyőzettettél! Itt van egy szegény kis Benjámin, egy gyenge és 
csüggedező a kit nem tudtál a dicsősségbe vinni, így az én zsákmányommá lett 
örökké!” De ez nem fog megtörténni. Mindegyik drága kő megtalálható lesz az Úr 
Jézus koronájában. Jézus nyájának nem lesz egy juh híjja sem. Ő valamely úton, 
vagy csak valami részben is, meg nem győzettetik, hanem teljesen lefogja győzni 
ellenét, ügyét, melyet megkezdett, kiviszi, ő örökké győzni fog. Hála legyen lstennek 
és az ő szent nevének! 
 
Ezzel megkísérlettem, néktek azon széles kőfalakat felmutatni, melyek a hivők körül 
vannak. Ők mentve vannak és mondhatják ellenségeiknek: „Megutál téged, 
megcsúfol téged a Sionnak szűz leánya, te rajtad hajtogatja fejét a Jeruzsálemnek 
leánya.” (Ézsaiás 37,22.) Kicsoda vádolja az Istennek választottait? Az Isten az a ki 
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megigazít. Kicsoda a ki kárhoztatna? Krisztus az, a ki megholt, sőt a ki feltámadott 
is. Az Istennek jobbján is vagyon; ki esedezik is mi érettünk. Mert én bizonnyal 
elhittem, hogy sem halál, sem élet, sem Angyalok, sem fejedelemségek; sem 
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység 
és semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket az Istennek szerelmétől, 
mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban!” (Róma 8, 33, 34; 38, 39.) 
 
A széles kőfalra való gondolat, a mellyel már végezni akarok, és élvezetet is hoz. 
Ninive és Babilon kőfalai szélesek voltak, olyan szélesek, hogy azokon több szekér 
elfért egymás mellett. Ezen sétálgattak az emberek a nap lementekor, beszélgettek 
és társalogtak ottan. Hogy ha voltatok már valaha Jork városában, akkor tudjátok, 
hogy milyen érdekes annak szélesföld sáncain körül járkálni. De képünk a 
keletiektől vétetett. Nékik szokások volt házaikból kilépni és a széles kőfalon 
sétálgatni. Felhasználták ezt a munka utáni nyugalomra és a pihenés sokféle 
örömeire. Gyönyörű volt az, mikor a nap lement és szép hűvös volt, ezen a magas 
kőfalon körül sétálgatni. Épen úgy van egy hivő, hogy ha annyira jut, hogy az 
Istennek nagyságos dolgait értheti valamennyire, és az Isten népének védelmeit 
láthatja, örömmel időzik ezek mellett, és nyugalmat talál. „Most már”, mondja ő: 
„nyugodtan vagyok és békében; az ellenség nem nyugtalaníthat legkevésbé sem; 
meg vagyok mentve azoknak félelmektől, „kik a kúton való merítésnek idején az 
ellenség nyilainak zúgásától félnek vala”, (Bírák k. 5, 11.) itten időzhetek imában és 
szent elmélkedésekben. És mivelhogy az üdv kőfalak és bástyáik által biztosítva van, 
áldom az Urat, ki velem olyan nagy jót tett; megnyugszom és megelégszem, mert a 
ki hiszen, az bémegyen a nyugodalomba; semmi kárhoztatások nincsen már 
azoknak, kik a Jézus Krisztusban vannak.” (Róma 8,1) Így szolgálnak a széles kőfalak 
nyugalomul, és az üdv széles kőfalai ugyanazt teszik. 
 
E széles kőfalak elősegítették a közösséget. A népek odamentek és ott egymással 
beszélgettek. A kőfalra támaszkodtak és nyájas szavaikat hangoztatták, beszéltek 
foglalkozásaikról, egyik a másikat vigasztalta, elbeszélték egymásnak bajaikat és 
örömeiket. Épen úgy vannak a hivők, ha Jézus Krisztushoz jönnek, közösségek van 
egymással, az Angyalokkal, a tökéletesekké lett igaz lelkekkel (Zsid. 12, 22, 23.) és 
Jézus Krisztussal az Ő Urokkal, a ki mindeneknél legjobb. Óh, ezen a széles kőfalon, 
hogyha azon a szeretet zászlaja lobog, gyakran kimondhatatlan örömmel örülnek 
Isten gyermekei annak a társaságában, a ki őket szerette, ugyannyira, hogy még 
magát is odaadta érettök. Az nagyon üdvös dolog az egyházban, hogyha az 
evangyélium tanainak olyan ismeretére eljuthattok, hogy az egész egyházzal az élő 
Istennek legkedvesebb közösségét élvezhetitek. 
 
Ezen széles kőfalak elősegítenek arra is, hogy kitekinthessünk a szabadba. A polgár 
felment a széles kőfalra és eltekintett a város füstjétől és szemétjétől, be a szép 
zöld mezőbe és a csillogó folyamba és a messze-messze lévő hegyekre és örömöt 
talált azokban, hogy láthatta a fű lekaszálását, vagy a gabona érését, vagy a napnak 
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a hegyeik mögé való lemenését. Az hajdan egy erődített város polgárának rendes 
élvezete volt, hogy a magas kőfalra menjen és onnan a szabadba való messze 
kilátás örömeit élvezze. Épen úgy van, hogyha egy lélek az evangyélium tanainak 
magaslatára jut és az Istennek a Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretetét megérti, 
óh mily kilátások nyílnak meg akkor ő előtte! Hogy tekint alá az élet gondjaira! 
 
Hogyan tekint keresztül a halálnak keskeny folyamán! Hogyan eszközölheti ki 
magának olykor-olykor, mikor tiszta az idő és szemei elég világosak a távcső 
segítségével kieszközölni, már a gyöngy kapukon is túl nézni és azon örömöt 
szemlélni, melyet halandó szemek még nem láttak, és azon éneklést hallani, melyet 
halandó fülek még nem hallottak, mivel ezek nem a szem és fülnek, hanem a szív és 
léleknek való dolgok! Boldog ember az, aki lakozhat az Isten anyaszentegyházában, 
mert az felmehet annak magas kőfalaira is, honnan a királyt megláthatja az ő 
szépségében és azon országot, mely még messze van! 
 
Ah! Kedves barátim, óhajtanám, hogy mindnyájan ismeretesek volnátok az ilyen 
dolgokkal, de félek, hogy az nincsen úgy, mert sokan közületek kívül vannak a 
kőfalon és ha a vesztő jön, senki sem lesz biztonságban csak azok, kik a Krisztus 
szeretete és irgalmassága kőfalain belől vannak. Óhajtanám, Isten. segítne titeket, 
hogy most azonnal a kapuhoz futnátok, mert nyitva van. Majd bezáratik az, egy 
napon be fog záratni, de most még nyitva van. Ha az éjszaka eljön, a halál éjjele, 
akkor bezáratik a kapu, akkor el fogtok jönni és mondjátok „Uram, uram, nyisd meg 

nékünk.” (Luk. ev. 13, 25‒27.) De a felelet ez fog lenni: 
 
„Késő, késő!! 
Már nem mehettek be” 
 
De most még nem késő. Krisztus még mindig hangoztatja: „Íme, adtam te elédbe 
egy megnyílt ajtót, melyet senki be nem zárhat. (Jelenés 3; 8.) Oh, bárcsak óhajod 
volna jönni és reménységedet Jézusba helyezni, mert ha azt teszed, akkor 
üdvözülsz. Némelyeknek közületek nem beszélhetek biztonságról, mivel ott, a hol 
vagytok, nincsen az oltalomnak széles kőfala. A biztos helytől eltávoztatok. Talán 
oltatlan mésszel egy önigazságot összetákoltatok, a mely el fog romlani, mint egy 

megszakadozott és dűlőfélben levő fal. (Ezék. 13, 10‒12..) Óh, csak Jézusban 
bízhatnátok! Akkor széles kőfallal lennétek körülvéve, melyet a pokolnak összes 
ostromló ágyúi nem lennének képesek lerontani. Hogy ha az örökkévalóság viharai 
tombolnak is ezen erősség ellen, mégis szilárd marad mindenkor. 
 
Némelyeknek közületek nem beszélhetek nyugalomról, örömről és közösségről, 
mert ott kerestétek a nyugodalmat, a hol nincsen. Olyan békességtek van, a mely 
nem békesség, olyan vigaszotok van, a mely romlásotokra fog lenni. Isten vegye el 
ezen vigaszotokat és kemény nyomás által kényszerítsen benneteket, hogy az Úr 
Jézushoz fussatok és igaz békét találjatok, az egyedüli békét, mert „Ő a mi 
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békességünk.” (Efézus 2. 14.) 
 
Óh vajha Jézushoz csatlakoznátok és ő benne bíznátok, úgy örvendhetnétek azon 
jelenlegi boldogságnak, melyet a hit néktek ada, de a legdrágább mindeneknél azon 
kilátás lenne, mely előttetek feltárulna azon örök boldogságra, melyet Krisztus 
mindazoknak elkészített, a kik bizodalmukat ő benne helyezik. Ámen. 
 

Az ígéret ingyen való ajándék 
 
„Mivelhogy nagy és drágalátos ígéretek ajándékoztattak nékünk”.2. Péter 1, 4. 
 
Jegyezzük meg azon szót „ajándékoztattak.” Péter apostol, mondja: „Mivelhogy 
nagy és drágalátos ígéretek ajándékoztattak nékünk.” Mindent az Isten 
ajándékának köszönhetünk. Isteni irgalmasság által élünk. Mindent, a mivel csak 
bírunk, úgy nyertük Istentől, mint ajándékot és mindazt, a mit még megnyerni 
akarunk” csakis hasonló módon nyerhetünk meg. „A halál a bűnnek zsoldja; de az 
örök élet az Istennek ajándéka.” (Róma 6, 23.) Mi nem vagyunk képesek valamit 
kiérdemelni, de Isten képes mindeneket adni. Az üdvnek teljesen és határozottan 
egy ajándékunk kell lenni, egy szabados, egy meg nem érdemelt, egy az isteni 
szeretet kegyadományának. Az üdvnek ígéretei is hasonló természetűek. 
 
„Adni jobb, üdvösebb, mint venni” és Ő a legszentebb, a legjobb, az öröktől fogva 
és örökké szent Isten örül azon, hogy ha adhat. Éppen  olyan természete néki az 
adás, mint a napnak a világítás, vagy mint egy folyamnak a folyás. Mily boldogok 
vagyunk, hogy mi az elfogadók lehetünk! Ezt annál erősebben érezzük, ha 
meggondoljuk, hogy mily nagy szükségünk van az elfogadásra, mivel azon dolgok, 
melyekre nékünk nagy szükségünk van, olyan természetűek, hogy ha azok 
ajándékul nem adatnak, azokat mi ki nem érdemelhetjük, nálok nélkül pedig 
elveszve vagyunk most és örökké. Hogy ha Isten nélkül vagyunk, úgy nincs életünk, 
nincs világosságunk, nincs reményünk, nincs békességünk. Hogy ha Isten nékünk az 
ő kegyelmességének nagy gazdagsága szerint nem ád, úgy szegényebbek vagyunk a 
szegénynél, mezítelenek, nyomorultak vagyunk egészen és teljesen tönkrementek. 
Az lehetetlen, hogy oly gazdag adományokat mi kiérdemelhessünk. Még hogy ha 
valamit kiérdemelhetnénk, is, ezeknek akkor is minden pénz és minden jutalom 
nélkül kellene részeseivé lennünk. Isten ígéretének szabados, kegyelmi ajándéknak 
kell lenni, mi nem követelhetjük, hogy Isten nékünk az ő kegyét és az azzal 
egybekötött kibeszélhetetlen jókat megígérje. 
 
Ez megtanít bennünket arra, hogy milyen állást foglalhatunk el, másoktól függő 
embereknek nem lehet kevélykedni. A ki adományokból él, annak alázatos és 
háládatosnak kellene lenni. Koldusok vagyunk az irgalom ajtajánál. A templomnak 
„ékes” kapujánál ülünk naponkint és kérjük az alamizsnát, nem az imádkozóktól, 
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hanem attól, kit az Angyalok is imádnak. Valahányszor Urunk előnkbe jön, kérünk 
tőle és Ő ád; de nem is csudálkozunk azon, hogy ád az ő nagy szeretetéből, mivel 
megígérte, hogy sok javaival környülvészen. Ő tanított meg bennünket azt 
mondani: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma”. Azért nem 
szégyeneljük magunkat, sem nem félünk Ő tőle mindent kérni, a mire szükségünk 
van. Életünk a függés élete és örvendünk azon, hogy az úgy van. Óh, mily édes 
mindent a mi megfeszíttetett Urunk kezéből nyerni! Boldogság azon szegénység, 
mely bennünket arra kényszerit, hogy Krisztushoz menjünk és Ő benne gazdagokká 
legyünk. Semmit nem szerezhetünk, mégis mindent nyerünk, nagy boldogság az 
részünkre, hogy Isten kegyadományaiban óránkint részesülhetünk. „Mivelhogy 
nagy és drágalátos ígéretek ajándékoztattak nékünk.” 
 
Szerelmeseim, ezen tan, hogy az ígéretek úgy adatnak, mint tisztán ajándékok, 
minket nagyon, igen nagyon felbátoríthat, a kik érezzük és beismerjük elveszett 
állapotunkat, érezzük, hogy teljesen tönkre jutottunk. A kik ezeket érezik, azoknak 
részökre a felbátorításnak szava az, hogy nékünk minden szabados ajándékul adatik 
Istentől, miért ne ajándékozhatna az ő nékik is épen úgy mindeneket, mint más 
szűkölködőknek? Azok, akik közöttünk már Istenbe örvendhetnek, mindent, a mivel 
csak bírnak, úgy nyertek, mint Istennek szabados ajándékát. Miért ne nyerhetnék 
hát meg mások is az azokhoz hasonlókat? Mondani szoktuk: „Nincs olcsóbb, mint az 
ajándék”, miért ne nyerhetné azt el e sorok olvasója épen úgy, mint én. Arra nézve, 
a ki hajlandó az adásra, az elfogadó szegénysége egy ajánlat, nem pedig akadály. 
Jöjjetek tehát, kiknek nincs igazságotok, ő lesz a ti igazságotok. Jöjjetek, a kik 
annyira meg vagytok telve bűnnel, a mennyire csak megtelni lehet és a megbocsátó 
Úr, bűneiteket elveszi. Jöjjetek ti egészen elveszettek, engedjétek, hogy Jézus 
titeket ő magában gazdagokká tegyen. Ha talán koldulással kell foglalkoznotok, 
akkor is jöhettek és foglalkozástokban eredményt tapasztaltok. Látom, hogy 
kegyetlen éhséggel gyötörtettek, mivel koldus tarisznyátok üres. Ki dolgozni nem 
tud, az ne szégyeneljen koldulni. Egy koldusnak nincs szüksége a kereskedő tőke 

pénzére. Ócska, foltozott cipő, elviselt és piszkos rongyok ‒ ezek alkalmas 
egyenruhák egy koldus részére. Nem úgy vagytok-é öltözködve lelkileg? Minél 
szegényebb a nyomor és ínségben élő, annál szívesebben fogadtatik az isteni 
irgalom ajtaján. Minél kevesebbel bírsz, annál kedvesebb vagy Néki, aki szabadon 
osztogat és senkit el nem taszít. 
 
„Mennél inkább érzed bűnödet s várod kegyelemből üdvödet, Annál kedvesebben 
fogad.” 
 
Igen, minden ajándék. Az evangyéliom, melynek prédikálására el vagyunk küldve ti 

hozzátok. ‒ „Mert úgy szereté Isten e világot, hogy az Ő egyetlenegy szülött Fiát 
adá, hogy minden, valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet 
vegyen.” (Ján. ev. 3, 16.) . Ez pedig a bizonyságtétel, tudniillik, hogy örök életet 
adott nékünk az Isten, és ez élet az Ő Fiában vagyon. (1. János 5. 11.) Isten részéről 
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minden egy adomány, részünkről pedig egy elfogadás. Az ígéretek már megadattak, 
és pedig ingyen adattak, azok befognak teljesülni és szinte csak ingyen. Isten nem 
olyan, hogy ajándékozzon, azután pedig azokért amit adott fizetést kívánjon. 
Kegyelmének megnyeréséért nem kell semmi illetéket fizetni. Egy fillért sem 
követel, vagy fogad el, szeretete egészen és teljesen ajándék. Mint olyannak 
részese lehetsz te is, az ő ígéreteinek, ő nem akarja magát úgy lealacsonyítani, hogy 
valami föltételeket kívánjon. 
 
Szövegünk igéje egy határozott meghívás a szegények legszegényebbikéhez. Óh 
vajha elég bátrak volnának mindenek azt elfogadni! A nagy harang szól és hangzik 
mindenfelé, hogy mindazok, a kik jönni akarnak a véghetetlen adakozás nagy 
asztalához, meghallhassák és közeledhessenek. Az ő kegyelmességének nagy 
gazdagsága szerint ígér Isten megmentetést és örök életet mindazoknak, kik az ő 
Fiában a Jézus Krisztusban hisznek. Ígéretei erősek és biztosak, hogyan van hát, 
hogy az emberek nem hiszik? 
 
Olvasó, mit szólsz te az ígéretekhez, melyek minden hivőnek olyan szabadon 
adattak? Akarod azokat hinni és azok által élni?  
 

Imában van az erő 
 
„Azért mondom néktek: Valamit imádkozástokban kértek, higgyétek, hogy 
elvészitek és meglészen néktek.” (Márk 11, 24) 
 
Ezen vers bizonyos tekintetben a csodákban való hittel foglalkozik, azonban sokkal 
magasabb jelentőséggel bír ez a hit csodáira nézve. Ez igéket az utóbbi jelentőségre 
való tekintettel akarjuk vizsgálni. Azt hiszem, hogy ezen alapige nemcsak az 
apostoloknak öröksége, hanem mindazoknak, a kik az apostolok hitében járnak, és 
hisznek az Úr Jézus ígéreteiben. Az Úr Jézus azon tanácsa, melyet a tizenkettőnek s 
az ő közvetlen követőinek adott, most ismét lelkünk elé állíttatik. Adjon Isten 
kegyelmet, hogy néki állandóan engedelmesek legyünk. „Valamit imádkozástokban 
kértek, higgyétek hogy megnyeritek, és meglészen néktek.” Hányan panaszkodnak, 
hogy nem bírnak az imában örvendeni. Ők ugyan nem mulasztják el az imádságot, 
azt nem merik, de ha mernék, elmulasztanák. Ilyen távol vannak még az imában 
való gyönyörködés állapotától. Ha az imához való kedv meglanyhult, akkor 
nehezünkre esik az, mint a kocsi menése, melynek kerekei hiányzanak. Az imára 
megállapított időt ugyan eltöltjük imával, de enyhülés nélkül emelkedünk fel 
térdeinkről, mint a ki fekhelyén hevert, de nem aludott annyit, a mennyire testének 
szüksége lett volna. Ha az idő elmúlt lelkiismeretünk ismét térdre borulni késztet, 
hanem Istennel benső közösséget még sem érezünk. Nem vagyunk képesek szívünk 
szükségeit úgy kiönteni, hogy a meghallgatás teljesen bizonyos legyen előttünk. 
Elmondjuk ugyan szokás szerint imádságunkat, de talán még nagyobb lelki 
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nyugtalansággal és szenvedéssel emelkedünk fel térdeinkről, mint annakelőtte 
voltunk. Van sok keresztyén, és véleményem szerint van okunk azok felett 
panaszkodni, kik nem azért imádkoznak, mivel Istenhez közelíteni boldogság, 
hanem sokkal inkább azért, mivel szükséges kötelességüknek tartják azt, s mivel 
érzik, hogy keresztyénségük legérvényesebb bizonyítékát vesztenék el az által, ha 
az imádságot elmulasztanák. 
 
Kedves Atyámfiai! Én nem kárhoztatlak e miatt benneteket, sőt inkább lelkem 
örvendene, ha eszköz lehetnék benneteket a kegyelem ez alantos állapotából egy 
magasabb fokra, egy tisztább légkörbe emelhetni fel. Egy magasztosabb utat 
szeretnék néktek mutatni, hogy megtanulhatnátok az imát úgy tekinteni, mint azon 
elemet, a melyben éltek, mint életeteknek egy örömteljes gyakorlását, s ha annyira 
haladhatnátok, hogy magasabbra becsülnétek azt, mint egy szükséges tápot, azaz: 
úgy becsülnétek az imát, mint mennyei gyönyört s élvezetet, akkor valóban szép 
célt értem el, és volna néktek is okotok Istennek gazdag áldásáért hálákat adni. 
Midőn kérlek, hogy az isteni szavakat figyelemmel kísérjétek először is így szólok 
hozzátok: Nézzetek az alapigére, azután: Nézzetek magatok körül, végre: Nézzetek 
magatok fölé! 
 
 
Tehát először: Nézzétek az alapigét, ha ezt gondosan teszitek, úgy felfogjátok az 
imának lényeges tulajdonságait, a melyek szükségesek arra, hogy szép 
gyümölcsöket teremhessünk és nagy eredményeket az ima által elérhessünk. Azon 
magyarázat után, melyet Megváltónk adott az imádságról, mindenekelőtt 
szükséges bizonyos tárgyat kitűzni amiért imádkozzunk. Ő mondja: „Valamit 
imádkozástokban kértek” stb. Úgy látszik tehát, hogy ő fel sem teszi, hogy Isten 
gyermekei valamikor Atyjokhoz menjenek, a nélkül, hogy valami kérni valójuk ne 
lenne. Egy másik lényeges tulajdonsága az imádságnak: az őszinte kívánság. S 
valóban ha a könyörgésben hiányzik a vágyakozó kívánság, akkor lehet ugyan 
hasonlatos a könyörgéshez, lehet a külseje, az imának vázlata, de nem könyörgés 
az. Továbbá figyelemre méltó, hogy a hit jelentőségteljes része az áldásos 

könyörgésnek ‒ „higgyétek, hogy megnyeritek.” Örömmel nem imádkozhatsz, és 
lelked megnyugtató bizonyosságot el nem érhet, ha nem hiszed, hogy Isten 
csakugyan hall, és imádat meg is hallgatja. Egy másik tulajdonság van itt mindjárt 

kéznél, ugyanis a beteljesedés reményének kéz fogva kell lenni, az erős hittel ‒ 
„higgyétek, hogy megnyeritek.” Nem csak így: „higgyétek és megnyerhetitek” 

„hanem valóban meg is nyerhetitek” ‒ számítsatok reá mintha már meg volna, úgy 
gondoljátok, hogy meg van, úgy cselekedjetek, mintha már nálatok volna, és 

bírnátok ‒ legyetek azon erős meggyőződésben, hogy megnyeritek ‒ „higgyétek, 
hogy megnyeritek, és így lészen néktek.” 
 
Vizsgáljuk meg közelebbről e négy tulajdonságot, egyiket a másik után. Hogy az ima 
belső értékkel bírjon, úgy mindig egy bizonyos tárgyának kell annak lennie, a 
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melyért Isten előtt megjelenjünk. Atyámfiai! hányszor ugrunk át egy tárgyról a 
másikra, egy dologról a másikra, a mi imádságainkban nem érünk el semmit, és 
nem nyerünk semmit, minthogy bizonyost nem kértünk. Beszélünk különféle 
dolgokról de a lélek az ő egyesült erejét nem irányozza bizonyos dologra. Nem 
estek e néha térdre a nélkül, hogy meggondolnátok mit akartok Istentől kérni? Ez is 
csak szokás, és a szívnek nincs benne része. Hasonlatosak vagytok azon emberhez, 
a ki bemegy a boltba a nélkül, hogy tudná, minő tárgyakat akar venni. Talán 
szerencsés vételt, csinálhat, miután már ott van, de így cselekedni, még sem bölcs 
eljárás, és nem is méltó a követésre. Így a keresztyén is később az ő imájában eljut 
ugyan egy valóságos kívánsághoz, és célját eléri, de sokkal jobb előmenetelt tenne, 
ha őszinte elszántsággal, és önvizsgálattal lelkében előkészítené magát. Akkor 
valódi könyörgéssel jönne Isten elé, mivel volna határozott dolog előtte, a melyet 
már előbb a könyörgés tárgyául választott. Ha mi a király elé akarnánk menni 
kihallgatásra, el kellene készülve lennünk eme kérdésre: Milyen ügyben akarsz Ő 
Felségével beszélni?” Senki sem tenné, hogy megjelenjen Ő előtte, s miután ott 
van, csak akkor gondolkozzék. Elkészülve kell lenni a kérdésekre: „Mi a te óhajod?” 
„Mi a te kívánságok, melynek teljesülését akarod?” Gondolj egy nyilasra, a ki nyilát 
ki akarja lőni, de nem tudja hol a cél. Lesz-e annak valami eredménye? Vagy gondolj 
egy hajóra, a mely felfedezési útra indul, és a tengeren fut a nélkül, hogy a 
kapitányának csak a legkisebb sejtelme is volna, hogy tulajdonképpen mit is akar 
felfedezni? Elvárhatnánk-e, hogy majd nagyszerű felfedezésekkel, vagy pedig 
gyűjtött kincsekkel terhelve jön vissza? Minden más ügynél terveid vannak, nem 
mégy munkára a nélkül, hogy meg ne határoztad volna: mit fogsz csinálni. Hogyan 
van az tehát, hogy Istenhez jössz, a nélkül, hogy tudnád, mit kívánsz tőle nyerni? Ha 
meghatározott kívánságod lenne, nem éreznéd soha, hogy az imádság „szomorú és 
nehéz munka”, nem! Meg vagyok győződve, hogy vágyakoznál utána. Akkor ne 
mondanád magadba: „Tudom, hogy valamire szükségem van. Ah, csak Istenemhez 
közelíthetnék és kérhetném azt tőle! Egy hiányom van! Szeretném azt betöltve 
látni, óhajtok tehát egyedül lenni, hogy szívemet előtte, az én Istenem előtt 
kiönthetném, hogy kérjem ő tőle ama fontos dolgot, a melyért szívein úgy 
vágyakozik.” Több áldást fogtok nyerni imáitok által, ha az bizonyos dolgokra van 
irányozva, vagy bizonyos személyekre, a kiket választottál imádkozásod tárgyául. 
Isten előtt ne imádkozzatok mindig csak a bűnösökért általában, hanem az egyes 
bűnösökért is. Ha vasárnapi iskola tanító vagy, és akarod, hogy osztályod meg 
legyen áldva, ne csak egyszerűen az osztályért könyörögj, hanem név szerint 
minden egyes, tanítványért. Ha háztartásodra nézve vársz kegyelmet, ne tégy körül 
keringéseket, hanem légy egyszerű, és kérelmedben egyenes Isten előtt. Ha hozzá 
esedezel, csak azt mondjad, a mire szükséged van. Ha nincs elég pénzed, ha 
szegénység, vagy szükségben szenvedsz, úgy vidd ő elébe, a te állapotodat, a 
melyben vagy. Kerüld minden tettetett szerénységnek látszatát. Egyenesen térj a 
dologra, és szólj vele őszintén. Néki nincs szüksége szép körülírásra, mint a hogy az 
emberek azt tenni szokják, midőn nem akarják nyíltan és szabadon véleményüket 
kimondani? Legyen az mulandó, vagy lelki, kegyelmi ajándék, a melyre szükséged 
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van, csak mond meg. Óvakodj a bibliát szó szerint keresztül kutatni, hogy az ott 
talált szavak által könyörgésedet kifejezed. Szükségedet azon szavakkal mondjad, 
melyeket szíved sugall, kétség kívül ezek a legjobb szavak. Ábrahámnak saját szavai 
voltak a legjobbak, s néked a tiéid. Nem szükséges a szt. írás pontjait keresztül 
tanulmányozni, hogy úgy imádkozz mint Jákob vagy Illyés, hogy épen az ő 
kifejezéseik szolgáljanak néked imául. Ha ezt tennéd is, követőjük még sem lennél 
nékik. Igen, betű szerint, szolgailag követnéd őket, de hiányoznék könyörgésedből 
azon lélek, mely nékik ezen szavakat sugallta, és lelkeiket éltette. Kérj saját 
szavaiddal! Beszélj Isteneddel simán, kérd azonnal a mire szükséged van. Nevezd 
meg a személyeket s a dolgokat név szerint, tűzz ki bizonyos dolgot imádságod 
céljául, erős meggyőződésem az, hogy nemsokára azt találjátok, hogy az álmosság 
és lanyhaság, a miről annyit panaszkodtok, az imában nem fog uralkodni rajtatok, 
vagy legalább nem oly kitartóan, mint annakelőtte. 
 

„De ‒ mondja az egyik ‒ nékem nincsenek különös imádságba foglalandó ügyeim.” 
Ó kedves testvérem! Nem tudom ugyan, hogy ki vagy, vagy hol élsz, hogy néked 
különös ügyeid, bajaid nincsenek, a miért imádkoznál, de azt tudom, hogy minden 
nap magával hozza a különös bajokat, a különféle fáradalmakat, és hogy nékem 
minden nap van valami mondanivalóm Istenhez. 
 
De kedves testvéreim, ha az Úr nem eresztett volna reánk is keresztet, ha oly 
magas kegyelmi állapotot értünk volna is el, ha nem is volna miért esedeznünk, óh, 
szeretjük e mi Krisztust oly bensőséggel, hogy nem volna szükséges esedezni, hogy 
őt mind jobban és buzgóbban szerethessük? Vagy talán olyan erős hitünk van már, 
hogy nem szükséges így felkiáltani: „Uram neveljed az én hitemet.” A legcsekélyebb 
önvizsgálatnál észre fogod venni, hogy van egy bizonyos dolog, mely késztet, hogy a 
miatt a kegyelem ajtaján zörgess és kiálts „Teljesítsd Uram az én szívemnek 
kívánságát!” S ha valóban nincsen kívánságod, úgy kérdezd meg az első megpróbált 
keresztyént, a kit előtalálsz, ő majd meg fogja néked mondani: Ó, ha nincs 
szükséged magadért könyörögni, úgy könyörögj érettem. Imádkozz, hogy beteg 
feleségem ismét meggyógyuljon. Imádkozz, hogy az Úr világosságot árasszon az ő 
orcájával egy kétségbeesett szívre. Kérd, hogy az Úr legyen segítségül némely 
szolgáinak, a kik hiába munkálkodtak, és erejüket eredmény nélkül alkalmazták. Ha 
magadért készen vagy, imádkozz másokért, s ha nem találsz senkit, a ki bizonyos 
pontot megnevezhetne előtted, akkor nézz e nagy terjedelmű városra,(* London, a 
világ legnagyobb városa érthető itten, hol Spurgeon mint predikátor működött. a 
fordító) a mely mintegy második Gomora terül el előtted. Hozd állandóan imádban 
az Úr elibe, hogy a bűn mindinkább fogyna benne, az igazság gyarapodjék és hogy 
gyűjtene e földnek Istene magának sok népet e városból. 
 
Szükséges azonban egyszersmind, hogy az imában kitűzött dologgal egybekötve 

legyen a forró óhaj, a meghallgattatásért. „Hideg könyörgések” ‒ mondá egy öreg, 

Istentől taníttatott férfiú ‒ elhalasztásért esedeznek. Ha hideg, és nem áhítatos, 
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nem buzgó szívvel kérjük az Urat, akadályozzuk, az ő áldást osztó kezét, és épen 
azon áldás megadásában hátráltatjuk öt, a melyet keresünk. Ha azon dolgot, a 
melyért könyörögni akarsz, figyelembe vetted, akkor lelkednek annyira áthatva kell 
lenni annak fontosságától, s elkerülhetetlen szükségétől, s a veszélytől mely ér, ha 
azt el nem nyered, hogy kényszerítve légy úgy könyörögni, mintha egy ember 
életéért könyörögnél. A valódi imának szép példáját találjuk, (pedig csak 
emberekhez intézve) két nemes nő magaviseletében, kiknek férjeik halálra 
ítéltettek, és a kivégzés várt rájuk. Ők ugyanis elmentek a királyhoz és könyörögtek 
férjeik megkegyelmeztetéséért. A király keményen s kegyetlenül utasítá őket vissza, 
ami nem is volt csodálható, mert a kegyetlenségéről ösmert I. György volt az. De ők 
mindamellett kérték őt szakadatlanul, és ismét újra meg-meg újra, nem engedték 
magokat térdeikről felállítani, hanem ténylegesen kellett őket a királyi palotából 
elhurcolni, mivel erősen elhatározták magukban, hogy nem hagyják abba 
kérelmüket, míg a király szeliden tudtukra nem adja, hogy férjeik élni fognak. De 
ah! Ők nem nyertek meghallgattatást. Mindazáltal nemes nők voltak, az ő 
könyörgésben való kitartásokért férjeik életéért. Ez a módja és neme, hogyan kell 
Istenhez is könyörögni. 
 
Olyan forró vágyat kell érezni azon dolog iránt, a melyre szükségünk van, hogy 
kérelmünket abban nem hagyjuk, míg azt el nem nyertük, de a mellett alázatos 
meghajlással kell viseltetnünk az isteni akarat iránt. Ha tudjuk, hogy a mit kérünk 
nem gonosz, és hogy Isten azt megígérte, bizonyosak lehetünk, hogy ő azt meg is 
adja, és ha mégis nem teljesíttetik, akkor újra, meg újra az ígéretre hivatkozzunk, s 
a menny-kapuinak előbb meg kell rendülni, mint a mi tusakodásunk véget érne. 
Nem csoda, ha Isten az utóbbi időben nem oly gazdagon áldott meg bennünket. 
Ennek oka az, hogy nem kértük őt oly buzgóan a mint kellett volna. Óh, ezek a 
hideg szívből jövő imák, a melyek elhalnak az ajkakon, ezek a fagyos 
könyörgések…még az emberi szívet sem érintik, hát akkor hogyan illethetnék Isten 
szívét. Nem a mi lelkünk mélyéből jönnek, s nem szívünknek ama titokzatos 
mélységű forrásából buzognak ki, azért nem is emelkedhetnek fel ahhoz, a ki csak a 
lélek kiáltására hallgat, a ki elé a képmutatás fátyolt nem szőhet, a külső látszat 
csalódást nem gyakorolhat. Szent komolyság kell a könyörgéshez, különben nincs 
jogunk hinni, hogy az Úr azt meghallgatja. Már csak azon lény nagyságára gondolni 
is, a ki elé kérésünkkel lépni akarunk, elég arra, hogy minden könnyelműséget 
lerontson, és a legmélyebb komolyságot idézze elő. Eleidbe lépjek-é Istenem, az én 
fagyos imádságommal haragodat felgerjesszem-é? Ha már az angyalok elrejtik 
orcájukat előtted, hogy merészkedném én szív s lélek nélkül, előtted fecsegni? Ó 
testvéreim! Milyen kevesen tudják, hogy egy nagy része a mi imádságainknak Isten 
előtt utálatos. Ne volna az nékem vagy néktek utálatos, ha emberek az utcán 
bennünket kérdeznének, a mellett úgy cselekednének mintha az, a mi felöl 
tudakoztak, nem is volna előttük érdekes. Nem így cselekedtünk-é mi is Istennel? 
Nem süllyed-é le holt kötelességgé az, a mi az emberek legnagyobb égi adománya? 
Bradford Jánosról beszélik, hogy nagy adománya volt a könyörgésben. Midőn ezen 
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titka felöl megkérdezték, mondá: „Ha tudom, hogy mire van szükségem, akkor 
addig kérem azt, a míg érzem, hogy kérelmem Isten elé jutott, és hogy imádságom 
által Istennel közösségem van. Soha nem térek át egy másik kérelemre, a míg az 
egyikkel véget nem értem.” Némely megkezdi: „Mi Atyánk ki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved”, s mielőtt még ezen ima szavait: „Szenteltessék meg 
a te neved” az ő nagyságában felfogta volna, már elkezdi mondani a következő 
szavakat: „Jöjjön el a te országod”. Itt talán valóban felmerül nálok az a gondolat: 
Ohajtom-é én valóban, hogy jöjjön el az ő országa? Ha most csakugyan eljönne, mi 
történnék velem? S mialatt így gondolkoznak, szavok már átugrott ama kérelemre: 
„Legyen meg a te akaratod, úgy itt e földön, mint a mennyben.” Így kószálnak az ő 
kérelmeik, és gondolataik egymásba olvadva eloszlanak. Oh, maradj mindaddig egy 
kérelem mellett, míg azt el nem nyerted. Míg valóban azt el nem vetted a mit 
kértél. 
 
Ne kísértsd meg, egyszerre két nyílvesszőt kilőni, mert mind a kettő célt fog 
téveszteni. A ki puskáját két lövésre akarja megtölteni, holott csak egynek van 
készítve, nem lesz eredménye. Lődd ki előbb az egyiket, s azután tölts újra. 
Tusakodj Istennel az imádságban, és győzz, azután tusakodjál ismét. Nyerd meg az 
isteni kegyelmet egyszer, s azután menj, és nyerd meg másodszor. Nyughatatlan 
érzelmeidnek kell lenni, ha imáidnak színei egymásba futnak, úgy, hogy végre nem 
látható már a kép, hanem egy határnélküli mázolás, a rosszul alkalmazott színeknek 
szétkenése. Tekints az Úrnak imájára. Mily világos és éles körvonalokat találsz itt. 
Találsz határozott, bizonyosan elválasztott kegyelmi kérelmeket, szó sincs róla, 
hogy egyik a másikba megyen át. Így áll előtted, ránézhetsz az egészre, mint egy 
gyönyörű festményre. Nincsen semmi zavar, csupán szép rend. Így kellene a te 
imádban is rendnek lenni. Várj egy kérelemmel, míg az előbbit célhoz juttattad, s 
azután térj át a másikra. Határozott kérelmeknek és forró buzgalomnak egyesülve 
kell lenni az imában, s akkor felderül benned a reménység, a mely elég erős lesz 
arra, hogy általa Istent meggyőzhesd. 
 
De eme tulajdonságok nem volnának elegendők, hogyha össze nem volnának kötve 
egy harmadik, még lényegesebb és istenibb tulajdonnal, t. i. Istenben való erős 
hittel. Atyámfiai! Hisztek az imában? Tudom, ti imádkoztok, mert Isten népei 
vagytok, de hisztek-é az imádság erejében? Számos keresztyén van, a ki nem hisz 
benne. Ők ugyan jónak találják az imát, hiszik, hogy néha csodát is mivel, de hogy a 
könyörgés, a valódi imádság, mindenkor áldással koronáztatik, azt nem hiszik. Azt 
vélik, hogy az sok egyéb dolgoktól függ, de hogy az ima önmagába lényeges erőt és 
hatalmat gyakoroljon, azt nem hiszik. Az én személyes meggyőződésem az, hogy az 
imádság a világegyetemben a legnagyobb hatalom s hogy az mindenható erővel bír, 
mint a villanyosság, a vonzerő, a nehézkedés, vagy egyéb titokzatos erő, a melynek 
az ember nevet adott, a nélkül, hogy őket ismerné. Az imádság ép oly érezhető, ép 
oly igaz, ép oly biztos és változhatatlan hatást gyakorol az egész világegyetemre, 
mint az anyagoknak bármelyike, az ő törvényeik szerint. Ha egy ember valóban 
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imádkozik, nem is lehet kérdéses, hogy Isten meghallgatja-é vagy nem? Meg kell 
hallgatnia. Nem mintha kényszer rejlenék az imában, hanem mert áldásos, édes 
kényszert rejtenek magokban az ígéretek. Isten megígérte, hogy meghallgatja a 
könyörgést, és ő megtartja ígéretét. Ő a legmagasabb, ki a leghívebb is, ő magát 
meg nem tagadhatja. Gondold meg csak, hogy te egy bűnös ember Isten előtt állsz 
és vele beszélsz, és ő általa minden világot megmozdíthatsz. A teremtésben 
mindamellett zavar nem áll elő, ha imád meghallgattatik is. S ha a legmagasabb 
kívánalmak teljesülnek is, a gondviselés menete egyetlen pillanatra se tér el a 
megszokott rendjétől. Egy levél sem esik le elébb a fáról, egy csillag sem állapodik 
meg futásában, egyetlen vízcsepp sem buzog ki előbb a forrásból, minden megy 
tovább az ő megszokott útján, s a te imád mégis kieszközölt mindent. Imád 
egyesülni fog Isten végzéseivel és terveivel, és velük beszélni fog, mint oly 
lényegekkel, a kiknek akaratjok naponta teljesül, ezek így szólnak néki: „Testvérünk 
vagy te, mi végzések vagyunk te imádság: de te is végzés vagy, ép oly idős, éppoly 
biztos, ép oly tiszteletre méltó, mint mi. Imádságaink Isten végzései, de más 
alakban, Isten népének imái nem egyebek, mint Isten ígéretei, életerős lelkek által 
kilehelve, ezen ígéretek és végzések, csakhogy más alakban és más ruhába 
burkolva. Ne mondd: „Hogyan lehetnek imáim Isten végzéseire behatással? Nem 
lehetnek. Kivételesen, azonban imáid végzések, a mennyiben szívedből erednek a 
Szentlélektől munkába, éppoly mindenható és örök erővel bírnak, mint ama végzés: 
„Legyen világosság!”, és lőn világosság! Vagy mint ama végzés, mely szerint Isten 
magának egy népet választott, s annak megváltását, a Krisztus drága vére által 
elrendelte. Hatalmas lehetsz tehát az imában, s a leghatalmasabb lények seregei 
közt vagy a földön, a kiket csak Isten teremtett. Hatalmad van az Angyalok felett, 
kívánságodra hozzád repülnek. Hatalmad van tűz és víz felett, a földnek minden 
elemei felett. Hatalmad van hangoddal a csillagokon túl hatni, hol hallgatásban 
némulnak el a mennynek dörgései, s hangod felébreszti az örökkévalóság 
visszhangját. Isten fülei szinte hallgatnak, és kezei szintén teljesíteni fogják 
kívánságodat. Ő így tanít téged szólani: „Legyen meg a te akaratod!”, s a te saját 
akaratod fog teljesülni. Kedves barátaim! Nem hatalmas dolognak tűnik ez fel, hogy 
az imára való lehetséggel az embernek ily magas hatalom adatott kezébe? 
Hallottatok már oly emberekről, a kik egy titokteljes varázserőnek bírását állították, 
melynél fogva szellemeket a megmérhetetlen mélységből előidézni, az eső 
zuhogását előállítani, s a napot fogyásában megakadályozni képesek voltak. Mindez 
csak a képzelgésnek üres képe volt, de ha igaz volna is, egy keresztyén még 
hatalmasabb csodatevő volna. Ha nem bírna semmi egyébbel, mint Istenben való 
hittel, nem volna akkor semmi lehetetlen néki. A legmélyebb vizekből megszabadul, 
a legnehezebb keservektől megmenekül. A dögvész idején érintetlen marad, az 
éhség idején tápláltatik. A szükség és nyomorban erősen és rendületlenül áll, a 
harcban mindenkor megvédelmeztetik, a csatában bátran emeli fel fejét, ha hisz az 
ígéretben, és azt Isten szemei elé tartja, hivatkozva azokra a rendületlen bizodalom 
erejével. Ismétlem nincsen olyan erő, a mely olyan mindenható volna, semmiféle 
hatalom, a mely oly csodás erővel bírna, mint az a mellyel Isten az embert 
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megajándékozta, hogy mint Jákób Istennel tusakodhatott, s mint Izrael Isten felett 
győzedelmeskedhetett általa. 
 
De hinnünk kell teljesen. Ha nem hiszem, hogy imádságom hatásos, úgy nem is lesz 
az, mert a legnagyobb mértékben az én hitemtől függ az. Isten, ámbár adhat 
kegyelmet, ha nékem nincsen is hitem, az az ő különös kegyelme lesz, de ezt a 
kegyelmet nekünk meg nem ígérte. De ha hitem van, és komoly óhajtással az 
ígéretre hivatkozhatom, akkor nincsen már kételkedés vajon megnyerem-é az 
áldást, óhajom teljesül-é? Ha csak az nem történik, hogy az örökké való eltérne 
szavaitól, ha csak esküjét vissza nem vonja, ha csak ő maga meg nem szűnik az lenni 
a mi, úgy: „tudjuk, hogy a melyeket ő tőle kértünk, azok megvannak.” 
 
És most emelkedjünk egy fokkal magasabbra. A bizonyos (meghatározott) 
imatárggyal, az imához való forró vággyal, az ima hatásos erejéről való erős hittel, 
még egy reménységnek kell összekötve lenni, mely a megvalósulásban bizonyos. 
Képeseknek kell lennünk, a kegyelmi ajándékokat előszámlálni, mialatt még csak 
útban vannak, mielőtt még el nem nyertük. A „csendes óra” című könyvben 
olvastam, Dánielre vonatkozólag a kilencedik részt, ott az író szerint az imádságnak 
egész szerkezete ebben rejlenék: Dániel imádkozik térdre borulva (10. r. 10.) Angyal 
jön hozzá. Szól vele és azt mondja, hogy imádsága az első naptól fogva 
meghallgattatott, midőn magát sanyargatta böjtöléssel, hogy megértse a látást, 
akkor Isten elküldé az Angyalt. Ekkor mentegeti magát a késedelem miatt, mely 
útközben érte őt, és sietséggel szóla: „Előbb itt lehettem volna, de Persia 
országának fejedelme állott én élőmbe huszonegy napig, és íme egy a Fejedelmek 
közül, Mihály Angyal jöve, hogy nékem segítségül lenne, és íme most jövök, hogy 
tudtodra adjam”. Tehát az Isten lehelli a vágyat a mi szívünkbe, s ha egyszer a vágy 
megvan, akkor Isten kezd felelni, még mielőtt mi kiáltanánk. Mielőtt még a szavak 
félig menny felé emelkednének, sőt még mikor az ajkakon rebegnek már elkezd az, 
ki a szívet és a gondolatot keresztül látja, meghallgatni, és küldi az Ő Angyalát, és az 
Angyal jön, hozva az áldást, a melyre nékünk szükségünk van. Némelyek azt 
gondolják, hogy a lelki dolgok nem egyebek, mint csak álmok, mintha csak képzeleti 
dolgokról beszélnénk. Én valóban hiszem, hogy egy keresztyén imájában annyi erő 
rejlik, mint egy villámlásban. Egy keresztyén imájának a haszna, annak méltóságos 
szépsége ép úgy észlelhető, mint a villám hatalma, mely egy fát kettéhasit, ágait 
lerombolja, szétforgácsolja a gyökerekig. Az ima nem képzelődés, vagy annak képe, 
hanem egy valóságos dolog, mely a világot korlát közzé szorítja, mely még Isten 
törvényeit is korlátozza, és a magasságos Istent kényszeríti, hallgatni egy szegény, 
de megkegyelmezett halandó szavaira. De ezt minden időben hinnünk kell. 
Szükségünk van imánkban erős bizodalomra. A kegyelmi adományokat elő 
számlálni még mielőtt megjöttek, erős meggyőződéssel kell lenni, hogy még jönni 
fognak, úgy cselekedni, mintha már bírnánk őket. Ha a mindennapi kenyeredért 
imádkoztál, semmiféle gonddal nem szabad magad nyugtalanítanod, hanem hinni 
kell, hogy Isten meghallgatott, és kenyered kirendeli. Ha beteg gyermeked állapotát 
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Isten elébe hoztad, hinned kell, hogy felépül, vagy ha nem, úgy az nagyobb jódra 
van néked, Isten nevének pedig nagyobb dicsőítésére, és úgy bízzad Ő reá! 
Csalódtál e már valaha keresztyén atyámfia, ha hitből könyörögtél és válaszra 
vártál? Bizonyosan mondhatom, hogy a benne való bizodalommal soha nem 
csalódtam. Emberekben, ha bíztam, csalódtam, de az én Istenem soha meg nem 
tagadta a hozzá intézett kérelmet, ha azt hittel és várakozással készen a 
meghallgatásra menny felé bocsátottam. Azonban hallok valakit szólani is: „Szabad 
ideig valóért könyörögni?” „Igen, teheted azt.” Minden dologban add tudtára 
Istennek, a mire szükséged van. Tehát nemcsak lelkiekért esedezni, hanem 
mindennapnak a dolgaiért is. Ő olyan Isten, ki az imát meghallgatja. Ő ép úgy a 
család, mint a Szentség Istene. Minden bajodat hozd a te Istened elé. Egy ember a 

ki megtérésre igyekszik, következőket beszélte el egy asszonyról: Ah! ‒ mondá – 
olyan asszony volt ő, a kit nem lehetett rábírni valamire, mielőtt a dolgot isten elé 
nem vitte. Bármi lett légyen is, az ő szokása szerint mondá: „Az imádság tárgyává 
kell előbb tennem.” Oh, csak sokan e kedves szokást használnák: minden dolgot 
Isten elébe vinni úgy, mint azt Ezékiás tette Rabsaké levelével, a melyet 
kiterjesztett az Úr előtt, és szóla: „Legyen meg a te akaratod, én elődbe hozom.” 
Sokan rajongónak mondják Müller Györgyöt Bristol-ban, mivel hétezer gyermeket 
akar gyűjteni hitből, hogy Isten gondoskodjék rólok. Habár gyakran nincs is 
tárcájában, mégis hiszi, hogy az meglészen. Kedves testvéreim! Ő nem rajongó, ő 
csak azt teszi, a mit általában minden keresztyénnek tenni kellene. Oly rendszer 
szerint cselekszik, a melyet egy világi ember kigúnyolna, mivel fel nem foghatja. Ő 
nem közönséges emberi elme után cselekszik, hanem sokkal magasabban, mint a 

rendes emberi értelem, ‒ rendkívüli hitből. Ah! Csak mi bírnánk e nem közönséges 
hitet: Istent szavánál fogni. Ő nem engedheti, és nem is engedi, hogy az ember a ki 
Ő benne bízik, megszégyenüljön. Most a legjobb erőből mutattam meg néktek, 
hogy mit értek ezen négy lényeges tulajdonságról, a melyek egy győzelemteljes 
imában kell, hogy meglegyenek. 
 
„Mindent, valamit imádkozástokban kértek, higgyétek, hogy elveszitek.” 
 
Miután az alapigére tekintettünk, kívánom most, hogy Tekintsetek magatok körül. 
Nézzetek körül a ti nyilvános imáitokban s nézzetek magatok körül magán 
imáitokban is, és ítéljétek meg az alapige tartalma szerint. Tekintsetek körül először 
az imára való összejövetelnél. Ebben a tekintetben nem mondhatok ki kemény 
ítéletet, mert meg vagyok győződve, hogy az imaórák, a melyek közöttünk 
tartatnak sokkal kevesebb oly hibákban szenvednek, a melyekről most szólani 
akarok, mint egyéb ima órák, a hol időztem. De mindamellett vannak még hibái, és 
reménylem, hogy minden testvér, a ki az imagyülekezetben részt szokott venni, 
szívébe fogja rejteni a szavakat, melyeket most mondok. Nem úgy van-é, hogy 
valahányszor felszólíttattok, egy gyülekezetben imádkozni, úgy érzitek, mintha egy 

adományt kellene gyakorolni? Ezen adomány sokaknál azon alapszik ‒ talán 

szigorúan beszélek, de nyíltan ‒, hogy jó emlékező tehetséggel bírnak rá emlékezni, 
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egy csoport bibliai versre, a melyeket hagyomány szerint képesek szép szabályos 
sorrendben előmondani. Némely gyülekezetekben ezen adomány azon alapszik, 
hogy valaki elég erős tüdővel bírjon, egy lélekzet alatt 25 percig, vagy kimerítőbben 
legalább három negyed óráig tudjon beszélni. Azon is alapszik az adomány, hogy az 
illető nem könyörög különösen egy bizonyos dologért, hanem keresztül megy sok 
mindenféle dolgokon, úgy, hogy az ima nem hasonlít egy körhöz, mely egy pontból 
indul ki és oda tér vissza, hanem inkább egy körülírhatatlan szerkezethez, a 
melynek egyáltalán semmiféle pontja nincs, s a melyről azt gondolnánk, hogy 
minden pontot magába foglal, minden tárgyat célba vett, s végre mégsem talál el 
semmit. Rendesen a kiket leggyakrabban szólítnak fel imára, azok ezen sajátságos, 
talán kitűnő adománnyal felruházott egyének, és itt ki kell mondanom, hogy az 
apostol intését az ilyen ajándékra való komolyan törekedésre nézve nem 
vonatkoztathatom. Most gondoljátok, hogy az ilyen ember helyett felszólíttatnék 
egy ember, a ki egész ellenkezőleg, még nyilvános gyülekezetben nem imádkozott, 
tegyük fel hogy ő valóban imádkoznék: „Oh, Uram! érzem, hogy ily bűnös mint én, 
nehezen beszélhet veled, azért segíts te imádkozni! Oh, mentsd meg az én szegény 
lelkemet! Mentsd meg az én öreg feleségemet is! Uram áldjad meg a te szolgádnak 
szavait a mi lelkünkön, légy könyörületes és engedd, hogy ujjá születhessünk! Óh, 
Uram nem tudok többet mondani, hallgass meg a Jézusért Ámen.” Úgy fog ez 
néktek előtűnni, mintha magatok könyörögtetek volna. Valami érdekeset mondott 
számotokra részint mivel féltettéték, hogy megakad, részint pedig, mivel meg 
vagytok győződve, hogy szívből jön amit mond. Ha erre még egy felállna, s ilyen 
szellemben imádkoznék, az elmenetelnél mondanátok: „ez a valódi imádság”. Az az 
ember, a ki három percig imádkozik, kedvesebb előttem, mint a ki harminc percig 
imádkozik, mert emez imádkozik, míg a másik prédikál. Engedjétek még felemlíteni, 
egy öreg predikátornak szavait az ima tárgyáról, és a hallottakat, mint jó tanácsot 
jegyezzétek meg szíveitekben. Gondold meg, hogy az Úr nem imádságaid nagy 
számáért hallgat meg, Ő nem olvassa össze imádságaid számát. Nem is azok 
szónoklati becséért, ő nem tekinti nagynak a legszebb beszéddel előadott imákat 
sem. De nem is mértani szempontból hallgat meg. Ő nem méri ki imáid szélességét 
vagy hosszúságát. Nem is az imádság zenei szépségéért. Őt nem ragadják el a 
csengő hangok, sem a zengzetes harmóniák. Imáid jól kigondoltságáért, sem mivel 
talán szép rendbe vannak, és előnyösen felosztva. Nem! Sokkal inkább imáid isteni 
voltáért hallgat meg, a néked adandó áldást is ehhez méri. Ha hivatkozhatol a 
Krisztus személyére, s ha a Szt. Lélek buzgalmat, és komolyságot munkál benned, 
akkor bizonyosan megnyered az imában kért áldásokat! Én kedves testvéreim, 
szeretném elégetni az egész gyűjteményt azon öreg imákból, a melyek 
használatban vannak. Mily élettelenül mondják azon, oly gyakran hiába felvett 
bibliai verset: a hol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, ott vagy 
közöttük, hogy őket megáldjad. Még bele jön: „most és mindörökkön örökké”, 
továbbá minden megszokott idézéseket, a melyeket minden meggondolás nélkül 
egyik a másik után bevesz és használ. Óhajtanám, hogy odajutnánk, hogy 
beszélnénk Istennel nyíltan, s szabadon, a mint azt szívünkben érezzük. Ez egy dicső 
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dolog lenne a mi imaóráinkra nézve, ekkor jobb látogatottságnak örvendhetne, és 
meg vagyok győződve, hogy az imák többet gyümölcsöznének, ha minden egyes 
lerázná azon hideg formaiságot és úgy beszélne Istennel, mint a gyermek Atyjával. 
Kérjed Őt azért a mire szükséged van, akkor hallgass el és várjad. Ezeket teljes 
keresztyéni komolysággal mondom. Gyakran, ha nem volt kedvem egy némely 
megszokott formába imádkozni, azt mondták „Ez az ember nem adja meg Istennek 
a tiszteletet.” Oh, barátom, a ki ezt mondod, te nem vagy bíró az én isteni 
félelmeim felett. Az én Uramnak állok én, vagy esem. Nem hiszem, hogy Jób 
bárkitől is idézett volna. Azt sem hiszem, hogy Jákób az öreg patriarkát Ábrahámot 
utánozta volna szavakban. És nem találom, hogy a Jézus Krisztus említett volna a 
szt. írásból bizonyos pontokat imájában. Mindezek az ő saját, és nem a mások 
szavaival imádkoztak. Isten nem kívánja, hogy gyűjtsétek a régi szentségek nemes, 
azonban már dohos fűszerszámait. Ő új olajat kíván, a mi csepeg a ti saját lelketek 
olajfájáról. Ő nem az öreg ládából kíván fűszert és tömjént, a hol az addig volt, míg 
illatát elveszítette, hanem friss tömjént, friss mirhát kíván, hogy hozzátok a ti saját 
szívetek tapasztalásainak Ofirjából. Ó, figyelmezzetek, hogy valóban imádkozzatok, 
ne tanuljátok be az imádság nyelvét, hanem keressétek az imádság lelkét, és Isten a 
Mindenható áldjon meg benneteket, tegyen mindig erősebbekké kérelmeitekben. 

Tekintsetek magatok körül ‒ mondám ‒ csak folytassátok és nézzetek körül a ti 
„belső szobáitokba”. Óh, testvéreim nincsen semmi egyéb hely, a hol annyira 
szégyenleni okunk volna magunkat mintha rátekintünk ama szoba ajtajára, hol 
imádkozni szoktunk. Nem mondhatom, hogy a zárak rozsdásak, a bejárat-
pókhálóval volna beszőve. Az imát magát el nem hanyagoljuk; hanem azok a falak 
és gerendák mi mindent mondhatnának azok el, a fal felkiálthatna: „Én hallottalak, 
mikor olyan sietséggel voltál, hogy Istennek alig szentelhettél két percet, és 
hallottalak akkor is, midőn sem nem aludtál, sem ébren nem voltál, és nem tudtad, 
hogy mit mondj.” Egy másik gerenda mondhatná: „Hallottalak jönni, vagy tíz percig 
imádkoztál, és semmiért sem imádkoztál legalább szíved nem imádkozott, az ajkak 
ugyan mozogtak, de a szív csendes maradt.” Egy másik gerenda mondhatná: „Ah! 
Hallottalak sóhajtani szíved mélyéből, de leverten láttalak távozni, hit nélkül, 
remegve, bár ajkaidon az ígérettel, de szívedben azon meggyőződés nélkül, hogy az 
teljesíttetik.” Az ima szoba négy fala valóban sokat tudna mondani, összebeszélve 
ránk omolhatnának, mert Istent a mi hitetlenségünk és sietségünkben mindenféle 
bűnnel meggyaláztuk. Az ő kegyelméért meggyaláztuk azon helyen, hol az ő 
leereszkedése a legnagyobb mértékben nyilvánult. Nem így van-é ez nálunk? Nem 
kell-é ezt, sorba beismernünk? Kedves keresztyén testvéreim! Igyekezzetek tehát, 
hogy jobbra forduljon, és adja Isten, hogy erősebbek és több eredményűek 
legyetek az imában mint eddig. 
 
S most térjünk át az utolsó pontra: Tekintsetek magatok fölé! Tekintsetek föl 
testvérek és sírjunk: Oh, Isten! Te hatalmas fegyvert adtál kezünkbe, és mi 
megrozsdásodni engedtük. Egy dolgot adtál, a mi oly hatalmas, mint Te magad, s mi 
ezen hatalmat lanyhán heverni engedtük. Nem gonosz tett volna-é az a sajátja 
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ellen, ha egy embernek szem adatik, és nem akarja felnyitni, vagy kéz, és nem 
akarja emelni, vagy láb, a melyet nem akar hajlítani, mert nem használja. És mit 
mondjunk magunkról, kiknek Isten az imában egy hasonlíthatatlan hatalmat 
adományozott, telve áldással, a magunk részére és számlálhatatlan kegyelmi 
ajándékokkal másoknak, mi pedig ezen erőt lanyhán heverni engedjük. Óh, ha a 
világegyetem úgy működnék, mint mi, mi lenne akkor belőlünk! Oh, Isten, te a 
napnak világosságot, adtál és világit. A csillagnak fényt adtál, és ők csillognak. A 
szélnek erőt és fú! A levegőnek megadtad az életet és az mozog, mi pedig 
beleheljük azt. De a te gyermekeidnek oly erőt adományoztál, mely jobb, mint az 
erő, élet, világosság, mégis heverni engedik. Mintha elfeledték volna, hogy ők ilyen 
erő felett rendelkeznek. Csak ritkán használják azt, pedig számtalan miriádoknak 
oldása származnék belőle. Sírj! Keresztyén atyámfia! Sírj! Constantin római császár 
látta a pénzeken, hogy az előbbi császárok képei, álló s diadalmas állásban voltak 
kiverve, e helyett parancsolá, hogy az ő saját képét térdeplő helyzetben préseljék a 

pénzekre, mert ‒ mondá ‒ „ilyen módon voltam diadalmas.” Soha nem fogunk 
diadalmasok lenni, ha képünk nem térdeplő helyzetben rajzoltatik. Hogyha a 
menekülésben megverettünk, zászlóink a porba hurcoltatnak, annak oka nem más, 
minthogy nem imádkoztunk. Menjetek-menjetek vissza gondjaitokkal Istenhez, és 
ismerjétek be ő előtte Efraim fiai, hogy felfegyverkezve voltatok, hogy voltak 
nyilaitok, csakhogy hátat fordítottatok a szökésre a háború napján. Menjetek hozzá 
és valljátok be, hogyha lelkek nem tértek meg, nem onnan van, mintha Istennek 
nem volna hatalma megmenteni, hanem mivel nem tusakodtatok. mint a szegény 
elvesztett lelkekért. Nem zokogott belső részetek az elveszettek fölött. Ébredj! 
Serkenj fel! Rémülj meg és reszkess te könnyelmű nép, ki az imádságot 
elhanyagoltad. Óh, bűnösök! Kik magába a szentséges Sionba szunnyadtatok el. 
Rázzátok fel egymást, küzdjetek és tusakodjatok Istenetekkel, és úgy jön majd áldás 
a mennyei kegyelemnek korai és késői esője, a föld megtermi a gyümölcsök 
sokaságát, s minden nemzetek boldogan áldják az Urat. Nézzetek tehát fel, és 
sírjatok! 
 
Azonban még egyszer nézzetek fel, és örvendjetek! Habár ellene vétkeztetek is, ő 
még mindig szeret benneteket. Hozzá nem könyörögtetek orcáját keresve, és íme, 
ő mégis folyton hív: „Keressétek az én orcámat” és nem mondja, hogy: „Hiába 
keresitek.” Ha nem járultatok talán a forráshoz, azért még mindig folyik, mint 
azelőtt szabadon. Ha szerveiteket elzártátok is eme napvilágtól, azért még mindig 
süt reátok, az ő egész fényében. Nem közeledtetek Istenhez, de ő még vár reátok, 
hogy néktek kegyelmes legyen, és kész meghallgatni minden könyörgésteket. 
Milyen kimondhatatlan áldásteljes állapot az, hogy a mennyei Atya minden időben 
kész bennünket meghallgatni. Ágostonnál találunk egy szép, eszmét, ama bibliai 

példáról: (Luk. 11, 5‒8) hogy egy ember, éjfélkor az ő barátja ajtajánál állt, és 
zörgetve mondá: „Barátom adj három kenyeret.” Ezen példának kivitele körülbelül 
a következő menetet veszi: Én az irgalmasság ajtaját megzörgetem. Az éj 
halálcsendje uralkodik. Nem fog a ház szolgái közül valaki jönni, hogy nékem ajtót 
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nyisson? Nem! Én zörgetek, de ők alusznák. Óh, ti apostolai az Úrnak ‒ ti dicsteljes 

mártírok ‒ ti alusztok. Nyugodtok ágyaitokban, ti nem halljátok az én 
könyörgésemet. De hát a gyermekek nem válaszolnak nékem? Nincsenek itt fiak, 
kik készek volnának jönni, és testvéreiknek ajtót nyitni? Nem, ők alusznak! Oh, 
atyámfiai ti kik nyugosztok az Úrban, és a ti munkáitok jutalma követnek 
benneteket, ti, kik szívem sorosai valátok, ajtót nem nyithattok fel nékem, érettem 
nem tehettek semmit. De mialatt a szolgák alusznak, s a gyermekek fel nem 
nyithatják, a Mester ébren van, ébren még éjfélkor is. Talán lelkemben már éjfél 
van, de ő hall engem, s ha mondom: „adj három kenyeret” – az ajtóra jön, és ád a 
mennyire szükségem van. Tekints fel hát oh, keresztyén és örvendj! Ha szád nyitva 
van, úgy találsz is mindenkor nyitott fület, ha készen van szíved, úgy találsz is kész 
kezet. Csak kiálts, és ő meghallgat. Ne légy hát lanyha az imában. Hanem emeljed 
fel szíved ő hozzá a magányban, bármily vágya is van szivednek, kérjed őt a Jézus 
nevében és megadatik néked. 
 
Még egyszer k. keresztyén testvéreim, tekintsetek fel, és javítsátok meg imáitokat, 
ez időtől fogva. Ne tekintsétek ezután az imát, mint valami regényes költeményt, 
vagy mint nehézkes kötelességet, hanem mint valóságos erőhatalmat, mint 
élvezetet. Ha a bölcsészek bármily új erőt találnak fel, sietnek azt használatba 
hozni. Elhiszem, hogy sok nagy mérnök volt, kik legcsodásabb emberi műveket 
terveztek, nem azért, mivel abból hasznot húzni reménylettek, hanem ama 
kívánság ösztönözte őket, hogy nyilvánosság elé hozhassák tehetségöket, az ilyen 
csoda művek feltalálásával. Hogy megmutassák, mire képes az ember, rábírtak 
speculátiókra egész társulatokat, a melyek szemmel láthatólag előnyösek nem 
voltak, csupán hogy alkalmuk legyen magukat és lángeszüket közszemlére állítani. 
Ha ezek ennyi erőt fordítanak reá, hogy tehetségüket kifejtsék, ti, kiknek birtokába 
nagyobb hatalom van, mint valaha egy halandó az Istentől csak nyerhetett, ti 
szunnyadni engeditek ezen erőt? Nem! Gondoljatok egy magas ima tárgyra, és 
feszítsétek meg érte imaerőtök izmait. Legyen gazdagon telve szívetek minden 
dobbanata a vágyakozással, és tusakodjatok, küzdjetek és vívjatok Istennel érte, 
miközben az ígéreteket alkalmazzátok, és az ő szavaira hivatkozhattok, s azután 
lássátok meg, ha nem teljesiti-e meg szívetek vágyait, és kérelmeit. 
 
Nem tarthatom vissza magam, még a következő szavakat hozzá tenni, mielőtt 
végeznék. Tudom, hogy vannak néhányan köztetek, kik életökben soha sem 
imádkoztak. Egy ima formát elmondtatok talán éveken keresztül, de egyetlen 
egyszer sem imádkoztatok. Ó szegény lélek, néked ujjá kell születned, és mielőtt 
ujjá nem születtetek, nem imádkozhattok úgy, mint a hogy a keresztyéneknek, az 
én utasításom szerint imádkozni kell. De hadd mondjak még egyet: Nem vágyik a ti 
szívetek a megmentés után? Ha a szent lélek súgta néked: „Menj bűnös Jézushoz, ő 
meghallgat téged!” Oh, higgy ezen sugalomnak, mert ő meghallgat. A felrázott 
bűnösnek imája kedves ő előtte, meghallgatja a töredelmes szíveket és 
meggyógyítja. Vidd Istennek panasz hangjaidat és sóhajidat, és ő meghallgat. „Oh, 
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de ‒ mondja egy bűnös ‒ nincs mire hivatkozzam.” 
 
Oh, akkor szólj Istennel úgy, mint Dávid egykor: „Uram légy kegyelmes az én 
bűneimnek, mert sokak!” Itt van a mire hivatkozhatol: „bűneid sokak”. Továbbá 

hivatkozzál ama drága vérre ‒ ez egy győzedelmes közbevetés lesz ‒ mondjad: 
„ama szerelmesért, ki vérét ontotta,” és te győzni fogsz, óh, bűnös. De ne járulj 
Istenhez kegyelemért könyörögve, ha bűneidet még kézben hordozod. Mit 
gondolnál azon lázadóról, ki megjelenne uralkodója orcája előtt, kegyelemért 
esedezve, mialatt tőre még mindig övében, a lázadás nyilvánulása szívében volna? 
Érdemelne ez bocsánatot? Semmi esetre sem érdemelné meg, sőt kétszeres 
büntetést érdemelne valóban, a miért urát kicsúfolja, mialatt kegyelem keresést 
színlel. Ha egy nő elhagyja férjét, gondoljátok, hogy képes oly szemtelen lenni, és 
nyílt homlokkal vissza jöve bocsánatot kérni férjétől, mialatt szeretője karjára 

támaszkodik? Nem? Ilyen szabadsággal nem élhet. S mégis ti így vagytok ‒ mialatt 

kegyelemért esdekeltek bűneitek miatt addig a gonosz cselekedetet folytatjátok ‒ 
mialatt könyörögtök Istennél, megbékülésért, addig bűneiteket tovább ápoljátok. 
Ébredj! Ébredj és hívd Istenedet te alvó! Már közeledik a sajka a sziklaháthoz. 
Holnap már talán összezúzódik, és te belezuhansz egy feneketlen mélységnek 
örökké tartó kínjába, kiálts Istenhez, s én esküszöm, hogy meghallgat, de ha hozzá 
kiáltasz: vetkezd le bűneidet, mert másképp nem hallgathat meg. 
 
Ha szentségtelen kezeidet hazugsággal emeled fel hozzá, úgy a te ajkaidról jövő ima 
értéktelen. Ó menj hozzá és szólj: „Vedd el, minden bűneimet, adj kegyelmet, és 
fogadj el, szívembe adva szerelmedet.” Ő meg fog hallgatni, és te imádkozni fogsz 
majd, mint egy, fejedelem, majd egy napon nagyobb örömmel mint egy hódító, ott 
állsz annak csillag trónja előtt, ki minden fölött ural, a Mindenható Isten előtt, ki 
magasztaltassék mind örökké. Ámen. 
 

A nagy születési nap 
 
„És mondá az Angyal nékik:, Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek Öröme lészen.” (Luk. ev. 2, 10.) 
 
Mivel december 25-ikén általában ünnepelnek, mint az Úr Jézus születésének 
ünnepén, habár arra nem is vagyunk Isten törvénye által kötelezve, mint az Úr 
napjának a vasárnapnak megszentelésére. Mindazáltal ha mi azt megünnepeljük és 
pedig az Úrnak és az ő kedve szerint ünnepeljük, úgy ő elfogadja ünneplésünket. 
Csatlakozzunk azért a sok ezer ünneplők társaságához és emlékezzünk azon nagy és 
dicsű eseményekre, melyek Úrnak születése alkalmával történtek. 
 
A pásztorok éjszaka őrizték nyájaikat. Hihetőleg így nyugodt, békés éjszakán, a 
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midőn mint rendesen szokott történni, nem könnyű volt fáradt szemeiket nyitva 
tartani, mivel az álom őket folyton környékezte. Egyszer csak hirtelen, nagy 
csudálkozásokra mennyei világosság vette őket körül, mely az éjfélt világos déllé 
változtatta át. Az Úrnak dicsősége, mellyel az új testamentomi sajátságos kiejtés 
szerint a kigondolható legnagyobb világosság, mint szinte egy isteni világosság 
értendő. Ez őket körülvevé és ők megrémültek, annak a fénynek közepében pedig 
láttak egy fénylő szellemet, egy olyan alakot, melyhez hasonlót ők még soha sem 
láttak, de a melyről hallottak már apáiktól beszélni, és a melyről a próféták 
könyvökben olvastak, úgy hogy ők tudták miszerint ez egy Angyal. Ez tényleg nem 
egy közönséges égi követ volt, hanem „az Úrnak Angyala,” az Isten jelenlétének 
ama kiválasztott Angyala a kinek előjoga az, hogy az isteni Felséghez a legközelebb 
állhasson, „a fénylők között kettőztetett fényű,” és a mennyei tróntól a 
legfontosabb hírrel megbízva. „Az Úrnak Angyala hozzájok eljőve.” Csudálkoztok 
rajta, hogy előbb megfélemlettek? Nem ijedtetek volna-é meg ti is, ha veletek 
valami olyan történt volna? Az éj csendje, az Angyalnak természet feletti 

megjelenése, a hirtelen meglátás és a világosságnak rendkívüli fényessége ‒ 
mindezek csudálkozásba hozhatták őket, hogy ezen tiszteletteljes álmélkodásban 
reszkettek, mivel nem kétkedek, hogy az ő érzelmek a tisztelet és félelem vegyítése 
volt, mely azon szavakkal van kifejezve: „és nagy félelemmel megfélemlének.” Ők 
arccal a földre hullottak volna, hogy ha az Úrnak eme dicsőségéből egy gyengéd 
bátorító szót nem hallottak volna, mely így hangzott: „Ne féljetek!” Ezen édes 
vigasztalás által meglettek nyugtatva és képesekké lettek a hirdetést megfigyelni a 
mely következett. Azután tovább hangzottak a szavak, oly kedvesen, mintha ezüst 
csengettyű hangjai lettek volna: „Íme, hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész 
népnek öröme lészen! Mert született néktek ma a Megtartó ki az Úr Krisztus, a 
Dávid városában.” Kívántatott tehát tőlük, hogy minden félelmes gondolatoktól 
meneküljenek, és adják át magokat egészen az örömnek. Ők ezt kétség nélkül meg 
is tették, és az összes emberek közt nem volt senki oly boldog és örvendező azon 
éjfélkor, mint ezen pásztorok, a kik egy oly csodálatos látásban részesültek, melyet, 
soha el nem felejthettek, és most arról tanácskoztak, hogy ne menjenek-é el, hogy 
valami olyat szemlélhessenek, mely még sokkal gyönyörteljesebb, tudniillik azon 
gyermeket, a kiről az Angyalok szólottak. 
 
Adja az Úr, hogy nékünk is nagy örömünkre legyen, ha arra gondolunk és azzal 
foglalkozunk, hogy a Krisztus születése nagy örömnek okozója. Hogy ha arról 
szóltunk azután kérdezzük meg, kiké ezen öröm, és harmadszor vizsgáljuk meg, 
hogy azok kik ezen örömben vannak hogyan kell hogy azt kinyilvánítsák. A 
Szentlélek jelentse meg az Úr Jézust nékünk is és készítsen el bennünket, hogy ő 
benne örvendezhessünk. 
 
A Krisztus születésének nagy öröm okolójának kell lenni. Először: Az angyalok is 
örültek azon, hogy Krisztus született. Ez így olyan örömteljes igazság, hogy azon 
Angyalt is, a ki ezt kihirdetni eljött, örömmel töltötte el. Néki nem olyan nagyon sok 
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foglalkozása volt ezen megtörtént dologgal, mert Krisztus nem az Angyalokat vette 
fel, hanem az Ábrahám magvát vette fel, de én hiszem, hogy már csupán azon 
gondolat is, miszerint a Teremtő a teremtményekkel összeköttetésbe lépett, hogy a 
nagy láthatatlan és mindenható Isten egyesült azzal, amit teremtett, az Angyalnak, 
mint egy teremtésnek érezhetővé tette, hogy minden teremtés felmagasztaltatott 
és ez néki hagy örömére szolgált. Azonkívül az Angyal bensőjében egy kedves 
jóakarat is volt, a mely őt boldoggá tette, mivel az elesett emberiségnek olyan 
örömhírt hozhatott. Habár ők nem is testvéreink, mindazáltal az Angyalok 
szeretetteljesen részt vesznek a mi ügyeinkben. Ők örülnek azon, ha mi megtérünk 
– ők szolgáló lelkek – ,hogy ha megváltattak vagyunk és ha innen kimúlunk 
felvisznek bennünket, és bizonyosok vagyunk abban, hogy soha nem fognak 
Uroknak kényszerített és hűtlen szolgái lenni, vagy pedig azoknak unalmas segítői, a 
kiket ő szeret. Ők a vőlegénynek barátai és örülnek annak örömén, ők a szeretet 
háztartásának szolgái és szorgalmas buzgalommal szolgálnak nékünk, olyannal, a 
mely a leggyengédebb szeretetről tanúskodik, mellyel ők Isten, a magasságos 
mennyei király gyermekei iránt viseltetnek. Ezért hozta az Angyal olyan nagy 
örömmel a reábízott üzenetet, a miképpen az illett azon helyhez honnan ő jött, 
azon alkalomhoz, mely őt aláhozta, és az ő abban való részesüléséhez. Mondá: 
„Íme, hirdetek néktek nagy örömet”, és hisszük hogy ezt az elragadtatás szavaival 
mondotta. Igen az Angyalok annyira örvendtek ezen evangyéliumnak, hogy mikor a 
prédikáció bevégezve volt és eltelve szent örömmel és imádattal összeszedték 
minden erejüket, hogy azt követhessék, mert azt nem tehették, hogy olyan 
követséggel csak egyedül bocsássák a földre. Utol is érték, éppen akkor, mikor a reá 
bízottak megmondásánál az utolsó szót kiejtette, és azonnal rázendítették amaz 
igen emlékezetes dicséretet, a melyet egyedül csak az Angyalok énekeltek, melyet 
soha e földön egy ember sem hallott azelőtt. „Dicsőség a magasságos mennyekben 
az Istennek és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Amint mondám, így 
lett teljes az istentiszteletök, nyilvánult az evangyéliumi prédikátori hivatal, egy a 
Krisztusról való gazdag prédikációban, ott volt a szívbeli és áhitattal teljes dicséret 
is, mely telve volt mennyei örömmel az égi seregektől hangoztatva. Ez egy olyan 
örömhír volt, hogy nem volt elegendő annak kihirdetésére egy hang, habár angyali 
hang volt is az, hanem egy örvendetes hálaénekben kellett azt nyilvánítani, az 
Úrnak egy új éneket kellett énekelni. Testvérek, hogyha az Úr Jézus születése a mi 
nagybátyáinknak, az Angyaloknak oly örvendetes volt, milyen örvendetes lehet az 
nékünk? Hogyha szomszédainkat éneklésre indította, a kik aránylag nagyon csekély 
részt vettek abból, nem keltene-é annak minket teljes örömmel betölteni? Óh, 
hogyha az a mennyet a földre aláhozta, nem kellene-é énekünknek a mennybe 
emelkedni? Hogy ha a menny gyöngykapui jól felnyittattak és a fénylő lények 
áradata alá jött ezen alacsonyabb országba azon időnek előképéül, a midőn nagy 
dicsőséggel mindannyian alászállanak a nagy Királynak dicsőséges eljövetelekor, 
hogyha a mennyet egy kis ideig megüresítették, hogy e földet megörvendeztessék, 
nem kellene-é a mi hálánknak és köszönetünknek és minden szeretetünknek fel a 
mennyei trón felé szállani, és a földet egy ideig elhagyni, hogy a mennyet halandó 
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emberek énekökkel betölthessük? De igen, igyekezzünk arra, hogy azt 
cselekedhessük. 
 
Keresztyének Istent áldjuk 
Kegytrónusa előtt. 
Mert, a mennyet nyitva látjuk, 
S az Úr hozzánk lejött 
 
Mert legelőször is a Krisztus születése az Istennek emberré létele volt. Ő Isten volt, 

ki az emberi természetet magára vette ‒ egy titok, egy csodálatra méltó titok, a 
mely inkább a hitnek mint a magyarázatnak tárgya. Mindazáltal úgy volt az, hogy 
egy kis gyermek feküdt a jászolban, a ki egyszersmind véghetetlen is volt, egy 
gyenge gyermekecske, a ki egyszersmind a menny és földnek teremtője volt. Hogy 
miként lehetett az, azt mi nem tudhatjuk, de hogy az úgy volt, azt erősen hisszük és 
örvendünk azon, mert ha Isten az emberi természetet magára veszi, úgy az 
emberiséget nem hagyja el. Midőn az ember a szövetség kötelékeit elszakasztotta 
és a tiltott fának gyümölcséből evett, mondhatta volna Isten: „Ádám, felhagyok 
veled egészen és a te utódaidat elvetem. Miképpen Luciferrel és az ő egész 
seregével felhagytam, úgy magadra hagylak tégedet is, hogy a magadtól választott 
engedetlenség útján haladj szabad tetszésed szerint előre!” De nem félhetünk, 
hogy Isten ezt tette volna, mert ő az emberiséget a maga társaságába ismét 
felvette. Most tehát az emberiség nem valami egészen az átok alatt fekvő, félre 
elvetett, és néki mindig csak ellenére való teremtmény, mert Jézus az Isten Fia egy 
szűztől született. Isten az emberiséget nem vonta volna úgy a magával való 
egységbe, hogyha nem mondhatta volna: „Ne veszesd el, mert Isten áldása van 
rajta.” Tudom, hogy az átok ki lett mondva az emberre, mivel vétkezett, de 
láthatólag nem az emberiségre elvont értelemben, mert úgy Krisztus nem jött volna 
el, hogy egy embernek alakját felvegye és hogy asszonytól születtessék. A testté lett 
ige reményt nyújt az emberiség részére, dacára az ő nagy esésének. Nincs az egész 
nemzetség a halál és kárhozatra szánva és teljesen a veszedelemre vetve, mert íme, 
Isten e nemzetséggel összeköttetésbe jön és az Istennek Fia embernek fiává lett. Ez 
elégséges arra, hogy szívünket az örömmel teljesen betöltse. 
 
Mert továbbá, ha Isten az emberiséggel egyesült, úgy szereti is őket és akarja az 
emberiség javát s boldogságát. Lássátok milyen szeretetet nyilvánított Isten 
hozzánk, hogy emberi természetünkkel összeköttetésbe jött. Mert Isten 
annakelőtte soha olyan összeköttetésbe nem jött egy teremtményével sem! 
Gyengéd irgalma kiterjedt ugyan minden munkáira, mindazáltal azok annyira el 
voltak tőle különítve, hogy a Teremtő és a teremtmény között egy nagy közbevetés 
volt megerősítve. Az Úr sok magas szellemeket, fejedelemségeket és 
hatalmasságokat teremtett, a kikről mi keveset tudunk. Például nem tudjuk azt 
sem, hogy kik azok a négy lelkes állatok, kik az Örökkévalóhoz a legközelebb 
állanak, de azért Isten soha azoknak természetöket fel nem vette, sem azokkal az ő 
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személyének valóságos egyesülése által összeköttetésbe nem lépett. De íme, az 
emberekkel összeköttetésbe lépett, azon teremtménnyel, mely egy kissé kevesebb 
az Angyaloknál, azon teremtménnyel, mely a bűnért halálra van ítélve. Isten az 
emberrel összeköttetésbe lépett, és ennélfogva szereti azt biztosan és 
kimondhatatlanul, és nagy gondolatai vannak néki azoknak javokra és 
boldogságokra. Hogyha egy király fia egy lázító, egy elpártolt nép közül venne nőt 
házastársul, úgy annak az elpártolt nemzetségnek kilátása lenne a 
megbékélhetésre, megbocsátásra és ismét elfogadásra. A nagy Isten szívében a 
részvét és leereszkedő szeretet csudára méltó gondolatainak kell lenni, hogy ha ő 
az emberi természetet méltóvá teszi arra, hogy a magával való egységbe felvegye. 
Öröm, öröm mindörökké, hangoztassuk azt minél hangosabban, mert az emberré 
lét jót jelent a mi nemzetségünknek! Hogyha Isten az emberiséggel egyesült, úgy 
együtt fog érezni az emberekkel, könyörületes fog lenni irányokban, megemlékezik 
arról, hogy porból való az ember, irgalmas lesz vele, mint gyengével, és beteggel 
szemben. Tudjátok szerelmeseim, hogy mennyire bebizonyult ott, mert az a Jézus ki 
Betlehemben egy asszonytól született, könyörületességre indul a mi erőtlenségünk 
felett, mert ő hasonlóképen megkísértetett mint ti. Olyan bizalmas, valódi 
könyörületessége, vagy velünk való együtt érzése nem lehetett volna a mi 
Főpapunknak, hogyha emberré nem lett volna. Még azzal sem, hogy ő isteni, nem 
lehetett volna olyan tökéletes velünk való érzése és irántunk való részvéte, hogy ha 
testünkből való test és csontunkból való csont nem lett volna. A mi üdvösségünk 
Fejedelme, csak a szenvedésék által lehetett tökéletessé. Szükséges volt, hogy 
,,mivel a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese legyen 
ugyanazoknak.” (Zsid. 2, 14.) Erre nézve ismét megszólíthatjuk az ezüst csengettyűt, 
hogy a Fiú mély részvéttel viseltetik az emberek iránt, mert ő mindenestől fogva 
hasonlatossá lett az ő testvéreihez. (Zsid. 2, 17.) 
 
Továbbá, az egész világos, hogy ha Isten annyira leereszkedik és oly benső 
összeköttetésbe lép az emberekkel, ő azt azért teszi, mivel szándéka van az 
embereket megváltani és megáldani. Az emberré lét a megmentést jövendöli. Óh, 
hivő lélek, Istened nem gondolhatja azt, hogy téged elátkozzon. Tekints az emberré 
lett Istenre! Mit olvashatsz ott más egyebet, mint üdvösséget? Istennek az emberi 
testben azt kell jelenteni, hogy Isten elhatározta az embert minden ő kezének 
munkáin úrrá tenni és mindeneket az ő lábai alá vetni: „Juhokat és minden 
barmokat, még a mezei vadakat is. Az égi madarakat és a tengernek halait, és a 

melyek által járják a tengernek ösvényit” (Zsolt. 8, 7‒9.), igen, annak azt kell 
jelenteni, hogy jönni kell egy embernek kinek lábai alatt minden dolgok 
megtörténhetnek, ugyannyira, hogy még a halál is lábai alá vettetik. Hogyha Isten 
lehajol az emberekhez, úgy az azt jelenti, hogy az embernek fel kell emeltetni 
Istenhez. Mily öröm van ebben! Óh, vajha szívünk hamar érezhetné az emberré 
létet! Óh, vajha ismerhetnénk azon kibeszélhetetlen gyönyörnek csak ezredrészét, 
mely ezen gondolatban rejlik, hogy az Istennek Fia Betlehemben mint gyermek 
született! Lássátok milyen sok és teljes okai vannak az a feletti örömnek, hogy Jézus 
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Krisztus született, mivel az ő születése Istennek emberré léte volt. 
 
Továbbá az Angyal az által hirdette ki az örömnek okait, hogy mondotta, hogy az a 
ki született nékünk Megtartónk. „Mert született néktek ma a Megtartó.” Testvérek 
és testvérnők, én tudom, hogy ki örvendhet ma leginkább azon gondolatnál, hogy 
Krisztus, mint Megtartó született. Azok ezek, a kik bűnös voltukat leginkább tudják 
és érezik. Ha a Megváltó tízhúrú hárfájának hangját hallani akarjátok, úgy adjátok 
azt egy bűnösnek kezébe. A „Megváltó” hárfa, de a „bűnös” képezi azon ujjakat, 
melyek ezen hárfát érinteni és abból a hangot kihozni képesek. Hogy ha magadat 
úgy természeted, mint szinte cselekedeteidnél fogva elveszettnek érzed, hogy ha a 
bűnt mint valami nagy csapást érezed szívedben, ha a gonoszság fáradttá és 
megterheltté teszen, ha a gonoszság szégyenét és terhét megismered, akkor 
örömöt okoz néked ha a Megváltóról hallhatod, hogy Isten őt adta a bűnösöknek. 
Még ha úgy hallasz is Jézusról a Megváltóról, mint egy kis gyermekről, akkor is 
örömödre fog szolgálni, leginkább pedig abban lehet teljes örömöd, hogy ő most 
már üdvödnek egész munkáját bevégezte. Megtekinted ezen nagy munkának 
kezdetét, azután figyelemmel kíséred azt egész a bevégzéséig és az Úrnak nevét 
dicsőíted és magasztalod. Született néktek, és néktek, kik a bűnösök között elsők 
vagytok, néktek is, hogyha vétkeiteket beismeritek és megbánjátok, született ma a 
Megtartó. Ő egy Megtartó születése által, mert azért született. A bűnösöket 
megtartani néki születési joga és hivatala. E szerint az elveszetteket megkeresni és 
megtartani az isteni természetnek elrendezése, isteni kormányzása és hivatala. Ez 
időtől kezdve Isten adott egy Segítőt, kire nagy szükség van, a ki a nép közül 
választatott és felmagasztaltatott, hogy megkeresse és megtartsa a mi elveszett 
vala. Nem öröm é ez? Miben lehet öröm, ha ebben nem? 
 
Azután mondja az Angyal, hogy ez a Megtartó az Úr Krisztus és ez is nagy öröm 
ezen eseményben. Krisztus annyit jelent, mint felkenetett. Hogyha tudjuk, hogy az 
Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket megtartsa, nagyon jó, hogy ha azt is 
tudjuk, hogy az Atya képessé is tette őt nagy feladatának megkezdésére. Ő a 
Magasságostól felkenetett, hogy azon hivataloknak, melyeket magára vállalt 
megfelelhessen. Az Istennek lelke nyugodott ő rajta mérték nélkül, Urunk 
háromféle hivatalra lett felkenve, mint próféta, pap és király. Helyesen van 
mondva, hogy ezen felkenetés háromszoros erejében, soha más emberen nem 
nyugodott. Volt királyi próféta, például Dávid, volt királyi pap is Melkisédek, volt 
papi próféta is, mint Sámuel. E szerint történt meg, hogy két hivatal egy emberben 
egyesülve volt, de mind a három próféta, pap, király soha egy háromszorosan 
felkenetetben össze nem találkoztak, míg Jézus nem jött. Krisztusban a 
legkigondolhatóbb teljes felkenettetést találjuk, a ki „felkenetett örömnek olajával 
az ő társai felett” (Zsolt. 45, 8.) és a ki Messiás, az Istennek küldötte, megváltásunk 
munkájára teljesen elkészített. Örüljön hát szívünk. Nékünk nemcsak egy 
névszerinti Megtartónk van, hanem egy teljesen elkészíttetett Megtartónk, a ki 
megmentetésünkre elégséges, egy olyan, a ki hozzánk mindenekben hasonlatos, 
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mert ember, de minden tekintetbon alkalmas a mi erőtlenségünkben segíteni, 
melyet ő magára vállalt, mert a felkenetett ember. Nézzétek, mily benső 
összeelegyítését találhatjuk az isteninek és emberinek az Angyalok énekében. Azt 
éneklik ő róla, hogy ő a „Megtartó” és egy Megtartónak isteninek kell lenni, hogy a 
halál és pokoltól megmenthessen, és mégis attól van származtatva a neve amit az 
emberekkel cselekszik. Azután említik énekökben, hagy ő a „Krisztus” és annak 
emberinek kell lenni, mert csak egy ember kenettethetik fel, de ez a felkenettetés 
az istenségtől jön. Hangoztassátok az öröm kürtöket ezen csudálatos 
Felkenettetnek és örüljetek ő benne a ki papotok, hogy rnegtisztítson benneteket, 
prófétátok, hogy tanácsoljon, oktasson és Királyotok, hogy benneteket 
megszabadítson. Az Angyalok úgy énekeltek róla, mint az Úrról és mégis mint a 
most születettről, és ebben is az van nyilvánítva ismét, hogy az uralkodásban az 
isteni egyesülve van a születésben az emberivel. Mily szép összhangzatban vannak 
a szavak az értelemmel. 
 
Az Angyal tovább is ment és ezen pásztoroknak megadta az örömhöz az alapot, a 
mennyiben mondta azoknak, hogy habár Megváltójuk született, hogy Úr legyen, 
mindazáltal olyan nagy alacsonyságban született, hogy őt mint egy kis gyermeket 
bepólyázva jászolban feküdve találhatják. Van-é itt ok az örömre? Azt mondom 
erre, hogy igen valóban van, mert az istenség rettentései a bűnöst gyakran 
visszatartják a megbékéléstől, de lássátok, az istenség mily kegyelmesen elrejtőzik 
egy gyermekben, egy kis gyermekben, egy olyan kisdedben, a kit pólyába kell tenni, 
mint minden más olyan született kisdedet. Ki fél hozzá közeledni? Ki hallott valaha 
arról, hogy egy kis gyermektől a körülte levők rettegtek volna? Mindazáltal ott van 
az istenség. Én lelkem, hogy ha a félelem és rettegéstől nem állhatsz meg azon 
„üveg tengernél, mely tűzzel van vegyítve”, hogy ha az isteni dicsőség néked olyan 
mint a megemésztő tűz és a mennyei Felség tégedet egész annyira áthat, hogy 
elalélsz és reá nem nézhetsz, úgy jöjj ezen kis gyermekhez és mondjad: „Isten itt 
van és itt közeledhetek hozzá az ő szerelmes Fia személyében, a kiben az 
istenségnek minden teljessége lakoz.” (Kolossé 2. 9.) Ó mily nagy üdvösség rejlik az 
emberré létben, ha meggondoljuk, hogy Istennek nagy hatalma abban az emberek 
gyengeségükhöz leereszkedik és a véghetetlen Felség az emberi gyarlósághoz 
lehajol. 
 
Most figyeljétek meg azt is, hogy a pásztoroknak nem az mondatott, hogy a kis 
gyermeket tirusi bársonyba, vagy messze földről került finom selyembe takarva 
találják.  
 
„Nem arany, gyöngy s drága követ 
Nem koronát hordott fejed” 
 
Ép oly kevéssé kellett őt a fejedelmek márvány palotájukban keresni és megtalálni 
magas rangú környezettől, uralkodóktól mint alattvalóitól környezve, hanem mint 
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egy polgár asszony gyermekét találhatják meg, jóllehet fejedelmi származású, de 
olyan családból való, a melynek törzse megszáradt és el lett felejtve. A gyermek egy 
ácsmester fiának tekintetett. Hogy ha az alacsonysorsban lévő szülőkre tekintettek 
és azon szegényes ágyra melyet gyermekök részére megvetettek, hol az előtt az 
ökrök etettek, azt kell mondanotok: „Ez valóban nagy leereszkedés!” Óh, szegények 
örüljetek, mert Jézus szegénységben született és jászolba helyeztetett. Ó ti nehéz 
munkások örüljetek, mert a Megváltó egy alacsonysorsban lévő szűztől született és 
az ő gondviselő, vagy nevelő atya egy ácsmester volt. Ó, gyakran megutált és 
eltaposott nép a népszerű Fejedelem megszületett egy olyan, ki a nép közül 
választatott, a trónra emeltetett. És ti, kik a magasabb néposztályhoz tartoztok, 
magatokat az úri rendnek nevezitek, nézzétek a földi királyok Fejedelmét, kinek 
származása isteni, még sincs hely számára a vendégfogadó háznál. Lássátok, ó 
emberek, az Istennek fiát, a ki a ti csontotokból való csont, ismeretes minden 
nyomoraitokkal és szenvedéseitekkel, a ki későbbi életében éhezett, fáradozott, a 
mint ti elfáradtok és csekély ruhába járt, mint a tiétek a milyen, nagyobb 
szegénységben volt mint ti, mert néki nem volt annyi helye, hova fejét lehajthatta 
volna. Örüljön a menny és föld azon, hogy Isten oly teljesen, oly valóban 
leereszkedett az emberekhez. 
 
De ez még nem mind. Az Angyal örömre hívta fel a pásztorokat és én is arra 
szólítlak fel titeket és pedig azon okból, hogy ezen gyermeknek születése Istennek a 
magasságos mennyekben dicsőségére szolgáljon és e földön békességre és az 
emberekhez való jó akaratra. A Krisztus születése Istennek oly nagy dicsőségére 
szolgált, a milyet ő, a mint én gondolom semmi más által el nem érhetett volna. 
Mindig nyájas és gyengéd hangon kell beszélnünk, hogyha Istennek dicsősségéről 
szólunk. Az magában véghetetlen és tőlünk megfoghatatlan, mégis mondhatjuk, 
hogy Istent kezének minden műve nem hozhatott volna néki olyan dicsőséget, mint 
az ő szerelmes fiának oda adása és hogy az összes teremtmény és gondviselés nem 
nyilvánítja ki annyira az istenség szívét, mintha az ő egyetlenegy szülött fiát adja és 
e világra küldi hogy általa az emberek éljenek. Minő hatalom az, mely az Istent a 
dicsőségből aláhozta a jászolba, olyan nagy csudát csak a Mindenhatóság hozhatott 
létre! Mily nagy hűség a rég adatott ígéretek beteljesítésére nézve! Mily 
igazságosság a szövetség megtartása tekintetében. Minő kegyelem, és mégis 
milyen igazság! Mert ezen most született gyermek személyében a törvény 
követelésének kellett teljesedni és az ő drága testében meg kellett a bosszú 
elégtételnek adatni az isteni igazságnak megsértéséért. Isten minden tulajdonságai 
a legmagasabb fokon csodálatosan nyilvánultak ezen kis gyermekben. Gondoljátok 
az egész napot egy gyújtópontban összevenni és mégis olyan gyengéden fény lenni, 
hogy annak fényét a leggyengébb szemek is elhordozhassák, úgy jött a dicsőséges 
Isten alá, hogy az ember Őt mint asszonytól született gyermeket nézheti. 
Gondoljatok erre! Isten halandó testben! A mindenekkel bíró egy jászolban fekszik! 
Csudálatos ez! Dicsőség a magasságban Istennek! Ő azt előre megjelentette a mit 
mostan beteljesített! 
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Az által, hogy az Úr Jézus született, már bizonyos mértékben béke van e földön, de 
még egy határtalan örömnek kell jönni. A harcnak fogai már valamennyire 
kitörettek és bizonyságát láthatjuk annak, hogy nagy hűség nyilvánul a nagy 
romlásban lévők iránt. Krisztusnak vallása felemeli pajzsát az elnyomottak 
oltalmára és a kegyetlenséget Isten ellenes gonosz cselekedeteknek nyilvánítja. 
Bármennyi gúny és gyalázattal legyen is Krisztusnak egy hű szolgája, az 
evangyéliumnak prédikátora elhalmozva, azért soha nem fog hallgatni, míg az 
eltaposott nemzetiségek és fajok az ő szavait készek lesznek meghallgatni, úgy 
szinte Istennek hű gyermekei nem hagynak fel fáradozásaikkal, mígnem minden 
embereknek, a kiknek csak tudták, a békét megajánlották minden tehetségük 
szerint. Eljön az idő, amidőn ezen növekedő bizonyságok győzelmet aratnak, és a 
népek többé a hadakozást nem tanulják. A Békefejedelem eltöri a harci kopját. Ő a 
Mindeneknek Ura, „eltöri a nyilakat, kézíveket, pajzst, szablyát és a hadat, az ő 

lakhelyében Sionban.” (Zsolt. 76, 3‒4.) A milyen bizonyos, hogy Krisztus 
Betlehemben született, épen olyan bizonyos, hogy ő minden embert egymás 
testvérévé teszen és egy béke országot alapit, melynek soha vége nem lesz. Azért 
énekeljünk öröménekeket, hogy ha Istent dicsőíteni óhajtjuk, mert a ma született 
gyermek kinyilvánította az ő dicsőségét, és énekeljünk, hogy ha a földön való 
békének örvendünk, mert ő jövetelével azt elhozta. Igen, és hogy ha azon láncot 
szeretjük, és annak örülünk, mely a dicső mennyet a megengesztelt földdel 

összeköti ‒ és az emberekhez való jó akaratot, a melyet az örök Isten ebben 
nyilvánít, úgy harmadszor is hangoztassuk Hallelujánkat, magasztaljuk Immánuelt, 
mivelünk Isten, magasztaljuk és dicsőítsük azt, ki az ő születésével mindezeket 
megszerezte nekünk. „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e 
földön. békesség és az emberekhez jó akarat.” 
 
Úgy gondolom, hogy eléggé felmutattam néktek a pásztorok örömének alapját, 
azaz, hogy nékik volt elég okuk örülni, de ti és én, a kik ezen utolsó időben élünk, 
kell, hogy még sokkal örvendezőbbek legyünk, ha mi az üdvnek egész nagy művét 
értjük. Ők magasztalták Istent mindazokért, a melyeket láttak és hallottak, a mint 
nékik megmondatott. Jöjjetek testvéreim, legalább is annyit tegyünk, mint ezen 
egyszerű pásztorok tettek, magasztaljuk őt teljes szívünkből és lelkünkből. 
 
Másodszor vizsgáljuk meg, kiké ezen öröm. Tegnap nagyon leveretett voltam, mivel 
a szomorú idő az ember kedélyét nagyon lehangolja. 
 
„Egy pacsirta sem tud zengni 
Ég felé mely sötét s borús.” 
 
De egy gondolat áthatott és mély örömmel eltöltött. Ezt nem azért mondom 
néktek, hogy ez valami különösnek láttassék előttetek, hanem azért, mivel nékem 
örömöt adott. Ez valami egész személyes dolog, és pedig az, hogy a Krisztus 
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születése feletti öröm részint csak azoké, a kik őt hirdetik, mert az Angyalok, kik 
ezen örömhírt hozták nagyon örültek, annyira örültek a mennyire csak tudtak. Erre 
gondoltam és így szóltam szívemben: „mivel szólnom kell Jézusról, ki e földre szállt 
születése által az embereknek üdvöt szerezni, én is szabadságot veszek magamnak 
az örömre, örvendek, hogy ha más felett nem, de a felett igen, hogy 
embertársaimnak olyan örömhírt hirdethetek.” Könnyek jöttek szemeimbe és még 
most is ott vannak, mert előttem van az, hogy én oly nagy kegyelemben 
részesíttettem, miszerint embertársaimnak mondhatom: „Isten leereszkedett 
annyira hogy természeteteket felvette, hogy benneteket rnegmenthessen.” Ezek 
olyan örömteljes és magasztos szavak, mint a melyeket csak aranyszájakkal 
kívánhatnánk hirdettetni. Cicero és Demosthénes, ama híres és jeles szónokok, 
beszédjek alapjául ilyen szöveggel nem rendelkeztek. Ó, öröm, öröm! Egy olyan 
embernek születtetni e világra, a ki Isten is. Ó szívem, ugrálj örömödben, mint 
Dávid az Isten ládája előtt. 
 
De ezen öröm nem csak azok részére adatott, a kik azt hirdették, hanem 
mindazoknak is, a kik azt hallották. Ezen nagy öröm az egész népnek, tehát minden 
népnek öröme leszen. Ez határozottan azt jelentette, első sorban, hogy ez az egész 
zsidónépnek öröme lesz, de ez, hogy Krisztus született öröme az egész földön 
lakozó minden népnek. Nincs olyan nemzet e föld kerekségén kinek öröme ne 
lehetne abban, vagy pedig joga nem volna a felett örülni, hogy Isten az emberekhez 
leereszkedett. Énekeljetek mindnyájan, ti Jeruzsálem elpusztult és kietlen helyei. 
Vegyüljetek az éneklők közé ti kik a puszta helyeken laktok, és örüljenek a szigetek 
és annak lakosai is! Ti, kik a hideg éghajlat alatt Isten éjszaki szelének csontot és 
velőt átható hidegét érezitek, engedjetek, hogy ezen örömhír ezen igazság, 
szíveteket örömtől lángolóvá tegye. És ti, kiknek arcotokat az égető nap heve 
megpirította, tegyétek ezt részetekre egy vízzel teljes kútfővé. Magasztaljátok és 
dicsőítsétek a nagy Jehovát, hogy az ő egyszülött Fia az emberiség testvérévé is lett. 
 
„Örvendjetek magas egek  
Hogy a Krisztus megszületett  
És te föld, emeld fel szavad 
Énekelj, magasztald Urad!” 
 
De testvérek, nem mindenek örülnek ennek, még azok sem mindnyájan, kik ezen 
dicső igazságot ismerik, ez az emberiség fele részének szívét nem illeti. Hát kié ezen 
öröm? Erre azt felelem: mindazoké, kik azt elhiszik, különösen pedig mindazoké, a 
kik úgy hisznek, mint a pásztorok hittek, olyan hittel, mely a hitetlenség által nem 
inog. A pásztoroknak legkisebb kétely sem volt szívökben. A világosság, az Angyalok 
és az éneklés elegendő bizonyíték volt nékiek, ők az örömhírt elfogadták a nélkül, 
hogy csak egyetlen kérdést is tettek volna. Ebben a pásztorok épen olyan boldogok, 
mint bölcsek voltak, igen, bölcsebbek azoknál a kik bölcsek akarnak lenni, vagy 
bölcseknek akarnak láttatni, kiknek bölcsességök csak a bírálgatásokban nyilvánul. E 
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jelen korszak megveti az egyszerű gyermeki hitet, de mily csudálatosan 
megszégyeníti Isten az ilyen látszat bölcseket. Ezen bölcs kételkedők saját talajokon 
is megbotránkoznak és zavarba jönnek.  
 
A miképpen minden szent tudósításokban kételkednek, azonképpen kétségbe 
vonják ők mindazon dolgokat, melyeket más emberek hisznek és igaznak tartanak. 
De ők megszégyenülnek, mivel a tagadhatatlan tények dörgő szavakkal kiáltják a 
hitetlennek füleibe: „Balgatagok az együgyűek hittek és bölcsebbek voltak, mint a 
milyenné titeket képzettségtek tett. Határtalan kételyetek hamisságba vitt 
benneteket, nem az igazságba” 
 
A pásztorok hittek és örültek, annyira a mennyire csak tudtak, de hogyha N. N. 
professzor ott lett volna ezen emlékezetes éjszakán, az Angyalokkal határozottan 
vetekedett volna, ő tagadta volna még talán azt is, hogy egy megváltóra az 
emberiségnek nagy szüksége van. Hidegvérűen jegyzeteket csinált volna a 
világosság természetéről való előadáshoz. Megvizsgálta volna azon alkalommal, 
azon csudálatos éjjeli jelenet okát, mely ott a Betlehem mezejében történt. 
Mindenek előtt pedig biztosította volna a pásztorokat a felöl, hogy valami 
emberfeletti határozottan nem is létezik. Hát a korunk bölcsei nem 
bebizonyították-é már ennek az eseménynek lehetetlenségét százszor is, még pedig 
olyan alapos bizonyítékokkal, melyek elégségesek arra, hogy az ajtófélfát 
meggyőződéshez hozzák? Olyan világossá tették azt, mint a hogy háromszor kettő 
tizennyolc, hogy nincsen Isten, sem Angyal, sem lélek. Ők azt minden kétség feletti 
dologgá tették, legalább is a saját gondolatok szerint, hogy minden felett kételkedni 
kell, és semmit sem lehet hinni, kivéve azoknak csalhatatlanságokat, kik a 
tudományosságra jogot tarthatnak. De az ilyen emberek nem találnak vigaszt, még 
annyit sem, a mennyire nagy szükségök volna, ezt magok is bevallják. Az ő tanaik 
nem örömhír, hanem vigasz nélküli tagadás, gyilkoló fagy, mely minden nemes 
reményt csirájában megöl, és az ész nevében az embert legvalódibb boldogságától 
megrabolja. Legyünk olyan filozófusok, mint a pásztorok voltak, mert ők nem sokat 
hittek, hanem egyszerűen azt, a mi nagyon hihető volt, és a személyes megvizsgálás 
után igaznak találták azt. A hitben öröm van. Ha hitünk érezhet, úgy már most 
boldogok vagyunk. Óhajtanám, hogy ezen reggelen úgy érezhetnék, mintha az 
Úrnak dicsőségét még most is látnám az égen, mert az megjelent ottan, habár én 
nem is láthattam. Óhajtanám, hogy láthatnám az angyalokat és hallhatnám az ő 
szavokat, és habár ezt nem is tehetem, mindazáltal tudom határozottan, hogy azok 
beszéltek, habár én őket nem láttam, és nem hallottam is. Bizonyos vagyok benne, 
hogy ezek a pásztorok hazugságot nem beszéltek, és hogy a Szentlélek nem csalt 
meg bennünket, mikor Lukács által, az ő szolgája által ezt leíratta számunkra. 
Felejtsük el a nagy közbeeső időt és csak arra gondoljunk, hogy az valóban úgy volt. 
Hozzátok emlékezetbe és legyetek bizonyosak a felöl, hogy az valóban megtörtént 
dolog volt, és majd hogy nem halljátok még most is zengeni az angyal kart odafent: 
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség, és az 
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emberekhez jó akarat.” Határozottan hallja a mi szívünk a dicséneket és érezzük 
annak örömeit, a mennyiben elhisszük azokat egyszerűen, miként a pásztorok 
cselekedtek. 
 
Figyeljétek meg jól, ezek a pásztorok, a kik egyszerű elméjekkel hittek, óhajtották, 
hogy azon csodálatos gyermeket közelebbről megismerhessék. Mit cselekedtek 
aztán ők, mint tanácskoztak és együtt megbeszélték a dolgot, ezt mondván: 
„Menjünk el mind Betlehemig és lássuk meg e dolgot, melyet az Úr megjelentett 
nékünk.” Ó szerelmeseim, hogy ha a Krisztus örömében részesülni óhajtotok, 
jöjjetek Ő hozzá. A mit saját szentkönyvében ő róla olvastok, vagy abból hallotok, 
higgyétek azt, de azután ne felejtsétek el azt is mondani: „elmegyek, hogy 
megtalálhassam Őt.” Hogyha Istennek a Sinai hegyről dörgő szavát halljátok, ne 
menjetek közel a lángoló hegyhez, mert a törvény kárhoztat, elítél benneteket az 
Isten igazsága lesújt benneteket. Hajoljatok meg távol alázatban, és imádjátok Őt 
szent tisztelettel. De hogyha a Krisztusban kinyilvánított Istenről hallotok, siessetek 
hozzá. Siessetek hozzá teljes bizodalommal, mert nem járultatok a tapasztalható 
hegyhez és az égő tűzhöz, „hanem járultok az új Testamentomnak közbenjárójához 
a Jézushoz, és a reánk hintetett vérhez, mely drágább dolgokat szól, hogy nem mint 
Ábelnek vére.” (Zsidók 12, 18, 22, 24.) Jöjjetek közel, közelebb, még közelebb. 
„Jöjjetek én hozzám”, ezek az ő tulajdon szavai azokhoz, a kik fáradtak és 
megterhelve vannak, és ugyanazon szavakat fogja végül is hozzátok intézni: „Jertek 
el én Atyámnak áldottai, és bírjátok az országot, mely számotokra megkészittetett e 
világ fundamentumának felvettetése előtt.” (Máté ev. 25, 34.) Ha a Krisztusban 
való örömöt óhajtjátok, jöjjetek és megtaláljátok azt az ő kebelén, vagy pedig 
lábainál. Ott találta azt János és Mária is ezelőtt régen. 
 
És azután testvéreim, cselekedjetek úgy, amint a pásztorok cselekedtek, mikor a 
helyhez értek. Ők örültek, mikor meglátták a gyermeket, kiről az angyaltól 
hallottak. Ti nem láthatjátok őt testi szemmel, de gondolkozni és elmélkedni kell ő 
felőle, és úgy lelki szemeitekkel ezen nagy, magasztos és dicső igazságot 
szemlélhetitek, hogy az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk. És ez az útja annak, 
hogy ma is örömünk lehessen, olyan örömünk, mely a mennyből száll alá a menny 
királyának földre jövetelével. Higgyetek, jöjjetek közelebb, azután nézzetek ő reá 
folyton, és úgy áldását élvezhetitek. 
 
„Jézus Krisztus dicsértessél,  
Hogy értűnk emberré lettél. 
A midőn szüztől születtél; 
Angyaloktól dicsértettél. Halleluja. 
 
Az órák Istennek Fia 
Íme, fekszik a jászolba.  
Megváltónk öltözik íme, 
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Szegény testünk és vérünkbe. 
Halleluja.” 
 
Időm eltelt, máskülönben szerettem volna néktek harmadszor még megmutatni, 
hogy miképpen kell ezen örömnek nyilvánulnia. Itten csak egy vagy két utasítást 
óhajtok adni. Azon utat, módot, mely szerint sokan a kik a karácsony ünnepét 
hiszik, azt megünnepelni szokták, nagyon jól ismerjük. Nemde nem keresztyén 
ország é ez? Azt már olyan sokszor hallottam, hogy el kell hinnem, hogy igaznak kell 
lenni. Egy keresztyén ország! De mily csodálatos nemű itten a keresztyénség! Nem 
csak, hogy a régi időben a karácsony ünnepén a legnagyobb seres hordót ütötték 
csapra, hanem még e mi időnkben is a karácsonyt ünneplőknek rendesen le kell 
részegedniek. Nem vádolom az én népemet, vagy nem rágalmazom azzal, hogy ha 
azt mondom, hogy karácsony ünnepi örömének egy leglényegesebb része a 
részegség. Hogyha Bacchus* ( Bacchus a pogányoknál a részegség és dorbézolás 
istene volt – fordító) született volna ekkor, úgy azt hiszem Angolország ünnepelné 
leghelyesebben ezen utálatos istenség születés napját,* ( Bárcsak a mi országunkról 
máskép nyilatkozhatnánk, de fájdalom, ez nálunk is így bizonyul sok részében. 
(Forditó) 
 De ne is mondjátok nékem, hogy az a szent Jézus gyermek születés napja, a melyet 
ők olyan nagyon ünnepelnek. Avagy az olyan káromlások által nem újból 
megfeszíttetik-e inkább? Határozottan, Jézus mondja az istenteleneknek: „Miért 
ünnepelitek ti születésem napját, és miért emlegetitek nevemet dorbézolástok és 
részegeskedéstekkel összekötve?” Szégyen, hogy az ilyen szavak használatához 
elegendő ok van adva. Tízszeres szégyen, hogy olyan sok ok van adva erre nézve. 
 
Ezen születési ünnepélyt az egész éven át ünnepelhetitek, mert sokkal jobb volna 
azt mondani, hogy ő az évnek minden napján születik, mintsem hogy épen csak egy 
meghatározott napon, mert valóban születik ő lelki értelemben, az évnek minden 
napján néhány ember szívében, és az nékünk sokkal fontosabb és lényegesebb 
pont, mint az ünnepnapoknak megfigyelése. Fejezzétek ki örömötöket először is, 
úgy a mint azt az angyalok tették, nyilvános szolgálat által. Nehányan közülünk 
hivatva van arra, hogy sokaknak hirdesse ezen eseményt. Hirdessük a Megváltót a 
legvilágosabb és legkomolyabb módon, és az ő minden embereket megmentő 
hatalmát. 
 
Hogyha akarjuk, hogy a népek az örvendetes eseményt megtudják, úgy el kell azt 
hirdetnünk. Az a mi kötelességünk, hogy az evangyélium terjesztésével soha fel ne 
hagyjunk. Jézus Krisztus akarja, hogy az ő tanítványai hirdessék az evangyéliumot. 
Azért testvérem munkálkodj ebben fáradhatatlanul a Szent Léleknek erejében, 
jöjjön bármi. Nem tetted ezt még eddig, úgy kezd meg most, mint a Krisztusnak 
szolgája, és kérjed Istennek segítségét. De talán azt mondod, hogy te ezt nem 
teheted? De igen, teheted. Te tálentomodat keszkenődbe kötve tartod, vedd ki azt 
onnan, hűtlen szolga, hogy ha eljön Urad, meg ne büntessen tégedet! De talán 
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mondod, hogy te nem tudsz sokakat tanítani. Hát ki mondja, hogy tudsz? Taníts 
egyet. De mondod, hogy te nem tudsz prédikálni. Ki szól itten prédikálásról. Taníts, 
taníts valamely úton és módon. Beszéld el a népeknek, az Úr Jézus születését. De te 
nem tudsz királyokat és nagy férfiakat tanítani, mondod talán? Nem is szükséges az, 
tanítsd a szolgákat és a gyermekeket, csak terjeszd mindenkor nagy örömmel az 
evangyéliumot! A világnak meg kell nyeretni Krisztus részére, és hogy ha akarjuk 
megnyerni embertársainkat, célunkat csak azzal érhetjük el, hogy ha hirdetjük nékik 
a Megváltó nagy szeretetéről való örömhírt, mert mi módon hallhatnának prédikáló 
nélkül, és mi módon prédikálnának, ha nem küldetnek? Krisztus küld titeket, mert 
azt mondja: „A ki hallja is ezt mondja: „Jövel.” (Jelenés 22, 17.) Ezen megbízatás 
erejében mondjátok ezt ti is: 
 
„Tehát mondom minden bűnösnek: 
Drága Megváltót találtam meg. 
Mondom: Lássátok mit tett értünk, 
Emberré lett, hogy üdvöt nyerjünk.” 
 
Ha vannak köztetek a kik nem tudnak prédikálni, de tudtok énekelni. Énekeljétek 
hát dicsérő éneketeket, és magasztaljátok Istent teljes szívetekből. Ne 
restelkedjetek nyelveteket Isten dicsőítésére felhasználni, hanem emeljétek fel 
gyakran öröm énekeiteket a most született Király dicsőítésére. Vannak köztetek 
olyanok is, a kik sem prédikálni, sem énekelni nem tudnak. Úgy azt kell tennetek a 
mit a pásztorok cselekedtek. De mit tettek azok? Kétszer is meg van említve róluk, 
hogy elhirdették azt, a mi nékik a kisgyermek felől mondatott vala. Mihelyt a kis 
gyermeket meglátták, azonnal hirdették mindenfelé a mit nékik az Angyalok 
mondtak, és mikor visszatértek, hazamentek, dicsőítették az Istent. Ez a 
leggyakorlatibb mód arra nézve, hogy örömötöket nyilvánítsátok. Szent beszédek 
és társalkodások épen oly kedvesek Isten előtt, mint a prédikációk vagy az énekek. 
Volt egy olyan is ottan, a ki nem sokat szólt, de annál többet gondolt: „Mária pedig 
mindezeket magában tartja vala, és szívében forgatja vala.” (19. v.) Ez az út és mód, 
mely által az emberek üdvre juthatnak: ha az evangyéliumot hallgatják, és azt 
szívökben forgatják. Imádkozzunk testvérek, hogy Isten a meg nem térteket arra 
segítse, hogy az igéket magokban megtartsák és szívökben forgassák. Hogyha 
annyira jöhettek, akkor jó reményünk lehet felőlük. Ha az evangyéliumot 
megfontolják az ő szívökben és lelkükben, úgy azt kell mondaniok: „Emberré lett 
Istenség, hogy állhatnék én ellened? Átadom magamat tenéked teljesen, hogy 
mindig a te szolgád maradhassak.” Csendes boldog lélek, fontolgasd, szívedben 
azon nagy és örvendetes igazságot, hogy Jézus Betlehemben született. Immánuel 
Isten velünk! Fontolgasd ezt, ha tudod, tekints arra újból és újból, vizsgálgasd ezen 
megbecsülhetetlen drága gyémántnak különböző oldalait, imádd és magasztald 
szeresd és csodáld, azután ismét imádjad a szeretetnek ezen hasonlíthatatlan nagy 
csodáját. 
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Végül menjetek el és tegyetek jót másokkal! Mint a napkeleti bölcsek hozzátok el 
ajándékaitokat és áldozzátok a most született Királynak szívetek legjobb aranyát a 
szeretetet, az imádás és magasztalás tömjénjét és a töredelmesség mirháját. 
Hozzátok mindnyájan szívetek legjobb kincseit, és hozzatok földi javaitokból is, 
mert ez az öröm üzenet napja és illetlen volna üres kézzel az Úr előtt megjelenni. 
(5. Mózes 16, 16.) Jöjjetek, és imádjátok Istent ki a testben megjelent, úgy eltelik 
szívetek az ő fényével és kedvességével a Szentléleknek ereje által. Ámen 
 

A kétszeres „Jövel!” 
 
„A lélek is és a menyasszony ezt mondják: a ki hallja is ezt mondja: Jövel: és ki 
szomjúhozik, jöjjön el: és a ki akarja, vegye az életnek vizét ingyen.” (Jelenés 22, 
17.) 
 
Szövegünk a könyv végén áll, épen úgy, mint ezen nap az év végén áll, *(Ezen 
prédikációt December 31-ikén tartotta Spurgeon)  és örömhírrel teljes, a miképpen 
óhajtjuk, hogy e mai zárprédikációnk legyen. Majdnem úgy látszik, mintha a 
Szentlélek nem akarná, hogy az író eszköz letéve legyen, mindaddig, míg dacára az 
Istentől adatott igék bizonyságainak még olyan sokan hitetlenségben vannak, azért 
mielőtt a szentírás könyveit bezárná, és azt minden hozzáadástól vagy 
meghiányosítástól nagyon ünnepélyes szavakban megtiltaná, még egyszer egy 
teljes, szabados, komoly és kegyelemteljes meghívást intéz a szomjúhozó lelkekhez, 
hogy jöjjenek Krisztushoz és igyanak. Azonképpen óhajtanék én is ez esztendőnek 
utolsó napján még egy evangyéliumi meghívást írni, hogy azok a kik prédikációinkat 
ez ideig még nem hitték, most még ez évnek végső napján füleiket lehajtanák és az 
Üdv üzenetét elfogadnák. Ó, vajha mielőtt az éjféli harangszó egy új év születését 
hirdeti, ti is ujjá születhetnétek Istentől, hogy ez megtörténjen, ahhoz szükséges, 
hogy azon igazságok, melyek által az emberek ujjá születtethetnek, néktek 
szeretetben szemeitek elé állíttassanak. Azért felkérlek mindnyájatokat, a kiknek 
Isten halló képességet adott, hogy ezen kérelemnek engedjetek, ezt mindnyájan 
alkalmazzátok önmagatokra, hogy ha már ez év elmúlt 52 vasárnapján a nyilak 
céljukat eltévesztették, egy most ez alkalommal Isten lelkétől vezetve találjanak. 
Imádkozzatok is, hogy ha sokan az ő szívök ajtaját az Úr Jézus előtt, mindezideig 
erősen bezárták, ő jöjjön ma a prédikáció által és kezét az ajtó zárjára tegye, hogy 
azoknak szívök ő iránta való szeretetre buzduljon. Ezen imának meghallgattatása 
határozottan áldásos fog lenni mindnyájunkra nézve. Várjuk ezt gyermeki 
bizodalommal és e szerint a várakozás szerint cselekedjünk, úgy látni fogjuk, hogy 
az emberek Jézushoz repülnek, mint a fellegek és mint a galambok az ő ablakokra. 
(Ézsaiás 60, 8.) 
 
Avagy szövegünk szavai nem az Úr Jézus szavai-e? Tekinthetjük-e azokat úgy, mint a 
János szavait? Azt hiszem, hogy nem, mivel ezek közvetlen az Úr Jézusnak az 
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előbbeni versben kinyilvánított igéje után következnek. Azon hely így hangzik: „Én 
Jézus bocsátottam az én Angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tenne néktek a 
gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali 
csillag. A lélek is és a menyasszony, ezt mondják: „Jövel.” Azt hiszem, hogy ezt a 
szakaszt nem különíthetjük el egymástól, és nékem úgy látszik, hogy az alapigénk 
szavait úgy kell tekintenünk, mint a feltámadott Jézus szavait, azon Hajnalcsillagét, 
kinek vigaszt adó sugarai a dicső napot hirdetik. Az emberi lelkeket szerető 
Üdvözítő még nincs egészen készen a bűnösökhöz intézett szavaival, volt még néki 
valami mondanivalója és azt itten nyilvánítja. Az isteni Megváltó kihajolva trónjából, 
a hol ül véghez vitt megváltási munkájának jutalmául és a bűnösökhöz lehajolva 
ugyanazon szeretettel mely őt arra indította, hogy azokért meghaljon mondja: „A ki 
hallja is ezt monda: „Jövel, és a ki szomjúhozik jöjjön el, és a ki akarja vegye az 
életnek vizét ingyen.” 
 
Ha mi ezen szavakra tekintünk, azon arany fényben, mint a mi lelkünk szeretett 
Üdvözítője ajkairól származókra, úgy figyeljük meg először az imának mennyfelé 
irányított hívását: „A lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel.” Ezen szavak 
Krisztushoz lesznek bocsátva. Másodszor pedig figyeljük meg a meghívásnak föld 
felé irányított szavait: „A ki szomjúhozik jöjjön el, és a ki akarja, vegye az életnek 
vizét ingyen.” Ezen meghívás mindenfelé elhangzik a szűkölködő nyomorban lévő 
lelkekhez. Harmadszor pedig időzzünk egy kevéssé a mellett, hogy figyeljük meg 
ezen két meghívás közötti összeköttetést, mert az Úr Jézus jövetele 
összeköttetésben van a bűnös jövetelével, és végül megfigyeljük még, a mennyire 
azt tehetjük, ezen két meghívásra való feleletet, attól a ki a mennyben ül és a 
lelkektől, kik ide alant szomjúhoznak. Ó, Istennek lelke áldd meg ezen szent igéket! 
 
Először is hát: szövegünk az imának menny felé irányított hívásával kezdődik. „A 
Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja is ezt mondja: Jövel.” Én 
úgy gondolom, hogy az egész világossá lesz előttetek, hogyha figyelemmel olvastuk, 
miszerint ezen szavak a Lélek és menyasszonytól származva nem a bűnösökhöz 
intézett szavak. Nem, ezen szavak értelme megkívánja, hogy ezen meghívást: 
„Jövel”, mint az Úr Jézushoz intézettet tekintsük, a ki egy előbbeni versben 
mondotta „Íme, hamar eljövök és az én jutalmam én velem vagyon.” Nem 
vizsgálhatjuk meg helyesen és alaposan ezen igéket, hogyha először mint felfelé, a 
mi Urunkhoz intézett szavaknak nem tekintjük, a kinek jövetele a mi nagy 
reménységünk. 
 
Először is ezen meghívás tárgyát figyeljük meg: ez az Úr Jézusnak jövetele. „A Lélek 
és a menyasszony ezt mondják: Jövel.” Ez, és mindig is ez volt a Jézus Krisztus 
egyházának, vagy gyülekezetének általános hívása. Nincs egyetlen általános tan 
sem, ezen jövetel pontos jelentőségéről, mindazáltal egy közös óhaj nyilvánul arra 
nézve folyton, egy vagy más formában. Némelyek közülünk várják az ő testben való 
eljövetelét, mivel az Agyal azt mondotta, mikor a mennybe menetel alkalmával a 
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felhő az Úr Jézus béfogta: „Ez a Jézus, a ki tőletek elvitetett mennyekbe, a képen 
fog eljönni, a miképpen láttátok őt felmenni mennyországba.” (Ap. Csel. 1, 11) 
 
Azért várjuk az ő eljövetelét e földre személyileg, hogy tényleg itt legyen közöttünk. 
Némelyek remélik, hogy ha eljön, azért jön, hogy itt a földön uralkodjék, 
mindeneket megújítson és népét egy dicső időszakhoz, az ezer éves, boldogsághoz 
segítse, a melyben állandó nyugalom fog lenni. Mások pedig gondolják, hogyha ő 
jön, jönni fog a világot megítélni, akkor fog vége lenni aztán minden jelenlegi 
dolgoknak és kezdődik az aranyidőszak, a boldog öröklét. Vannak, a kik az egész 
ezer éves országot csak álomnak tartják, és a Krisztus személyszerinti megjelenését 
csupán képzeletnek tekintik, hanem inkább azt hiszik, hogy ő lelkileg fog 
megjelenni, és egy olyan időszakot várnak, a melyben az evangyélium nagyon 
csodálatos módon és rendkívüli hatalommal terjedni fog a népek között való 
hirdetés által, ugyannyira, hogy a népek Istenhez sietnek és az Ő igazságához 
megtérnek. Mostan nagyon érdekes volna ezen különféle nézetek és állítások felett 
beszélgetni, azokat külön-külön megfontolgatni, de azt nem akarjuk tenni, mivel 
akármilyen úton és módon gondolják vagy képzelik is a Krisztusnak eljövetelét 
Istennek minden valódi gyermekei, abban az egyben teljesen megegyeznek, hogy 
azt nagyon óhajtják, és hogy ha jön az elég nékiek. Ők több, avagy kevesebb 
világossággal bírjanak is a felöl, hogy milyen úton-módon fog az ő jövetele 
megtörténni, de a Krisztus isméti eljövetele azon idő óta, a mikor innen felment a 
mennybe, az ő gyülekezetének nagy kívánságává és óhajává, igen, sőt sürgős 
imájává lett. Jövel azért Uram Jézus, ez az összes választottak óhaja és kérelme. 
Igaz, hogy sokan ezen eljövetelt nem mindig dicséretre méltó alapon óhajtották. és 
sokan akkor voltak legbuzgóbbak ezen óhajuk, vagy imájuk kifejezésében, amikor a 
megcsalattatás és fájdalom állapotába jutottak, de mindazáltal az, a mit óhajtanak 
jó és egy megígért áldás, mely a maga idejében megadatik. Azt hiszem, hogy a 
fájdalom a Krisztus jövetelét mindig elég kívánatosabbá teszi. Luther egy 
alkalommal, mikor nagyon levert és szomorú volt így kiáltott fel: „óh bár csak az Úr 
azonnal jönne! Hagyjuk az egész ügyet az ítéletnek nagy napjára, hogy akkor 
végződjön el, mivel semmi javulást nem remélhetni.” Hogy ha ilyen hangulatba 
kerülünk, úgy nagyon megtörténhetik, hogy az óhaj látszólag helyes, mindazáltal 
alapjában nem olyan tiszta, mint a milyennek azt gondoljuk. Kívánságok és imák, a 
melyek a hitetlenség, vagy türelmetlenségből származnak, nehezen lehetnek a 
legjobb természetűek. Talán, hogyha türelemmel várunk és nyugodtan reménylünk, 
akkor nem kivárjuk olyan lázasan és félelmesen az Úr hamari jövetelét és 
mindazáltal kedélyállapotunk lehet Isten előtt józanabb és igazibb, éberebb és 
elfogadhatóbb, mint a mikor látszólag több buzgóságot mutatunk. A várakozásnak 
a kívánattal kézből- kézbe kell menni. A türelemnek pedig a reménységgel kell 
egyesülni. Az Úrnak „hamar”-ja ne legyen az én „hamar”-om és hogyha ezzel 
rendben vagyunk, úgy cselekedjünk, ami néki tetszik. Mert hiszen végül is jobb 
lehet az reánk nézve, hogy ha Urunk elég egy kissé tovább várakozik a jövetellel, 
hogy egy hosszabb harc által a szenteknek még több türelmük és a Szentléleknek 
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nagyobb hatalma nyilvánuljon. Lehetséges, hogy az Úr egy kissé még tovább 
halasztja a jövetelt és ha az úgy van, a gyülekezet vagy egyház habár az ő hamar 
bekövetkező jövőjét óhajtja is, mindazáltal Mesterével nem fog perbe állani, sem 
néki előírásokat tenni, sőt elég az időt és órát sem meghatározni, vagy tudni. „Jövel, 
Uram Jézus, jövel hamar!”– ez az ő szívének legbensőbb óhaja, de az ő jövetelének 
idejét oda bízza egészen az Úr kezébe. 
 
Minekutána a meghívásnak tárgyát megvizsgáltuk, figyeljük meg most legközelebb 

a meghívó személyeket. Legelőször is a Lélek van említve ‒ „a Lélek és a 
menyasszony ezt mondják: „Jövel.” És miért kívánja a Szentlélek az Úr Jézus 
eljövetelét? Jelenleg úgy szólván a Lélek az al-uralkodó itt a földön. Az Úr Jézus 
mennybe ment, mert az jobb volt, hogy ő oda menjen, de a Vigasztaló, kit az Atya 
az ő nevében elküldött, az ő helyét elfoglalta, mint tanítónk, és állandóan itt e 
földön marad, mint az igazság tanúja és hogy az emberi szíveket az igazság 
ismeretére hozza. De az Istennek lelke naponkint szomorúsággal illettetik e türelem 
és harc időszakában. Hogy mennyire szomoríttatik ez egész világon, azt mi nem 
vagyunk képesek felfogni! A pusztában való negyven esztendő mintegy semmivé 
válik egybe hasonlítva a tizenkilenc évszázadon keresztül élő engedetlen és pártütő 
nemzetséggel. Az istentelenek bosszúsággal illetik őt, bizonyságtételeit elvetik és 
működésének ellene állanak. És ah, még a szentek is megszomorítják őt.  
 
Ti és én, félek rajta, hogy ez elmúlt esztendőben mi is sokszor megszomorítottuk őt, 
azért óhajtja ő ezen rossz állapotnak a végét és így szól a mi Urunk Jézus 
Krisztushoz: „Jövel.” De még a Léleknek nagy célja és óhaja az, hogy Krisztust 
megdicsőítse, mint azt Urunk mondotta: „Az engemet dicsőíteni fog, mert az 
enyémből veszi a mit néktek megjelent.” (János ev. 16, 14.) És mivel a Krisztus 
eljövetele az ő dicsőségének teljes nyilvánulása fog lenni, azért a Lélek óhajtja, hogy 
ő jöjjön és nagy hatalmát vegye kezéhez és kormányozzon. A Szentlélek 
megpecsétel bennünket a „teljes váltságnak napjára.” (Eféz. 4, 30.) Néki mindig 
ama nagy esemény van előtte. Az ő munkája az Isten fiainak dicsőségek 
megjelenése napján (Róma 8, 19.) fog teljesen bevégződni. Ő a mi örökségünknek 
záloga, míg a teljes szabadságba béhelyeztettetünk. (Eféz. 1, 14.) Ezért veszen a 
Szentlélek részt az ő szenteinek óhajokban a dicsőséges megjelenésre nézve, és 
itten különösen fel lesz ő mutatva, mint olyan, a ki együtt segéli a mi 
erőtlenségünket, és érettünk esedezik megmondhatatlan fohászkodásokkal. (Róma 
8, 26.) Ezen értelemben mondja a Lélek: „Jövel!” – valóban az egész világon, 
minden lelki óhajhoz és kérelemhez ő adja az ösztönt az embereknek. 
 
Erre következőleg azt mondja szövegünk, hogy a menyasszony a gyülekezet, de 
talán az ő nevének sajátságos voltát meg sem figyeltük. Nem az van mondva: A 
Lélek és a gyülekezet ezt mondják: „Jövel,” hanem „a Lélek és a menyasszony,” 
mert ő mindig nagyobb buzgósággal és óhajjal kiáltja: „Jövel,” hogy ha az Úrhoz 
való közellétét és az ő vele való szeretetteljes viszonyát és mindazt, a mit ez csak 
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magában foglal érezi. Egy menyasszony olyan, a kinek egybekelése közel van, vagy 
épen megtörtént, vagy pedig történni akar. Ő az itten használt kifejezés szerint 
több mint eljegyezett. Vagy egybekelt már, vagy pedig, épen akar egybekelni 
vőlegényével, habár a menyegzői vendégség még nem tartathat meg. Épen így a 
gyülekezet, azaz Krisztus egyháza, nagyon közel van azon órához, a hol és a mikor 
hangzani fog „Eljött a Báránynak mennyegzője és az ő felesége elkészítette magát” 
(Jel. 19, 7.), azért teljes örömben van azon kilátásban, miszerint nemsokára hallani 
fogja azon kiáltást: „Imhol jő a vőlegény.” (Máté ev. 25, 6. v.) Ki csudálkozhatna 
azon, hogy ez így van? Egész természetellenes volna, ha az Egyház részéről semmi 
óhaj nem nyilvánulna a tekintetben, hogy kedves Urát és Fejét láthassa. Nem 
helyes-e az, hogyha a menyasszony kiáltja: „Jövel?” Óhajtom figyelmeteket azon 
tényre irányítani, hogy habár én itten két személy alakjában mutattam is fel a mi 
itten szövegünkben áll, hogy alkalmatos rendben azokról szólhassak, mindazáltal 
azok az előttünk lévő helyen nincsenek egymástól elkülönítve. Nem úgy van 
mondva hogy: a Lélek mondja: „Jövel,” hanem a lélek és a menyasszony ezt 
mondják: „Jövel.” Ez azt akarja nyilvánítani, hogy ha a Szentlélek a gyülekezet által 
szól, a midőn mondja: „Jövel.” És a gyülekezet azért kiált Krisztushoz az ő eljövetele 
végett, mivel arra a Szentlélektől van indíttatva. A valódi ima mindenkor egy közös 
munka, a Szentlélek ki bennünk lakozik, Isten kedve szerinti óhajokat ír szívünk 
táblájára, mi pedig azokat szavakban nyilvánítjuk. A Szentlélek soha sem esedezik a 
mi óhajunktól és hitünktől elkülönítve, magunknak kell kívánni és akarni, esedezni 
és küzdeni, mivel a Szentlélek arra indít hogy akarjuk és véghez vigyük. Mi 
esedezünk Isten előtt, mert Szentlelke által arra indíttatva és vezetve vagyunk. 
Esedezésünk, mely a meny felé emelkedik, az Úr Jézus eljövetelére vonatkozólag a 
Szentléleknek hívása a véren megváltattak szívökben. Maga az anyaszentegyház is a 
Szentlélek által imádkozik folyton, buzgóan kiáltva nappal és éjjel, hogy minden 
ígéretek között a legnagyobb teljesüljön mielőbb. 
 
„Jöjj, Uram, hisz’ Te igaz vagy  
Jelenj meg hát nékünk magad 
Néped vár s örömmel fogad” 
 
A következő mondat azt mondja, hogy minden egyes hivőnek ugyanazon óhajt kell 
nyilvánítani: „És a ki hallja is ezt mondja: „Jövel”. Testvérek, ez lesz annak ismertető 
jele mindenkor, hogy ti az Úr Jézus jegyesei vagytok. Ez mutatja azt, hogy ti azon 
egy test és egy lélekhez tartoztok (Eféz. 4, 4.), hogy ha a Lélekkel és 
menyasszonnyal kiáltjátok: „Jövel.” Mert a Krisztus eljövetelét egy istentelen ember 
sem kívánhatja igazán, hanem az ellenkezőt kívánja inkább, hogy ő tőle távol 
maradjon és még az ő lételéről is elfelejtkezzen. Az Úr Jézus Krisztus közellétének 
örvendezni egy bizonyítéka a mi elválasztatásunk és elhivattatásunknak. Azon óhaj, 
hogy őt teljesen megismerhessük és hozzá közelebb juthassunk, annak a jele, hogy 
az ő halála által Istennel megbékéltünk és új természetet nyertünk, azon óhaj, hogy 
őt nagy dicsőségében láthassuk, jele annak, hogy mi az ő keresztje melletti igazi 



  
171 

 
  

harcosok vagyunk. Érezitek ezt? Óhajtotok az Úr Jézussal jobban megismerkedni? 
Az evangyéliomot hallottátok, mondjátok-e ti is a gyülekezettel: „Jövel?” Ah, 
sokakra nézve az Úrnak napja setétség fog lenni, nem világosság, és ők nem 
kívánhatják az ő jövetelét, mert ez a nap rettenetes és a veszedelem napja fog ő 
reájuk nézve lenni, de azokra nézve kik itten az ő Fiának drága nevében hittek, az 
egy örömnap fog lenni, és épen azért kiáltják ők nagy örömmel és szívök teljes 
óhajával: „Jövel azért Uram Jézus.” 
 
Ezen szó „Jövel,” attól hangoztatva, aki ezt hallja, annak örvendetes jele, hogy ő a 
Krisztus eljövetelével teljes üdvét és boldogságát várja. Az jó barátom, hogy ha te 
midőn hallod, hogy a Krisztus elfog jönni, azt mondod: „Hadd jöjjön.” Ha uralkodni 
jön, hadd jöjjön, mert az ő neve legyen áldott, ki uralkodhatna más, mint egyedül 
ő? Ha jön, hogy e földet megítélje, hadd jöjjön, mert mi megigazulva fogunk az ő 
ítélőszéke elé áltani. Jövetelének célja, csak nagy és végtelen jótétemény fog reánk 
nézve lenni, és Istenünkre nézve pedig dicsőség, azért nem akarják jövetelét csak 
egy óráig sem akadályozni. 
 
„Jöjjön a béke idő meg, 
Hogy gyermekid örvendjenek, 
Mert magadhoz vetted őket!  
Hogy hangozzék messze földre, 
Tengerekről tengerekre:  
Mindenki Krisztust dicsérje!” 
 
A „Jövel” minden igaz hivőnél annak a jele, hogy az ő szíve összhangzatban van 
azon bibliai tannal, a mely hirdettetik. Azt jelentés által tudjuk, hogy Krisztus el fog 
jönni és lelkünk erre ezt mondja: „Igen, jövel Uram Jézus, mert az a mi üdvünkre 
szolgál, ha te azt megteszed.” 
 
Ezzel felmutattuk azon személyeket, kiktől ezen meghívás, származik, tegyünk tehát 
elég egy megjegyzést azon időre nézve, melyben ezen meghívás használtatik. Ez a 
jelen. „A lélek és a menyasszony mondják: Jövel. És a ki hallja is ezt mondja: „Jövel.” 
A Lélek és a menyasszony azt kívánják, hogy az Úr Jézus azonnal jönne el, és az a ki 
Krisztust ismeri és szereti, szintén azt kivárja, hogy ő ne késlekedne. Lássátok 
testvéreim, avagy nem eljött-e az idő a mi gyenge értelmünk szerint is arra nézve, 
hogy a Krisztus jönne? Nézzétek mennyire árad és növekedik a gonoszság! 
Nézzétek meg csak utcáinkat, hogy mennyire megvannak azok bűnnel fertéztetve! 
Nézzétek, mennyire szaporodik a tévelygések, avagy nem ott zsibonganak-e azok 
még az Isten anyaszentegyházában is? Nem alá jöttek-e sok eretnekségek, 
tévedések, mint a ragadozó madarak az áldozatra (I. Mózes 15, 11.) hogy még a 
magasságos Isten oltárát is meggyalázzák? Nézzétek, hogyan dacolnak ez időszakkal 
a kételkedők az élő Istennel, hogyan bocsátják ki szájukból ama kérdést: „Hol 
vagyon az Úr eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elaludtak, a teremtésnek 
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kezdetétől fogva, mindenek ugyanazon módon állanak.” (2. Péter 3. 4.) Nézzétek, 
mily kevélyen harcol ellenetek az antikrisztus mindenütt. A babonás hit, melyet 
atyáink el nem szenvedhettek, ismét felállíttatik a népek között és a képek, 
keresztek, feszületek és sákramentumok vagy szentségek a régi római bálványok 
ismét visszatértek Angolországban* (Megtalálhatók ezek fájdalom 
Magyarországban is*) és az állami egyházban tiszteltetnek. Angolhonban, hol 
keresztyén mártírok vért ontottak az igazság mellett és az igazságért, ismét a 
fenevadnak bélyege mutatkozik azoknak homlokán, kiket az állam fizet, hogy a 
népet tanítsák! Nem eljött-e hát azon idő, hogy az Úr jönne? Ó ti babonás hit régi 
veszedelmes rendszerei, ki más tudna titeket a trónról letaszítani? Ó ti bálványok, a 
kik oly hosszú időkön át uralkodtatok a babonás kedélyek felelt, ki más tudna 
titeket a földalatti sötétségben működő vakondok, és az est homályában szállongó 
szárnyas egerek közzé dobni? Ti ismeritek azt, a ki amaz éjjelen ott a Betlehemi 
jászolban születve életet és világosságot hozott, és retteghettek, mert ha ő eljön, 
vas vesszejével fog megjelenni, hogy titeket, mint a cserépedényt összetörjön. 
(Zsolt. 2, 9 v.) „Igen, kiáltjuk mi, Jövel Uram Jézus, jövel hamar. Ámen.” 
 
Mostan, halljuk másodszor a meghívásnak e föld felé, az emberekhez irányított 
szavait. Be kell vallanom, hogy azt egészen nem mondhatom, hogyan van az, hogy 
szövegem értelme átvezet Krisztus földre jövetelétől a bűnösnek Krisztushoz való 
jöveteléhez, de ez úgy van. Miként a különböző színek valamely festménynél 
egymáson keresztül mennek, vagy a zenénél a hangok, a melyek összeolvadnak, 
úgy megyen szövegünkben is az első értelem át a másodikba. A csaknem 
észrevehetetlen átmenet nékem úgy tetszik, hogy azon emlékeztetés által történik, 
miszerint a Krisztus jövetelét nem az egész emberiség óhajtja. Vannak hitetlenek, 
kik néki nem engedtek, és a midőn ezek a Lélek és a menyasszonynak azon szavát 
hallják: „Jövel,” azonnal reszketni kezdenek és ezt mondják magokban: „Mi lenne, 
hogyha jönne! Ah, mi őt megvetettük és az ő jövetele nékünk veszedelmünkre 
lenne.” (2. Péter 3, 7.) Úgy tetszik nékem, mintha az ilyenek közül néhányat 
hallanék sírni és jajgatni már csak azon gondolatnál is, hogy az Úr jönni fog, mert 
tudják, hogy ők is meg fogják látni őt, a kik általszegezték és jajgatással fognak sírni 
ő előtte. (Jelenés 1, 7.) Majdnem kegyetlenségnek látszik lenni a Lélektől és a 
menyasszonytól azon meghívást hangoztatni: „Jövel,” hogy ha a jövetel az Úr 
minden ellenségeinek megrontásokat hozza magával, és mintha Jézus is az ő 
népének imáját szelíden és nyájasan másfelé irányítaná, midőn a szomjúhozókhoz 
beszél. Ő engedi az imákat hozzá emelkedni, de azután a folyamot a szegény 
bűnösök felé is irányítja. Mintha ő maga azt mondaná: 
 
Ti óhajtjátok, hogy jöjjek, de én mint az embereknek Megváltója, a ti testvéreitekre 
és rokonaitokra tekintek, a kik még távol vannak, azon más juhokra, melyek még 
nem ez akolból valók, a kiket szintén elő kell hoznom, (János ev. 10, 16.) és a ti 
hozzám intézett kérelmetekre, az elveszettek és tévelygőkhöz szólok mondván: A ki 
szomjúhozik jöjjön el és a ki akarja, vegye az életnek vizét ingyen. Ez épen olyan 
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változás, mint a szöveg első értelmétől a másikhoz való átmenet. 
 
De mostan kitől származik ezen meghívás? Legelőször is Jézustól. Ő az a ki mondja: 
„A ki szomjúhozik jöjjön el.” Ezen hely úgy áll itten, hogy mi semmiképpen sem 
hihetünk mást, minthogy ezen vers annak szavait tartalmazza, a ki Dávidnak ama 
gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ő kiáltja a mennyből a bűnösök felé 
„A ki szomjúhozik jöjjön el.” Akarnak-e nemet mondani annak a ki itten szól? Avagy 
mikor Jézus maga hívja meg őket süket fülekre találjanak-e az Ő meghívó szavai? 
 
Azután pedig ezek az Isten Lelkének szavai is. A Lélek mondja: „Jövel.” Ezen könyv, 
melyet Ő írott minden lapján azt mondja az embereknek: „Jöjjetek, jöjjetek 
Jézushoz.” Ez a Léleknek szava és meghívása az igéknek hirdetésében. Mit 
mondanak a prédikációk és beszédek más egyebet, mint: „Jöjj, bűnös, jöjj!” És ezen 
titokteljes hatalmas működések a lelkiismeretre az olyan időkben, mikor a szív a 
szórakozottságtól megnyugodva és a lélek komoly gondolatai által kényszerítve 
van, ezek az Isten Lelkének intelmei, melyek által Ő az embernek a közelgő 
veszedelmet felmutatja és a menhelyet elibe állítja és mondja: „Jövel” Az egész 
világon mindenütt a hol csak egy biblia van és egy prédikátor, ott a Lélek szól: 
„Jövel.” És ez a gyülekezetnek vagy Anyaszentegyháznak szava is, a Lélekkel 
egyesülve, mert a Lélek a menyasszonnyal szól, a menyasszony a lélek által. A 
gyülekezet folyton ezt hangoztatja: „Jövel!” Vasárnapi összejöveteleinek 
tulajdonképem ez a jelentősége, ez a prédikáló székből hangzó bizonysága, az 
iskolából való tanítása, imája és intelmei. Szegény és tévelygő szívűek, az Isten 
gyülekezete mindenütt azt mondja néktek: „Jövel!” és, hogy ha azt nem teszi, akkor 
nem cselekszik úgy, mint Krisztusnak valódi menyasszonya. Hiszen épen e célból 
van az Úr gyülekezete e világban, hogy ha ez nem volna, úgy Urunk azonnal 
kivehetné őket e világból mihelyt azok hivőkké lettek, de ők megtartatnak itten, 
mint olyan magok, melyek e világban az igazságot fenntartják és naponkint 
komolyabban kiáltják a bűnösöknek: „Jöjjetek, jöjjelek Jézushoz.” A Lélek és a 
menyasszony ezt mondják: „Jövel.” 
 
A legközelebbi a ki ezen meghívást intézi, „A ki hallja.” Hogy ha halló fületek van és 
az evangéliumot elfogadjátok a ti saját üdvösségtekre, úgy a legközelebbi a mit 
tehettek az, hogy embertársaitoknak, a kik körültetek vannak azt mondani, 
hirdetni: „Jöjjetek.” Menjetek és mondjátok valakinek, a kivel találkoztok, sőt 
mindenkinek a kivel azt csak alkalmilag közölhetitek, mondjátok a mit a Lélek és az 
egész gyülekezet mond: „Jöjjetek.” Menjetek Uratok parancsa szerint, hívjátok a 
népeket Mesteretekhez, tegyetek bizonyságot az Ő nagy szeretetéről, mellyel 
viseltetik a bűnösök iránt, hívjátok a szegény bűnösöket Jézushoz. Gyermekeiteket, 
szolgáitokat és szolgáló leányaitokat hívjátok Jézushoz. Szomszédiatokat, 
barátaitokat, hívjátok, hívjátok az idegeneket és a legtávolabb levőket is. Hívjátok a 
lopókat és paráznákat is, hívjátok mindegyiket, a kik az utakon és ösvényeken 
találtatnak, a kik Istentől távol, az Ő utálatos foglalkozásaikat folytatják, mondjátok 
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mindezeknek: „Jöjjetek.” Mivel ti az örömhírt meghallottátok és az Úrnak 
kegyelmét megkóstoltátok, menjetek és hívjatok be mindeneket a szeretet 
lakomájába. Ó, vajha sokan volnának ezen egyes hirdetők, mily nagy áldás volna ez 
London részére! Nem tudom, hogy hány hívő lélek van most itt ezen házban, de azt 
tudom, hogy mi ötezren* (annyi volt abban az időben a Spurgeon gyülekezetének 
tagszáma) a kik itten gyülelekezeti összeköttetésben vagyunk e Tabernákel 
imaházban, és hogy ezen ötezernek mindegyike most megkezdené miden 
tehetségével Krisztusról tanúskodni, úgy ebben az egyházban elég só volna arra 
nézve, hogy az egész Londont megsózná, ha munkálkodásainkon Istennek áldása 
nyugodna. Testvérek és testvérnők, ne restelkedjünk azokkal beszélni, a kikhez a 
bennünk lakozó Istennek lelke és Jézusnak felülről jövő szava és az egész 
gyülekezetinek meghívása intéztetik. Vegyen részt minden egyes tag a 
meghívásban mindaddig, mígnem a reszkető bűnös mindenfelül azon felbátorító 
meghívást hallja: „Jövel.” 
 
Most figyeljük meg ezen „Jövel”-nek csodaszerű felbátorító jellemét, mely a 
Lélektől és menyasszonytól származik. Ennek egyrésze a szomjúhozókhoz van 
intézve „A ki szomjúhozik jöjjön el.” A szomjúság alatt a szükség érthető és a 
kielégítés utáni kívánság. Érezed-e, hogy bűnös vagy és óhajtod-e a bűnbocsánatot? 

‒ úgy egy szomjúhozó vagy. Meg vagy terhelve és nyugtalan-é szíved és vigaszt 
óhajtozó é lelked? – úgy egy szomjúhozó vagy. Talán van valami, talán azt sem 
tudod, hogy micsoda a mely után sóhajtozol, sírsz és epedsz? – akkor egy 
szomjúhozó vagy és ezen meghívás egész határozottan és érthetően hozzád van 
intézve: „A ki szomjúhozik jöjjön el.” 
 
De mennyire örvendek azon, hogy a meghívásnak másik fele még csak 
látszólagosan sincsen korlátozva, a mint azt ezen első mondatról gondolni lehetne! 
Az itten említett szomjúságot nem tekintem semmiképpen úgy mintha az valakitől 
kívánva volna, hogy bűneiért egy darab ideig sok félelem és aggodalmak közt 
legyen, vagy hogy a töredelmesség által egész legyőzettetve és az üdve felöli 
kétségbeeséshez űzettessék. Én azt hiszem, hogy minden kívánság és óhaj ezen 
megjelölés alá esik „szomjúság,” de mivel némelyek ebben megbotránkoznak és 
gyakran ezt hangoztatják: „Én úgy érzem, hogy nem vagyok elég szomjas”, azért 
lássátok mily szépen van mondva ezen második mondatban: „Valaki akarja, vegye 
az életnek vizét ingyen.” Szomjas vagy avagy nem vagy, van-e óhajod és akaratod 
arra, hogy igyál? Van-e akaratod arra, hogy idvezülj? Akaratod arra, hogy a bűntől 
megtisztulj, hogy a Krisztusban új teremtéssé légy? Akarod az örök életet elnyerni? 
Úgy a Lélek azt mondja néked: „Valaki akarja, vegye az életnek vizét ingyen.”  
Figyeljétek meg tehát ezen három nagy kinyitott ajtót, melyeken keresztül 
mehetnek a legnagyobb elefántbűnösök is, a kiket mint bűnnel megterhelteteket 
valaha a föld csak hordozott. Itt van ezen három ajtó: „Valaki” „akarja”  „ingyen!” 

„Valaki” ez az első ajtó. Az van mondva „a ki” ‒ melyik ember akar hát még oly 
vakmerő lenni, hogy azt állítsa, miszerint ő nincsen híva, ő ki van zárva? Hogy ha azt 
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mondod, hogy te nem vagy oda értve ezen szóban „aki”, úgy azt mondom néked, 
hogyan merészkedel egy olyan szót elszűkíteni, a mely magában véve oly széles oly 

végetlen? „Valaki” ‒ ez alatt minden embert érthetünk, a ki csak él és még élni fog, 
míg itt e földön van és jönni akar. Továbbá a másik szót „akarja.” 
 
Itt nem áll semmi megjegyzés előbbi életedről, jellemedről, sem a mostaniról, sem 
az ismeretről vagy érzelemről, semmiről nincs itt szó, hanem egyedül csak az 
akaratról. „A ki akarja.” Az ének mondja: „Előttem tárva egy kapu.” Itt pedig úgy 
látszik, mintha a kapu nemcsak feltárva volna, hanem a sarkaiból egészen kivéve és 
helyéről eltéve. „A ki csak akarja.” Itt, már nincs semmi akadály utadban. És azután 
„ingyen” Istennek ajándékai minden megjutalmazás vagy megfizetés vagy 
követelés, vagy feltételek nélkül adatnak. Vegyed hát az életnek vizét ingyen. Nem 
kell hoznod jó érzelmeidet, jó kívánságaidat vagy jó cselekedeteidet, hanem csak 
jöjj és fogadd el azt ingyen, a mit Isten néked kegyelemből ad. Még csak 
töredelmességet és hitet sem kell hoznod, hogy kegyelmet nyerhess, hanem csak 
jönnöd kell, hogy a töredelmességet és hitet mint Istennek ajándékát és a 
Szentléleknek munkáját elfogadhasd. Mily széles kapui ezek az isteni irgalomnak! 
Mily széles a bemenet, melyet a szeretet az ide közelgő lelkek részére elkészített! 
„A ki!” „Akarja!” „Ingyen!” 
 
Figyeljétek meg, hogyan számlálja elő a meghívás azon munkákat, melyeket a 
bűnösnek tennie kell. Legelőször az van mondva, hogy jöjjön. „A ki akar, jöjjön el” 
Krisztushoz jönni annyit jelent, mint a léleknek Ő hozzá közelgetni, azaz benne 
bízni. Nem vagy arra felhívva és kényszerítve, hogy bizonyos tárgyakkal megrakodva 
jöjj, vagy, hogy Krisztusért működj és azon az úton igyekezz üdvödet elérni, hanem 
csak hogy Ő hozzá jöjj. Semmi sincs mondva a jövetel módja felől, hogy futva jöjj, 
vagy pedig mászva, bátran vagy félelmesen közelegj, mert hogyha Jézushoz jössz 

bárhogy is, ‒ nem fog tégedet eltaszítani. Egy egyszerű magát az Úr Jézusra bízni az 
egyedüli szükséges dolog az örök élet elnyeréséhez. 
 
Az ez után következő utasítás: a „vevés”. „A ki akarja, vegye.” Ez az egész. Végy, egy 
nagyszerű szó arra nézve, hogy az evangyéliumot szemeink elé állítsa. A világ 
evangyéliuma: „hozz”. Krisztus evangyéliuma „végy.” A természet evangyélioma: 
„tégy”, a kegyelem evangyélioma: „nyugodj” és „végy”. Itt a víz kedves barátaim, 
nem kell először kutakat ásni, hogy a vizet megtalálhassátok, csak el kell 
fogadnotok. Itt az égi kenyér, nem kell először lisztet őrölnötök és kenyeret 
sütnötök, hanem csak el kell fogadnotok. Itt van egy ruha, a mely varrásnélküli, a 
felitől fogva mindenestől szőtt (Ján. ev. 19, 23.). Egy öltést sem kell tennetek rajta, 
csak el kell fogadnotok. Az üdv útja összefoglalható ezen négy betűbe: „végy”. 
Kívánod Krisztust? Fogadd el! Akarsz bűnbocsánatot? Vedd azt! Szükséged van egy 
új szívre? Vedd azt! Akarsz szívbeli békét? Vedd, azt! Akarod egykor a mennyet? 

Vedd azt ‒ ez az egész. 
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Óh, mily kegyelemteljes szavak ezek, a melyek itten, egymásután többször 
előfordulnak, a ki szomjúhozik jöjjön és a ki akarja vegyen. Nékem úgy tetszik, 
mintha az Úr Jézus látna egy szegény bűnöst szomjúhozva ott állani az ő szeretete 
kristály forrásához közel, és az ördög ott állva ezen szegény szomjúhozó léleknek 
azt sugdosná: „Látod e szent folyamot, de ez nem a te részedre folyik itten, hanem 
mások részére. Ez volna, szükséges néked, de néked ezt nem lehet elnyerni, ez nem 
számodra van.” Halld csak, egy hang üti meg a fület a fellegeken túlról, mely 
hangosan kiáltja: „Hadd vegye azt!” Lépj vissza ördög, engedd azt, aki jönni akar! 

Ekkor a szomjas lehajol inni ‒ most már érti ezt ‒, de íme az előbbi bűnei seregestől 
megrohanják őt és nagy hatalommal kiáltják felé: „Menj vissza, néked nem szabad 
ide közeledned, ezen forrás nem számodra van, ezen tiszta kristály forrást nem 
szabad az olyan bélpoklos ajkakkal, mint a tiéd megfertéztetni.” De ismét hangzik a 
tróntól, a szeretetnek emez áldásteljes parancsa: „Engedjétek közeledni és venni.” 
Épen úgy van, mint mikor a törvénytevő teremben van valaki a sokaság közt, és 
egyszer csak szólítva van, hogy lépjen a bíró eleibe, mint tanú. Ott áll addig a 
sokaság közt. De íme, hallja a nevét hangzani. Mi történik ekkor? Mihelyt a nevét 
meghallotta elkezd a sokaságon keresztül hatolni, hogy helyét elérhesse. „Mit 
akar?”– mondja néki az egyik. „Fel lettem szólítva,” mondja ő. „Lépjen vissza, mért 
tolakodik úgy előre?”– mondja egy másik. „A bíró hívott engemet”– mondja ő. Egy 
vastag rendőri szolga kérdezi: „Miért csinál ilyen zavart a teremben?” „Hiszen –
mondja az ember – híva voltam. Nevem említve volt és, mennem kell.” Hogyha 
nem tud menni, ha azt lehetetlenné teszik részére, hogy a sokaság között 
átmehessen, úgy a hatóság közül ki szól egy: „Engedjetek helyet annak az 
embernek, hiszen ő ide lett híva, mint tanú, az ítélő szék eleibe. Rendőr, csinálj utat 
néki, hogy hadd jöhessen elő.” Az Úr Jézus hívja a szomjúhozókat. és mondja: „A ki 
akar, az hadd jöjjön!” Engedjetek helyet néki, bűnök engedjétek őt jönni, félelmek, 
engedjétek őt, ördögök engedjétek, hadd jöjjön, mert Jézus Krisztus a nagy király és 
a mindeneknek bírája mondotta: „Hadd jöjjön!” Ki akarja akadályozni a jövetelt, ha 
Jézus megengedi? A ki Istentől hivattatott, ez Jézushoz jön határozottan. Ő jönni 
fog, még ha útját akarnák is állani. Ma reggel úgy éreztem magamat, mintha most 
újból Jézushoz jöhetnek és ezt akarom is tenni. Hát ti kedves testvéreim, nem úgy 
éreztek-é? Tegyétek azt ti is kedves testvérek és testvérnők, és hogy ha 
megtettétek, úgy forduljatok embertársaitokhoz és hirdessétek az evangyéliom 
drága meghívását minden körültetek lévőknek, és mondjátok azoknak: „Jertek és 
vegyétek az életnek vizét ingyen.” 
 
A harmadik pont ezen kétszeres meghívásnak összeköttetése. Van-é valami 
összeköttetés a Krisztusnak mennyből földre jövetele és a szegény bűnös 
teremtésnek Krisztushoz való jövetele között? 
 
Igen, ezen összeköttetés megtalálható, és pedig itten a szentírás könyveinek végén. 
János szándékszik épen Ura parancsára megírni azt, hogy a könyvhöz, az Isten 
igéjéhez, a mely ő magában egy teljes egész könyvet képez, senki hozzá ne tegyen, 
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se pedig abból elvenni ne merészkedjen. Az anyaszentegyház mondja: ,,Hogyha 
már nincs több próféta, a ki eljövendő volna Isten akartjának hirdetésére, 
nincsenek apostolok, a kik csalhatatlan hitelességgel írhatnának, és nincsenek 
tanítók a kik új jelentéseket közölhetnének, vagy pedig új ígéreteket hozhatnának, 
akkor csak az van még hátra, hogy az Úr jöjjön.” Akkor ő azt mondja: „Jövel azért 
Uram Jézus!” És itt állanak a bűnösök körültünk, akik hallják, hogy nincsen más 
evangyéliom, a melyet még várhatnának, azon jelentésekhez, melyek ezen 
könyvben állanak. Többet várni már nem lehet, nem lesz más engesztelő áldozat, 
sem más útja az üdvösségnek, azért bölcsen cselekszenek, hogy ha azonnal 
Jézushoz jönnek. Mivel a könyv már bezáródik, azért kiált a Lélek és a menyasszony 
a bűnösökhöz egyesülve, hogy azonnal jöjjenek. Miért késlekednének még tovább? 
Nem várhatnak új evangyéliomot, azért hát jöjjenek azonnal. A tulkok és madarak 
megölettettek, és mindenek készek, jertek el a lakodalomba! Minden készen van, 
nincs már semmi tenni való, vagy a mi még meg nem jelentetett volna, az utolsó 
idők bekövetkeztek. Az „Elvégeztetett minden!” földön és mennyen keresztül 
elhangzott azért 
 
„Jöjj csak, ó, bűnös, jöjj!” 
 
Azt hiszem hogy egy másik öszeköttetést is lehet itten találni, t. i. azt, hogy azok, a 
kik a Jézus Krisztust valóban, igazságban keresik és folytonosan az ő jöveteléért 
kiáltanak hozzá, azok bizonyosan szeretik a bűnösöket is, és azoknak is mondják: 
„jöjjetek.” Jóllehet vannak olyanok is, a kik nagyon sokat beszélnek az Úr Jézus 
eljöveteléről, de a más emberek lelkéről nem igen gondoskodnak. Valóban az olyan 
csak beszéd, hogy ha valaki azt állítja, miszerint ő óhajtja és várja az Úr Jézusnak 
második eljövetelét, hogy ha nem igyekszik a népeket oda hozni, hogy a 
veszedelem útjáról az Úr Jézushoz jöjjenek. Hogy ha nem kiáltja nékik: „Jertek 
Krisztushoz.” Aki Krisztust úgy szereti, a hogy szeretnie kell, az szereti a bűnösöket 
is, és az a ki Krisztust olyan nagyon szereti, hogy magának egészen meghalt, azt 
mondja, a körülte halálban lévő milliomokat pedig egész elfelejti, és a csillagok felé 
nézve ott áll, folyton menny felé nézve várja, hogy hirtelen meg fogja látni a 
dicsőséget és oda el fog ragadtatni, az olyan még nem ért semmit abból a mit 
mond. Mert hogy ha Urát szeretné, akkor munkálkodna is érette és mutatná, hogy 
ő a királynak eljövetelét várja, a mennyiben igyekszik annak országát építeni. 
 
Azon összefüggést is találhatjuk itten, hogy mielőtt Krisztus eljönne, az ő 
választottainak össze kell hozattatniok. Ő addig nem fog eljönni, míg az ő igéjének 
prédikálása által egy meghatározott számú sokaság az örök életet el nem nyeri. Ó, 
testvérek, ezekből láthatjuk, hogy nékünk munkálkodni kell, hogy az elveszettek 
haza jöhessenek, mert így siettethetjük mi magunk részéről azon időt, a mikor 
lelkünknek szerelmese, maga el fog jönni. 
 
Még egy, van egy módja a Krisztus jövetelének, a mely itten habár nem is a 
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legközelebbi gondolatban, mégis ide csatolható, mert az a bűnös Krisztushoz való 
jövetelének a legbensejét érinti. Testvérek, hogy ha mi azt kiáltjuk: „Jövel Uram, 
Jézus” és ő nékünk megfelel, a mennyiben Szentlelkét bennünk megbővíti, úgy, 
hogy lelkileg hozzánk jön, akkor a töredelmes lelkek határozottan az ő lábaihoz 
borulnak. Azt tudjuk, hogy ha az Úr valahol egy gyülekezetben van, ottan 
határozottan vannak megtört szívek, a kik aztán megtérésöket nyilvánítják. A hol 
Jézus Krisztus hatalmát nyilvánítja, ottan egy ébredésnek kell nyilvánulnia, mert a 
holt lelkeknek ő benne meg kell elevenedni. A legnagyobb dolgunk, melyre 
mindnyájunknak, kivétel nélkül nagy szükségünk van, azon dicső ígéretnek szilárdan 
való megragadása: „Íme, én ti veletek vagyok, minden napon e világ végezetéig,” és 
a miképpen ezen értelemben az Úr eljövetele osztályrészünkké lesz, úgy fogjuk látni 
a bűnösöket is közeledni, és az életnek vizét azok is élvezik. 
 
Mostan végül, melyek a feleletek? Küldtünk egy meghívást a menny felé és 
mondottuk: „Jövel.” A felelet ez „Íme, hamar eljövök.” Óh, ez a legmagasabb 
értelemben kielégítő. Tálán egy kevés ideig várnotok kell de a hívás meglett 
hallgatva, és hogy ha az Úr földi életetek ideje alatt el nem jönne, a szívnek ezen 
készenléte, mely az ő jövetelére vár, még akkor is hasznos és áldásos lenne reátok 
nézve, hogy ha talán követét küldi értetek, hogy a halál által benneteket 
hazavigyen. Azon várakozás és vigyázás mindkét esetben javatokra lenne, azért 
nem kell félnetek és aggódnotok, bármelyik is következik reátok. Krisztus lejön e 
földre, épen olyan bizonyosan, mint a milyen bizonyos az, hogy ő a mennybe 
felment, és hogy ha ő eljön, akkor az ő benne hivő igazaknak győzedelmök fog 
lenni, és az ő szentjei vele fognak uralkodni. 
 
És eme másik meghívást illetőleg: „Jövel.” Mi kérjük a bűnösöket, hogy jöjjenek. 
Négyszeres hangon kérjük őt erre fel: Jézus, a Lélek, a menyasszony, és a ki hallja, 
ezek mindnyájan mondották: „Jövel.” El fognak-é jönni? Testvérek és testvérnők, ez 
egy olyan kérdés, melyre feleletet nem adhatok. Ne engemet kérdezzetek, mert én 
ezt nem tudom. Jobban cselekesztek, ha a népeket kérdezitek meg, elég idejek van 
hozzá, őket kérdjétek. Gondoskodjatok arról, hogy kérdezzétek meg őket mielőtt 
ma reggel innen a Tabernákelből kimennének. Ők tudják azt, azért megmondhatják 
néktek, hogy akarnak-é jönni, vagy nem. Én pedig óhajtok hozzájok így szólni: 
kedves barátaim, reménylem, hogy az esztendőnek ezen utolsó napja részetekre a 
kegyelem napja fog lenni. A zsidóknak volt egy ünnepek az év végén, mely a 
betakarítás, vagy összegyűjtés ünnepe volt, én pedig azért imádkozok, hogy mi 
hallhatatlan lelkeket gyűjthessünk az Úr Jézus Krisztushoz, mielőtt ezen év egészen 
elmúlna. Az egy dicső záradéka lenne ezen kegyelem esztendejének és kedves 
felbátorítás a jövőre nézve. 
 
De tegyük fel, hogy nem jöttök. Oh, gondoljatok arra, hogy híva voltatok. Hogy ha a 
szegények részére egy karácsonyi ünnepély készíttetik, és egy csomó koldus kívül áll 
fagy, hó és hidegben fázkódva, és nem akarnak bejönni, jóllehet komolyan és 
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többszörösen fel vannak arra szólítva, úgy azt mondjuk nékik: „Hát híva voltatok és 
mit akartok még többet? Gondoljátok meg, hogy nagyon komolyan meg voltatok 
híva. A Lélek, a menyasszony, és a ki hallja és maga az Úr Jézus is mondották 
néktek: „Jöjjetek.” Én azok közül való vagyo,  a kik hallják és mondottam én is: 
„Jöjjetek.” Nem tudom, hogy mondhatnám már komolyabban, mint a hogy 
mondottam. Mennyire örvendene lelkem, hogy ha e pillanatban minden itten 
jelenlévők Jézushoz jönnének! A mennyei örömön kívül ennél nagyobb örömet nem 
óhajtanék részemre, hogy ezen esztendő azzal megkoronázva lenne. Meg lettetek 
híva, nagyon komolyan meg vagytok híva, mit kívánhattok még többet? Ha nem 
jöttök, ezen gondolat fog benneteket örökké üldözni „Meg voltam híva, többször 
majd kényszerítve voltam, de nem fogadtam el a meghívást.” 
 
Arra is figyelmeztetlek benneteket, hogy arra is felszólítva, miszerint most, azonnal 
jöjjetek. Nem lehet azt mondani néktek, hogy holnap jöjjetek és pedig több okoknál 
fogva. Talán holnap már nem éltek, vagy pedig nem lesz valamely komoly 
keresztyén a környezetetekben, hogy benneteket meghívjon. Lehetne-e jobb és 
alkalmatosabb nap, mint e mai nap? Mindig azt mondtátok: „Holnap” és mennyire, 
milyen messzire elhallogattátok ezzel már a jövetelt. Oh, egy cseppet sem tovább, ti 
a kik már talán évtizedek óta vártok. Emlékszel még azon prédikációra, a melynek 
hallásakor elkezdtél félni és reszketni és mondottad: „Isten segedelmével óhajtok e 
szomorú állapotból kiszabadulni és az Ő orcáját keresni”, de ezt halogattad mind 
ezideig és most sokkal hátrább vagy? Emlékezhetsz ama földmivesről való 
történetre, a ki nem akart a folyón egyenesen keresztül uszni, hanem leült és azt 
mondotta: „megvárom míg a víz mind elfolyik.” Sokáig eredménytelenül várt és 
mindig is eredménytelen lett volna a várakozása, mert a folyók folynak 
szakadatlanul minden időben. Te is arra várnál, míg majd minden nehézségek 
elhárulnak az utból és alkalmas idő ajánlkozik. Ó, menekülj ezen legnagyobb 
balgatagságtól! Nehézségek mindenkor lesznek a folyam állandóan folyni fog. Ó, 
ember, légy bölcs, vesd bele magadat a folyamba és ússz keresztül! Most van a 
kellemetes idő, most van az idvességnek napja. Óh, vajha óhajod és akaratod 
lehetne Jézus Krisztusban hinni! Az Ő Lelke vezessen tégedet oda, hogy ezt mielőbb 
megtehesd.  
 
„Jöjj Jézushoz, jöjj Jézushoz mindjárt! 
Bízz Ő benne, Ő megsegít, Ő megsegít! És megment téged mindjárt!” 
 
Bízzatok az Úr Jézus vérében és elégtételében és a nagy munka azonnal kész van. 
Isten segítsen benneteket, hogy ezt cselekedhessétek. Ámen. 
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Krisztus az életnek fája 
 
„Annak piacának közepette pedig és a folyóvíznek két felén vala az életnek fája, 
mely tizenkét gyümölcsöt terem vala és a fának levelei a pogányoknak 
egészségekre valók valának.” János Jelenesek k. 22, 2. 
 
Azt hiszem emlékeztek reá, hogy az első paradicsom közepén az életnek fája állott. 
Mikor Ádám vétkezett és a paradicsom kertből kiűzetett, eme szavak hangzottak el: 
„Mostan annak okáért reá kell gondolnunk, hogy az ő kezeit kinyújtván ne vegyen 
az élet fájának gyümölcsében, és abból ne egyék, hogy mindörökké éljen” Kiküldé 
(helyesebben: kiűzé) azért őt az Úr Isten az Édennek kertéből. (1. Mózes 3, 22. 23.) 
Sokan azt gondolják, hogy ez a paradicsom közepén lévő életnek fája lett volna az 
eszköz ahhoz, hogy az embereket halhatatlanokká tegye, annak gyümölcsének 
élvezése őket a folytonosan tartó ifjú erőben megtartotta volna, megőrizte volna 
attól, hogy erejük fogyatkozásra jusson és egy lelki újjászületés által a folyton 
megmaradásnak pecsétjét az ő lényökre nyomta volna. Én ezekről semmit sem 
tudok. De hogy ha az úgy volt, akkor nagyon könnyű megérteni, hogy miért akarta 
Isten azt, hogy az első ember Ádám, halhatatlan ne legyen azon elesett 
állapotában, a melybe a bűnbe esés által jutott, hanem azt úgy rendelte, hogy az ó 
természet meghaljon és a halhatatlanságnak egy új természet adassék, a mely egy 
másik szellemtől származzon és más vezetőség működése folytán képződjék. 
 
Szövegünk mondja, hogy az új paradicsomnak közepén, az Isten tökéletes 
paradicsomában, a honnan a szentek soha ki nem űzettetnek, mivel az a mi örökké 
megmaradó helyünk fog lenni, szintén ott van egy életnek fája. De itt átfordítjuk 
ezen képletet. Ezt nem betű szerint érthetjük. Mi hisszük, hogy ez az életnek fája 
nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, kinek levelei a pogányok égésségekre valók. 
Aligha tudnánk ennek az igének más magyarázatot adni, mivel ez oly 
jelentőségteljesnek látszik és kibeszélhetetlen megelégedést biztosit. 
 
De minden kételkedés nélkül mondhatjuk szerelmeseim, hogy ha ezen magasztos 
látásnak nem is ez az egyedüli célja, mindazáltal az egy nagy és komoly igazság, 
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus a halottak élete, úgy szinte élete az Ő saját élő 
népének is. Ő az övéinek mindenben mindenök és csak Ő általa tartatik meg 
azoknak lelki életök. Tehát egészen igazunk van, ha azt mondjuk, hogy „Krisztus az 
életnek fája és mi azon jó reményben beszélünk Ő róla, hogy majd sokan eljönnek, 
az Ő gyümölcséből szakasztanak és esznek és úgy örökké élnek. Óhajunk az, hogy a 
szent példázatot úgy használhassuk, hogy valamely szegény lélek felbátoríttassék az 
örök életet megragadni, a mennyiben Jézus Krisztust hittel megragadja. 
 
Legelőször is vizsgáljuk meg az életnek fáját télben, mikor nincsen rajta gyümölcs, 
másodszor próbáljuk meg az életnek fáját felmutatni, hogyan bimbózik és virágzik, 
és harmadszor óhatjuk azon utat felmutatni, a melyen gyümölcsét élvezhetitek. 
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Legelőször is akarok előttetek beszélni Jézus Krisztusról az életnek fájáról télben. 
 
Azt hiszem, azonnal gyanítjátok, miszerint én ezen képlet alatt Jézust az Ő 
szenvedéseiben gondolom. Az Ő zord és sötét téli napjaiban, midőn a kereszten 
függött és elvérezett és meghalt, mikor semmi tisztességre sem méltatták az 
emberek, semmibe sem vették őt, még maga az Atya is elhagyta egy ideig, 
elrejtette orcáját Ő előtte és Ő „átkozott lett érettünk,” hogy mi lennénk Isten 
igazsága Ő benne, hogy megnyernénk azon igazságot, mely Isten előtt kedves. 
 
Kedves barátaim, sohasem láthatjátok jól az életnek fáját, hogy ha előbb a 
keresztfára nem tekintetek valóban. Ott volt azon hely, hol Jézus Krisztus az Ő dicső 
érdemével és csodálatra méltó munkája által, melyet a kereszten bevégezett azon 
hatalmat nyerte, hogy lelkünknek Megváltója és üdvünknek Fejedelme légyen. 
 
Jertek hát velem, hitetek ereje által a Golgota kis hegyének lábához, tekintsünk fel 
ottan és lássuk, hogy mi történt üdvünkért, Menjünk oda, miképpen Mózes 
cselekedett, mikor a csipkebokor égett és azon csodálatos látványt megtekintette. 
(2. Mózes 3, 2. 3.) Ez a legnagyobb csoda, melyet valaha a föld, a menny vagy pokol 
látott, azért időzhetünk néhány percig ennek megtekintése mellett. 
 
A mi Urunk Jézus, a mindig élő a halhatatlan, az örök Isten fia, emberré lett „és 
emberi ábrázatban találtatott, mint ember”, megalázta magát, engedelmes lett 
mind a halálig, még pedig a keresztfának haláláig.” (Filippi 2. 8. v.) Ezt a halált nem 
magáért szenvedte. Az Ő emberiségének nem volt szükség meghalni. Ő élhetett 
volna, ha úgy akarta volna. Ő bűnnélküli volt, törvényellenes cselekedetei nem 
voltak, azért nem következhetett reá a büntetés. 
 
Mi voltunk a vétkesek 
Átokra érdemesek, 
Mégis Ő elszenvedett, 
A mit Ő elszenvedett, 
A mit Ő magára vett, 
Mi érdemeltük volna meg. 
 
A keresztfán elszenvedett minden kín helyettesítő volt, érettetek történt emberek 
fiai. Érettetek vérzett el a dicsőség Ura, az igaz a hamisakért, hogy titeket Istenhez 
vinne. A dorgálás nem Ő érette magáért volt, mert Atyja kimondhatatlan 
szeretettel szerette őt és Ő Atyja kezeinek verését nem érdemelte legkisebb 
részben sem, fájdalmai az Ő ellenségeinek bűnökért volt, a ti bűneitekért és az én 
bűneimért, hogy sebei által meggyógyulhassunk és szenvedései által Istennel 
megbéküljünk. 
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Gondoljatok hát a Megváltó kereszten való halálára. Figyeljétek meg jól, hogy az 
egy átkozott halál volt. Sok módja volt annak, a hogy az emberek meghalhattak, de 
csak egy halál volt, melyre Isten az átkot kimondotta. Ő nem mondotta: Átkozott a 
ki megkövezés által hal meg, vagy pedig fegyver által, vagy egy malomkő által, a 
mely az Ő nyakába köttetik, hanem az volt megírva: „Átkozott valaki fán függ.” 
(Galat. 3, 13; 5. Mózes 21, 23.) Semmi más halállal nem halhatott meg a Jézus 
Krisztus, mint épen azzal, melyet Isten, mint az átkozottak halálát kiválasztotta. 
Csodáld ezt hívő lélek, hogy a Jézus Krisztus érettünk átokká tétetett. Csodálkozz 
ezen és szeresd őt. Igyekezz arra, hogy benne való hited és iránta való 
háládatosságod egybeolvadjon. 
 
Ez a leggyalázatosabb nemű halál volt. A római törvény csak a legaljasabb 
gonosztevőket ítélte ezen halálra és azt hiszem, hogy még azokat sem, hogyha csak 
azok egyszersmind rabszolgák is nem voltak. Egy szabad rómait nem szabad volt így 
kivégeztetni, ép oly kevéssé így azon királyságokhoz tartozó alattvalót, melyeket 
Róma meghódított, csak a rabszolgát, a kit a vásárban vettek, lehetett ilyen halálra 
elítélni. Ők azt tartották, miszerint megérdemelte, hogy rabszolgaként eladassék. 
Azonkívül még a természetes meggyalázáshoz hozzá adják saját gúnyjaikat is. 
Némelyek elmenve mellette fejüket hajtogatták Ő rajta. Mások megállottak előtte 
és nyelvöket nyújtogatták ki feléje. Mások leültek és őrizték őt, gonoszságukat és 
csúfolódó indulataikat kielégítvén Ő körülte. Ő minden gúny és gyalázat 
központjává tétetett. A részegesek csúfoló énekévé lett és még azok a kik vele 
együtt megfeszíttettek is csúfolták őt. És mind ezeket érettünk szenvedte. Bűneink 
gyalázattal teljesek voltak és Ő érettünk gyalázattal lett elhalmozva. Mi magunkat 
megbecstelenítettük és Istent tiszteletlenséggel illettük, azért lett Krisztus a 
halálban az istentelenek közé számlálva és ép úgy megutálva, mint azok. 
 
Ezeken kívül még kimondhatatlan sok gyötrelemmel volt az Ő halála összekötve. 
Nem kell elfelejtenünk, Megváltónk testi szenvedéseit, mert én hiszem, hogy ha mi 
a testi szenvedéseket elkezdjük csekélyre becsülni, úgy csakhamar megkezdjük a 
lelki fájdalmakat is megkicsinyíteni. Ó, mily rettenetes halálnak kell annak lenni, a ki 
úgy hal meg, hogy a gyenge kezek és lábak szegeztetnek át, a csontok helyükből 
kimozdíttatnak, a keresztnek felemelése által, a láz megkezdődik, a száj oly forróvá 
válik, mint a tüzes kemence, a nyelv a szájból kidagad és az egyedüli ital is a melyet 
nyújtanak ecet, méreggel elegyítve. Ah! Szerelmeseim azon fájdalmakat melyeket 
Jézus szenvedett, nincs ember a ki megmérhesse, vagy kibeszélhesse. Hisszük, 
hogy, azon írónak igaza volt a ki így fejezte ki, magát, hogy Ő mindeneket 
elhordozott 
 
„A mit Isten csak hordozni tud.” 
 
Nem lehetne kimondani a szenvedéseknek és sóhajtásoknak, az elepedésnek, a 
szívmegtörésnek és lélek megszaggatásnak árát, a melyet Jézusnak le kellet fizetni, 
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hogy bennünket hamisságainkból és vétkeinkből megválthasson. 
 
Az egy lassú halál volt. Bármilyen fájdalomteljes legyen is valamely halál, az még 
mindig megnyugtatásul szolgál, ha a haldokló reá gondolhat, hogy hamar véget fog 
érni. Ha valakit felakasztanak, vagy lefejeznek, a fájdalom pillanatokig nagy lehet, 
de csakhamar megszűnik. De a megfeszítésnél mindaddig függ az ember, míg lassan 
aztán a halál be nem következik. Mikor Pilátus meghallotta, hogy a Megváltó már 
meghalt, csodálkozott azon, hogy a halál olyan hamar bekövetkezett. Emlékszek 
arra, hogy egy hittérítőtől hallottam, miszerint Ő látott egy embert a ki 
megfeszíttetése után két nappal még a keresztfán életben volt és vannak a 
megfeszíttetekről olyan elbeszélések, hogy találtattak olyanok, a kik minekutána 48 
óráig a keresztfán voltak, onnan levetettek és sebeikből annyira kigyógyultak, hogy 
még évekig éltek azután. Egy lassú halál volt az, mellyel a Megváltónak kimúlnia 
kellett. Óh, testvérem, hogy ha mindezeket együvé veszitek, úgy az egy iszonyú 
egészet képez, mely szívünket mélyen megalázhatja, hogy ha hívők vagyunk, hálás 
szeretetre, vagy ha hitetlenek vagyunk, szégyenre ösztönözhet, hogy mi olyan 
kevéssé szeretjük azt, ki minket annyira szeretett. 
 
És az Úr Jézus Krisztus halála érettünk történt, mint egy büntetési fájdalom, ezt 
még hozzá kell adni az előbb megemlítettekhez. Ő az elítélt gonosz cselekvő 
halálával halt meg. Talán sokakra nézve ez lenne a legfélelmesebb mindenek 
között, mert hogy ha valaki bármilyen fájdalmas halált is hal, mindazáltal a 
legerősebb fullánk hiányzik abból, hogy ha az egy természetes halál, de épen úgy 
hozzá jön azon fullánk, hogy ha a halál a törvény követelése folytán következett be, 
és különösen, hogy ha a bűn annak az oka és a bírói ítélet törvényes formában 
kihirdettetett. Az Úr Jézus Krisztus pedig el volt ítélve az országnak úgy a polgári 
mint a lelki törvényétől is, halálra. De meg a mi a legtöbb volt: „az Úr akarta Őt 
megrontani s betegség alá vetni” (Ézsaiás 53, 10.) Jézus Krisztus saját bűne nélkül 
halt meg, de elszenvedte a halál büntetését, mert a mi bűnünk néki 
tulajdoníttatott. A mi vétkeinket magára vette, mintha azok az övéi volnának és 
azután mikor azon a helyen volt, a hova a bűnösöknek kellett volna jutni, 
elszenvedte a büntetést, mintha csak egy bűnös lett volna, elszenvedte a haragot, 
melyet a bűnös érdemelt volna. 
 
Szerelmeseim! Óhajtanám, hogy tehetségem lenne arra, hogy Jézus Krisztust a 
megfeszítettet elébetek állíthatnám, Krisztust láthatóvá tehetném köztetek a 
keresztfán. Óh, bárcsak tudnám őt úgy rajzolni, hogy lelki szemeitekkel láthatnátok! 
Szeretném, ha érezhetővé tehetném nektek az Ő fájdalmas kínjait és a keserű 
pohár tartalmát veletek megkóstoltatnám, a melyet néki a seprejéig ki kellett 
ürítenie. De hogy ha ezt nem tehetem, úgy meg kell elégednem azzal, hogy ha azt 
mondom, hogy ezen halál a bűnösnek egyetlen reménye. Ezek az Ő sebei a 
reménynek kapui. Az emberek vétkeinek egyetlen engesztelő áldozatja az 
Immánuel fájdalmai és szenvedései. Óh, ti kik üdvözülni óhajtotok nézzetek ide, „Én 
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reám nézzetek, hogy megtartassatok földnek minden határai!” (Ézsaiás. 45. r. 22. 
v.) Élet van egy a reá való tekintésben is, de másutt sehol élet nem található. Ha őt 
megutáljátok, elvesztek. Ha pedig elfogadjátok soha el nem vesztek a pokolnak 
minden hatalma nem lesz képes benneteket elnyelni. Jöjjetek, bűnnel terhelt 
lelkek! Jézusnak nincs szüksége sem könnyeitekre, sem véretekre. Az Ő könnyei 
benneteket megtisztíthatnak, vére a bűntől megmoshatja lelketeket. Ha szívetek 
nem olyan töredelmes, mint a milyennek kívánnátok, hogy lenne, az az Ő megtört 
szíve, nem a tietek, mely részetekre a mennyet kiérdemlette. Ha nem lehettek 
azokká a kikké lenni óhajtanátok, Ő ti helyettetek az volt, a mit Isten akart, hogy 
legyen. Isten meg van Ő vele elégedve. Legyetek ti is elégedettek! 
 
Jöjjetek és bízzatok Ő benne! Óh vajha halogatástok már véget érne és minden 
nehézség megoldatnék. 
Jöjjetek mennyei Atyátokhoz épen úgy, a hogy vagytok, a nélkül, hogy valamire 
támaszkodnátok, mint egyedül csak arra, hogy a Megváltó elvérzett és úgy „el 
lesztek fogadva ama szerelmesben.” (Efezus 1, 6.) 
Így a Jézus Krisztus a kereszten függve, az életnek fája télben. 
 
 
És most hadd mutassam meg nektek, a mennyire azt tehetem, hogy az életnek ezen 
fája hogyan hoz virágot és gyümölcsöt. 
 

Ott áll Ő ‒ Jézus ‒ még mindig Jézus. Ugyanaz és mégis mennyire megváltozott! 
Ugyanaz a Jézus, de gyalázat helyett, tisztességgel vétetett körül a ki „mindenestől 
meg is tarthatja azokat, a kik Ő általa járulnak Istenhez” .(Zsidók 7, 25.) Szövegem 
azt mondja ezen fáról, hogy tizenkét fajta gyümölcsöt terem. Azt hiszem, hogy ezt 
meg kell magyarázni és ez azt jelenti, hogy teljes mennyiségű készlet van Ő nála 
mindenből, a mire az emberi természetnek szüksége van, azt Krisztusban mind 

megtalálhatjuk, ‒ mindenféle kegyelmi javak, mindennemű bűnösök részére, 
minden alakban lévő áldások, a szükséghez alkalmazva. A pálmafáról olvashatjuk, 
hogy annak minden kis részecskéje, a gyökértől a gyümölcséig hasznos. Épen úgy 
van az Úr Jézus Krisztussal is. Semmi sincsen Ő benne, a mit mi nélkülözhetnénk. 
Nincs benne semmi olyan, a mi jelentéktelen, vagy felesleges volna. Szükségetek 
van Ő reá mindenben a mivel csak bír, minden hivatalára nézve és minden a 
bűnösök iránti viszonyaiban. 
 
Az életnek fája nekünk táplálékot ad. Némely fák sok gyümölcsöt szoktak teremni. 
Ádám a paradicsomi kertjében csak a földnek gyümölcséből táplálkozott. Jézus 
Krisztus tápláléka az övéinek és milyen drága táplálék! Milyen megelégítő táplálék, 
milyen gazdag, milyen kellemes, milyen alkalmas táplálék a lélek minden szüksége 
kielégítésére az Úr Jézus Krisztus! A manna az Angyalok tápláléka volt, de mit 
mondjak Jézusról? Ő több mint az! Az Angyalok azt soha nem ízlelték, hogy milyen 
édesség rejlik a Megváltó kegyelmében és az Úr Jézusnak halálra is kész 
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szeretetében. 
 
Óh, hogyan lesztek táplálva! Az Isten egyetlen Fiának teste a lelki tápláléka 
mindazoknak, kik a mennyek örökösei. Éhező lelkek, ha eledelt óhajtotok találni, 
jöjjetek Jézushoz! 
 
Jézus az övéinek italt is ad. A forró éghajlaton vannak olyan fák, a melyeket ha 
keresztül fúrnak folyadékot szolgáltatnak ki, olyan folyadékot, a mely édes és zsíros, 
mint a tej. Sokan megisszák azt és általa felfrissülnek. A Jézus Krisztus szívéből 
kiömlő vér, a felüdítő bor gyermekei részére. A megbékéltetés, melyet szenvedése 
által megszerzett, az arany serleg, a melyből gyermekei isznak és ismét isznak, 
mígnem szomorkodó lelkök felvidul és fáradt lelkök megerősödik és felfrissül. Jézus 
adja nékünk az életnek vizét, „a seprejétől megtisztíttatott bort,” bort és tejet 
ingyen, minden pénz és jutalom nélkül. Milyen életfa Ő, ki nekünk táplálékot és italt 
is szolgáltat. 
 
Jézus az életnek fája, a ki öltözettel is ellát bennünket. Ádám a fügefához ment, 
hogy attól ruhát vigyen magának és a fügefa levelek szolgáltattak néki annyi 
takarót, a mennyit csak szolgáltathattak. Mi pedig Krisztushoz jövünk és Ő nála 

találunk ‒ nem fügefa leveleket ‒, hanem az igazságnak ruháját, a melynek 
szépsége hasonlíthatatlan, szabásában kellemes és gyönyörű. Egy darab, soha el 
nem nyüvik, pontosan pászol arra nézve, hogy mezítelenségünket fejünktől talpig 
eltakarja és az minket, ha magunkra felvesszük, kedves kinézésűekké teszen, 
olyanokká, mint Krisztus maga a milyen. Óh, ti kik öltözetet óhajtotok, olyan 
öltözetet, melyben a mennyei udvarhoz tartozók között is megállhassatok, jöjjetek 
Jézushoz és fogadjátok el azon palástot, melyet az életnek fája szolgáltatott 
részetekre. 
 
Ezen fa orvosságot is szolgáltat. „A fának levelei a pogányoknak egészségekre 
valók.” Tégy egy tapaszt bármilyen sebre is, és hogy ha ez a Jézus királyi tapaszából 
való meggyógyítja azon sebet. Csak egy ígéret az Ő ajkairól, csak egy levél a fáról, 
csak egy szó az Ő Lelkétől, csak egy csepp az Ő véréből, ezek mind bebizonyulnak, 
hogy a mennyei királynak gyógytapaszai.  
 
Igaz az, hogy nem volt balzsam Gileádban, (Jenem. 8, 22.) nem volt ottan orvos, 
azért nem gyógyíttatott meg az Izrael népe leányának sebe. De van balzsam az Úr 
Jézusban, van egy orvos a Golgotán és az Isten népe leányának meg kell gyógyulnia, 
hogy ha Jézushoz fut, hogy gyógyulást találhasson. 
 
És vajon mit mondjak még egyebet? Van-e valami a mire lelketeknek nagyobb 
szüksége volna, mint Ő reá? Óh, Istennek gyermekei, Krisztus minden. Óh, ti 
istentelenek, kik az egész erdőt bejártátok, hogy az életnek fáját megtalálhassátok, 

ki fogyatkozásaitokat kipótolhatja, ‒ álljatok meg itten. Ezen „almafa az erdőnek fái 
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között” (Énekek éneke 2, 3.) azon fa, amelyet lelketek kíván. Maradjatok itt és a 
mire csak szükségétek van, mindent megnyertek. Mert gondoljatok arra, hogy ezen 
fa oltalmul szolgál a vihar ellen. Más fák veszélyt okozók lehetnek a viharban, de az, 
a ki az Úr Jézus fája alatt oltalmat keres, megtalálja azt, ha Istennek minden 
mennykövei repülnek is el mellette, de néki kárt nem okozhatnak azok. A ki 
Jézushoz ragaszkodik, ahhoz a veszély nem közelíthet. Előbb elveszhetne az ég és 
föld, mintsem egy olyan lélek, ki magát ezen fának lombja alatt elrejti. És ti, kik 
magatokat ottan elrejtettétek, hogy Istennek haragjától megmentve lehessetek, 
engedjétek, hadd figyelmeztesselek titeket arra, hogy Ő minden más veszélyben is 
oltalmatok marad és hogy ha veszélyben nem vagytok, még akkor is jól érezhetitek 
magatokat az Ő árnyékában, különesen a gondok forró napjaiban. 
 
„Az Ő árnyékában felette igen kívánok ülni, mert az Ő gyümölcse gyönyörűséges az 
én ínyemnek.” (Ének. én. 2, 3.) Fogadjátok el a Krisztust és lesz vigaszotok, 
örömötök, békétek és szabadságotok, és ha a fájdalmak jönnek, oltalmat és segélyt 
találtok az Ő közelében. Ő az életnek fája, ki tizenkét féle gyümölcsöt terem, azon 
gyümölcsök pedig mindig érettek és készek, mivel minden hónapban megérnek és a 
kik csak óhajtják, ehetnek belőle, mert a levelek nemcsak hogy némelyeknek 
egészségökre vagy gyógyulásokra valók, hanem a pogány nemzeteknek 
gyógyulásokra. Mily sokat magába foglaló szó ez! Tehát elegendő a levelek 
sokasága arra nézve, hogy minden nemzetségek, a kik csak jönni fognak, 
meggyógyuljanak. Óh, adná Isten, hogy a lelki betegségben közületek senki meg ne 
halna, hogy ha ezen levelek által meggyógyulhattok. Vajha közületek senki arra ne 
kívánkozna, hogy e világnak savanyu szőlőjével, vagy a bűnnek megmérgezett 
gyümölcsével teljen be, mialatt a Krisztus szeretetének édes gyümölcsei 
ajánltatnak, melyek benneteket felfrissíthetnek és megelégíthetnek. 
 
És most még azt kell nékem előttetek felmutatni, hogyan nyerhetitek meg ezen 
életnek fájáról való gyümölcsöket. Ez a fő dolog. Nem sokat ér, hogyha mondjuk, 
hogy van gyümölcs, ha azt meg nem mondjuk, hogyan lehet ahhoz jutni. 
Óhajtanám, hogy közületek, kik itt vagytok, némelyek nagyobb óhajjal keresnék 
azon utat, mert félek rajta, hogy sokan keveset törődnek azzal. Payson dr. teára 
volt meghívva egy alkalommal az ő gyülekezetének egy tagjához, a ki iránta nagy 
nyájasságot és barátságot nyilvánított. Az elmenetele alkalmával így szólt a doktor: 
Asszonyom, ön engemet rendkívüli nyájassággal és jól fogadott, de hogy fogadja az 
én Mesteremet? Ezen kérdést óhajtanám én is intézni ma itten némelyekhez. Hogy 
fogadjátok ti Mesteremet? Talán úgy viselkedtek vele szemben, mintha ő nem a 
Krisztus volna, mintha ő reá semmi szükségetek nem volna. De igen, néktek ő reá 
nagy szükségetek van. Igyekezzetek arra, hogy őt mielőbb megtalálhassátok, mert 
ha a halál elközelget, szükségetek lenne ő reá, de talán akkor már nem fogjátok 
megtalálni. 
 
Az egyedüli eszköz ezen fa gyümölcsét megnyerni a hit. Ez azon kéz, mely az arany 
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almát leszakasztja. Tudsz-é hinni? Ez a kérdés. El tudod hinni, hogy Jézus az 
Istennek Fia? Hogy ő a keresztfán meghalt? Igen, talán mondod: „én hiszem 
azokat.” Hiheted-é azt, hogy szenvedése erejével képes ő tégedet üdvözíteni. 
„Igen” –mondod nyugodtan. Hiheted, hogy ő tégedet üdvözíteni akar? Akarod 
magadat néki teljesen általadni, hogy ő tégedet üdvözítsen? Hogy ha igen, úgy 
mentve vagy. Hogy ha lelked Jézushoz jön és mondja: „Uram, én hiszek benned, 
hogy te Megtarthatsz és üdvözíthetsz mindenkor és magamat egészen Te reád 

bízom” ‒ ez hit. Midőn Fuller-nek egy bizonyos helyen prédikálni kellett, elment 
oda lóháton, ahol az istentiszteletet meg akarta tartani. De nagy eső lett és a 
folyamok erősen megáradtak. Egy folyamhoz érkezett útjában, melyen néki muszáj 
volt átkelni. Rátekintett és valamennyire félelmes volt az erős áradattól, mivel a 
folyamnak mélységét nem ismerte. Egy földmíves, aki éppen ott állott közel hozzá, 
mondá: „Minden rendben van, Fuller úr, ön keresztül mehet a folyamon nagyon 
könnyen, a ló mindenütt érinti a folyó fenekét.” Fuller belement lovával, a víz felért 
egész a ló oldaláig, majd a nyeregig is, és kényelmetlen nedvességet érezett. 
Gondolta, hogy jó lesz visszatérni és már meg is akarta próbálni, midőn a földmíves 
hozzá kiáltott: „Lovagoljon tovább Fuller úr, lovagoljon tovább, én tudom, hogy 
minden rendben van”, és Fuller mondá: „Akkor tovább lovagolok hitben.” Bűnös 
épen így van a dolog te veled is. Te gondolod, hogy bűneid nagyon mélyek, hogy 
Krisztus nem fog képes lenni arra, hogy tégedet azokon átvigyen, de én azt 
mondom néked „Minden rendben van.” Bűnös, bízzál Jézusban és ő keresztül 
viszen tégedet még a pokolon is, hogy ha az szükséges. Hogy ha az összes emberek 
bűnei mind a tieid volnának, még akkor is keresztül vihetne tégedet a Jézus Krisztus 
ezen az iszonyú mély folyamon, hogy ha benne bízhatnál. Minden rendben van, 
embertársam! Csak higgy az Úr Jézus Krisztusban! A folyam lehet mély, de a 
Krisztus szeretete mélyebb annál. Minden rendben van, embertársam! Ne engedd, 
hogy az ördög Uram és Mesterem iránt bizalmatlanná tegyen. Ő hazug és 
hazugságnak atyja, de Mesterem hű és igaz. Csak bízzál ő benne és minden 
rendben van. A habok hánykódhatnak a folyam mélynek látszhat, mélyebbnek, 
mint te gondoltad és légy biztos abban, hogy az mélyebb is sokkal, mint te 
gondolhatod. De az Úr Jézusnak hatalmas karja – azon erős kéz, mely az eget és 
földet megmozdíthatja és annak oszlopait helyökből kivetheti, miképpen Sámson 
Gáza város kapuját helyéből kivette ‒ azon erős kar megtarthat tégedet és biztosan 
keresztül vihet, hogy ha reá támaszkodol és rajta megnyugszol. Ó, lélek, nyugodj 
Jézusban és meg vagy mentve! 
 
Még egy. Hogy ha előbb úgy is látszik, mintha nem nyernétek gyümölcsöt ezen 
fáról, rázzátok azt az ima által. De mondjátok talán: „Én már imádkoztam.” Igen, de 
a gyümölcs sem esik le, a fáról mindig, már az első rázásnál. Csak rázzad ismét, 
embertársam, rázzad ismét! Sokszor, ha a fa gazdagon megrakott és nagyon 
szilárdan áll a földben, nagyon nehezen tudjátok idestova mozgatni, végül már 
minden erővel megvetitek lábaitokat a földön és megragadjátok a fát még nagyobb 
erővel, minden erőtöket összeszeditek annyira, hogy testetekben minden íz és in 
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kifeszítve van, csakhogy a gyümölcsöt a fáról lehozhassátok. Ez azon ajánlatos mód, 
mely szerint imádkoznotok kell. Rázzátok az életnek fáját mindaddig, míg a 
kegyadományok öletekbe hullanak. Túlságosak nem lehettek az imában. Ami 
embertársaitoknak kellemetlen, hogy ha tőlök valamit kértek, az Krisztusnak 
kellemes. Menjetek imakamarátokba, ti kik Krisztust még meg nem találtátok! 
Boruljatok ágyatok mellé, kis szobácskátokban és „keressétek az Urat, míg 
megtaláltathatik, hívjátok segítségül őt, míg közel vagyon.” (Ézsaiás 55, 6.) Istennek 
szent lelke indítson benneteket az imára. Ő segítsen benneteket arra, hogy az 
imában kitartók legyetek. Jézus meghallgat benneteket. A mennynek kapuja 
megnyílik egy bátor zörgetőnek, aki magát elutasítani nem hagyja. Az Úr segítsen 
benneteket úgy imádkozni, hogy végül mondhassátok: „Szeretem az Urat, mert 
meghallgatja az én szómat és az én imádságomat; mert az ő fülét én hozzám 
hajtotta, mikor az én életemnek napjaiban őt segítségül hívtam… Szüntelen járok az 
Úrnak orcája előtt az élőknek földökben.” (Zsoltár 116, 1.2.és 9.v.) 
Mindezekhez adja Isten az ő áldását a Jézus érdeméért. Ámen. 
 
Szeretve, mégis, meglátogatva. 
„Uram! íme, a kit szeretsz beteg” (Ján. ev. 11, 3.) 
Az a tanítvány, kit Jézus szeretett, nem hallgatta el azon bizonyságot, hogy az Úr 
Jézus Lázárt is szerette. Azok közt a kik ama szerelmesben kiválasztattak nincsen 
semmi féltékenység. Jézus szerette Máriát, Márthát és Lázárt. Az nagy boldogság, 
hogy ha egy egész család az Úr Jézus szeretetében él. Egy kedves családi egység volt 
az, egy kedves trio, (hármas) de miképpen a kígyó a paradicsomba is becsúszott, 
azonképpen ide ezen béthániai nyugodt családi körbe is belépett a szívfájdalom. 
Lázár beteg vala. Ők érezték azt mindnyájan, hogy ha Jézus ott volna a betegségből 
kimenthetné. Mit tehettek volna hát jobbat, mint az Úr Jézust tudatni az Ő 
betegsége felöl. Lázár közel volt a halálhoz és az Ő nővérei ezen szomorú tényt 
közölték azonnal az Úrral mondván: „Uram a kit szeretsz beteg.” Azon idő óta ilyen 
hír gyakran küldetik a mi Urunkhoz, mivel Ő sokszor kiválasztja népét a nyomorúság 
kemencéjébe. A Mesterről mondva van, hogy: „A mi betegségeinket Ő viselte és a 
mi fájdalmainkat hordozta (Ézsaiás 53, 4.), azért nem idegen dolog, hogy ha a tagok 
tekintetben fejökhöz hasonlókká tétetnek. 
 
Figyeljük meg először azon tényt, mely szövegünkben említve van: „Uram, íme, a kit 
szeretsz beteg.” A nővérek úgy látszik egész csodálkoztak ezen, hogy ezen eset 
előjöhetett, mivel ezen szó „íme”, csodálkozásról tanúskodik. „Mi szeretjük őt és 
szeretnénk azonnal meggyógyítani: Te szereted őt és mégis beteg marad. Te egy 
szavaddal meggyógyíthatod, tehát miért beteg egy a te szerelmeseid közül?” 
Kedves beteg testvéreim, talán te is csodálkozhattál már a felett nem egyszer, hogy 
a te fájdalmas és sokáig tartó betegséged hogyan egyeztethető össze a te 
elválasztásod és elhivatásoddal és az Úr Jézussal való egyesüléseddel? Gondolod, 
hogy az már néktek sok gondot és aggodalmat okozhatott, pedig valóban az nem is 
valami ritkaság, hanem oly valami, a mit mindnyájan várhatunk. 
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A felett nem kell csodálkoznunk, hogy azon ember, a kit Jézus szeret beteg, mert ő 
csak egy ember. Az Úr Jézus szeretete az emberi élet szükségeitől és gyengeségeitől 
nem teszen minket szabadokká. Az Isten emberei is csak emberek. A kegyelmi 
szövetség nem szabadságlevél a sorvadás, köszvény, csúz vagy tüdővész ellen. A 
testi fájdalmak, melyek testünkre nézve reánkjönnek, egész a sírig elkísérnek 
bennünket, mert Pál apostol mondja: „Mert mi, kik e testnek hajlékában vagyunk, 
fogyunk, megterheltetvén.” 
 
Azok, kiket az Úr szeret, annyival inkább is betegekké lehetnek, mivel ők egy 
különös fegyelem alatt állanak. Meg van irva: „A kit szeret az Úr, megdorgálja, 
megostoroz pedig mindenkit, valakit fiává fogad”. (Zsidók 12, 6.) Bármilyen nemű 
fájdalom, az Isten valódi gyermekeinek a jele és gyakran előfordul, hogy a próba 
betegség formájában bocsáttatik Isten gyermekeire. 
Csodálkozhatunk-e hát azon, hogy ha kényszeríttetünk beteg szobánkba 
visszavonulni? Hogy ha Jób, Dávid és Ezékiásnak szenvedniök kellett kik, vagyunk 
mi, hogy a felett csodálkozhatnánk, ha betegek vagyunk? 
 
Az nem is valami különös dolog, hogy ha betegek vagyunk, hogy ha azon nagy 
jótéteményeket megfontoljuk, a melyeket gyakran azokból nyerünk. Nem tudom, 
hogy Lázárnál, milyen különös javulást idézett az elő, de azt tudom, hogy némely 
tanítványa az Úr Jézusnak nagyon kevésre lehetett volna használható, ha 
betegséggel meg nem lett volna látogatva. Az erős természet hajlandó a 
durvaságra, uralkodni vágyásra és részvétlenségre, azért szüksége van arra, hogy az 
olvasztó tégelybe kerüljön. Ismertem olyan keresztyén nőket, kik soha olyan 
nyájasak gyengédek, bölcsek, tapasztaltak és szentek nem lettek volna, hogy ha 
Isten testi fájdalmak által meg nem lágyította volna őket. Van úgy az Isten, mint 
szinte az emberek kertjében is olyan gyümölcs, a mely soha meg nem érik addig, 
míg meg nem puhíttatik. Fiatal asszonyok, a kik hajlandók arra, hogy csapodárok, 
képzelgők vagy csácsogók legyenek, gyakran ha az egyik betegség után a másik 
reájok jön, egész másképen lesznek nevelve, mert megtaníttatnak arra, hogy Jézus 
lábaihoz üljenek. Sokan eljutottak már arra az állapotra, hogy a Zsoltáríróval teljes 
meggyőződéssel elmondhatták: „Jó nékem, hogy engemet megaláztál, hogy 
megtanulnám a te parancsolataidat.”(Zsolt. 119, 71.) 
 
Gyakran az Úr szerelmesinek betegségek, másoknak is javokra szolgál. Az Úr 
megengedte, hogy Lázár beteg legyen és meghaljon, hogy az ő halála és 
feltámadása által az apostolok jótéteményben részesüljenek. Az ő betegsége „Isten 
dicsőségére” volt. És az elmúlt tizenkilenc századon át, mely Lázár betegsége óta 
elmúlt, az által minden hivők sok előnyben részesültek és még ma is sok hasznot 
nyerhetünk az ő betegségéből és halálából. A gyülekezet és a világ az igazak 
szenvedéseikből leírhatatlan sok előjogokat nyerhetnek. A gondnélküliek a 
betegségben való tanúbizonyságaink által felébresztethetnek, a kételkedők 
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meggyőződéshez hozattatnak, a hitetlenek megtérhetnek és a szomorúak 
megvigasztaltathatnak és ha ezek megtörténhetnek, avagy kívánnánk-e a 
fájdalmakat és gyengeségeket elkerülni? Nem egész elégedettek vagyunk-e, azzal, 
hogy ha barátaink, vagy hozzánk tartozói rólunk is mondhatják: „Uram, íme, a kit 
szeretsz beteg?” 
 
Mindazáltal szövegünk nemcsak egy tényt közöl, hanem egy tudósítást is ezen 
tényről: a nővérek Jézushoz küldöttek és tudtára adták ezt néki. Legyünk mi is 
minden ügyeinkben, bajainkban folytonos közlekedésben a mi Urunkkal. Jézus tud 
mindeneket, de az nagy könnyebbség, hogy ha szívünket előtte kiönthetjük. Midőn 
a Keresztelő János szomorú tanítványai vezérüket lefejezve látták, eljöttek és 
megmondták azt Jézusnak. (Máté ev. ev. 14, 12.) Jobbat nem tehettek. Minden 
bajaid és nyomoraidban küldj követet Jézushoz és fájdalmaidat ne tartsd meg 
magadnak, csak Ő vele szemben nem kell visszatartónak lenned, mivel attól nem 
félhetsz, hogy tégedet hideg gőggel és szívtelen könnyelműséggel, vagy pedig 
kegyetlen árulással még jobban tönkre tegyen. Ő egy hű barát, ki magát elölünk 
soha el nem rejti. 
 
 
Ha fájdalmainkat Jézussal közöljük, Ő azok között minket határozottan erősíteni 
fog. Hogy ha Jézushoz megyünk és kérdezzük: „Legkegyelmesebb Urunk, miért 
vagyunk mi betegek?” Hiszen, Uram én úgy gondoltam, hogy egészséges koromban 
hasznos eszközzé lehetnék a te kezedben és most a betegség miatt nem tehetek 
semmit, miért nem? Talán tetszik néki azt tudtul adni, vagy ha nem, úgy hajlandóvá 
teszen tégedet, hogy a mit szent akarata szerint reád bocsátott, azt türelemmel 
elhordozzad, a nélkül, hogy tudnád, miért kell annak úgy lenni. Ő igazságát 
szívedhez közelebb hozhatja, megvigasztalhat tégedet, vagy pedig jelenlétével 
szívedet megerősítheti, vagy pedig részedre váratlan vigaszt küldhet és tégedet 
megajándékozhat azzal, hogy dicsekedj a háborúságok és nyomorúságokban is. 
„Bízzatok Ő benne mindenkor ti népek, a ti szíveteket töltsétek ki Ő előtte; az Isten 
oltalmunk nekünk.” (Zsoltár 62, 9.) Mária és Mártha nem hiába mondták azt meg 
Jézusnak, úgy te is nem hiába kerested az Ő orcáját. 
 
Gondoljatok arra is, hogy Jézus a gyógyulást megadhatja. Az nem bölcs, hanem 
balgatag eljárás lenne egy olyan hitben élni, a melyet az orvost és a gyógyszert 
eldobnánk, épen úgy, mint a hogy nem tanácsos a mészárost és szabót eldobni és 
várni, hogy majd hit által tápláltatunk és ruháztatunk, úgy a test, mint a lélek 
gyógyulását az Úrtól kell várnunk. Szükségünk van a gyógyszerekre, de azok az Úr 
nélkül nem segíthetnek. Szabad nekünk Jézusnak tudtára adni a mi bajainkat és 
fájdalmainkat, növekedő gyengélkedéseinket és fájdalmasan kínzó köhögésünket. 
Sokan félnek imádkozni az egészségért. A bűnbocsánatért imádkoznak, de azt nem 
merik az Úrtól kérni, hogy a főfájást róluk elvegye, pedig hogy ha Isten minden 
hajszálat megszámlált fejünkön, az sem lesz nagyobb leereszkedés ő reá nézve, ha a 
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fejszaggatás vagy nyomástól bennünket megszabadít. A mi nagy ügyeink igen 
csekélyeknek tűnhetnek fel a nagy Isten előtt és a mi kicsiny dolgaink lent sokkal 
lehetnek csekélyeknek az Ő szemei előtt. Ez az Isten lénye nagyságának egy 
bizonyítéka, hogy Ő míg a mennyen és földön uralkodik, ezen dolgoktól nincsen 
annyira elfoglalva, hogy az Ő szegény gyermekeinek legkisebb fájdalmuk, vagy 
fogyatkozásukról is elfelejtkezne. Mehetünk hozzá, ha a lélegzet nehézzé válik, 
mert Ő az, a ki nekünk tüdőt és életet adott. Megmondhatjuk néki, hogy ha 
szemeink homályosodni kezdenek és ha füleink nehezen hallóvá lesznek, mert Ő 
teremtette azokat. A megdagadt térdet, a megmeredt nyakat, a megrándult lábat 
és az eltört vagy ütegsebesült újat Ő elibe hozhatjuk, mert mindezen tagjainkat Ő 
teremtette, mindezeket megváltotta és felfogja támasztani a sírból. Azért eredj 
azonnal és mondjad: „Uram, íme, a kit szeretsz beteg.” 
 
Tekintsük meg ezen esetben Lázárt harmadszor mint egy eredményt, melyet nem 
vártunk volna. Minekutána Mária és Mártha az Úr Jézushoz hírt küldöttek, 
reménylették teljesen, hogy Lázárt még látni fogják egészségesnek lenni és pedig 
mihelyt a hírnök az Úr Jézushoz érkezik. De ez nékik nem adatott meg. Még két 
napig maradt az Úr azon a helyen és nem is szólt arról előbb, hogy Júdeába akar 
menni, csak mikor már tudta, hogy Lázár meghalt. Ez arra tanít bennünket, hogy 
Jézus tudja a mi nyomorúságainkat és mégis tehet úgy, mintha ő azzal nem 
törődne. Nem várhatjuk minden esetben, hogy a gyógyulásért való ima 
meghallgattatik, mert hogy ha az úgy volna, úgy senki sem halna meg, a kinek még 
vannak szülei, vagy gyermekei, barátai vagy rokonai, akik érette imádkozhatnak. Az 
életért való imádságainkban szerelmeseim, nem kell azt elfelejtenünk, hogy van egy 
ima, mely a mi imáinkat keresztül húzhatja, mert Jézus imádkozik: „Atyám! a kiket 
nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy lássák 
amaz én dicsőségemet.” (Ján. ev. 17, 24.) Mi azt kérjük, hogy azok velünk 
maradjanak, de hogy ha annak világos tudatára jutunk, hogy az Úr Jézus akarja őket 
mennybe vinni, mit tehetünk mást, mint az ő jogosabb követelésének engedni és 
azt mondani: „Nem úgy legyen, amint én, hanem a miképpen Te akarod.” 
Önmagunkra nézve is kérhetjük az Urat, hogy bennünket segítsen fel és gyógyítson 
meg ismét és habár ő minket szeret is, mindazáltal megengedheti, hogy mindig 
gyengébbek legyünk és végül meghaljunk. Ezékiás királynak tizenöt esztendővel lett 
meghosszabbítva az élet ideje, de az megtörténhetik, hogy nékünk csak egyetlen 
egy nappal való meghosszabbítás sem adatik. Ne kívánd soha saját életed, vagy 
pedig szeretteid életök meghosszabbítását, hogy ha azzal az Úr ellen teszel. Hogy 
ha szeretteid közül valakinek életét erős kezekkel tartod, azáltal egy vesszőt kötsz 
saját hátadra és hogy ha saját ideiglenes életedet túlságosan szereted, úgy azzal 
egy tövissel telt vánkost készítel a te halálos ágyadra. A gyermekek gyakran 
bálványok és az olyan esetben azok, a kik őket túlságos hévvel szeretik, 
bálványimádók. Mi épen úgy készthetnénk agyagból egy bálványt és azt 
imádhatnánk. Az indiánokról olvasható, hogy ők úgy cselekednek, mint hogy ha mi 
a hozzánk hasonló teremtményeket imádjuk, mert hiszen mi mások ők, mint föld? 
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Avagy olyan drága legyen-é előttünk a por, hogy a miatt Istenünkkel perelünk? Ha 
Urunk szenvedéseket bocsát reánk, ne legyünk elégedetlenek. Néki tennie kell, a mi 
nékünk javunkra szolgál, mert ő jobban szeret bennünket, mint mi magunk. 
 
De talán mondja valaki: „Igen, Jézus engedte, hogy Lázár meghaljon, de azután 
feltámasztotta.” Erre azt felelem, hogy ő nékünk is feltámadás és élet. Azért az 
elköltözöttekre vonatkozólag legyetek egész nyugodtak ama tudatban, hogy 
„feltámad a ti halottatok” és minden hozzánk tartozók, kiknek reménységök az Úr 
Jézusban van, Urunk feltámadásában részesülni fognak, Nemcsak lelkünk fog élni, 
hanem testünk is feltámad rothadatlanul. A sir tisztító tégely fog lenni és ezen 
mulandó test előfog jönni, hogy többé nem mulandó, hanem maradandó legyen. 
Sok keresztyén örülne, hogy ha az Úr eljövetelét életben érhetné és így a halált 
elkerülné. Én megvallom, hogy azt semmi nagy nyereségnek nem tartom, mert 
eltekintve attól, hogy ők azok felett a kik elaludtak semmi előjoggal nem bírnak, 
azok a kik életben maradnak az Ő eljöveteléig, tehát nem haltak meg, nélkülöznek 
valamit az Urokkal való közösülésnek egy pontját, amennyiben Urukhoz hasonlóan 
nem halnak meg és támadhatnak fel. Szerelmeseim! Mindenek a tieitek, úgy az élet 
mint a halál, (1. Kór. 3. r. 21‒23.) azért ne féljetek tőle, hanem inkább óhajtozz és 
vágyódjál élted estvéjére, hogy magadból kivetkőzhess, hogy Istenben nyugodhass. 
 
Egy kérdéssel akarok zárni: „Jézus szerette Márthát, annak nénjét és Lázárt,” 
szeret-e Jézus tégedet is különös módon és értelemben? Ah, sok betegeknek 
nincsen bizonyítékok az Úr Jézusnak különös szeretetéről, mivel orcáját soha sem 
keresték, bizalmokat soha benne nem vetették. Jézus mondhatná ezeknek is: „Soha 
nem ismertelek titeket,” mert ezek az Ő véres keresztjének hátat fordítottak. 
Kedves olvasó! felelj meg ezen kérdésre „Szereted-e Jézust?” Hogy ha igen, úgy 
azért szereted őt, mert Ő szeretett először tégedet. Bízol-e benne? Ha igen, úgy a te 
hited egy bizonyítéka annak, hogy Ő téged a világ fundamentumának felvettetése 
előtt szeretett, mert a hit azon jel, mely által Ő szerelmeseit hűségéről bizonyossá 
teszi. 
 
Hogy ha Jézust szereted és beteg vagy, bizonyítsd be az egész világ előtt, hogy te őt 
betegségedben dicsőíted. Mutasd barátidnak és ápolódnak, hogyan nyernek az 
Úrnak szerelmesei még a betegségben is örömet és vigasztalást. Szent 
odaadásoddal hozd csodálkozásba őket, hogy csodálhassák a te szerelmesedet, ki 
hozzád oly kegyelmes, hogy a fájdalmak között boldoggá és a halállal szemben 
örömteljessé teszen. Hogy ha keresztyénségednek van valami haszna, úgy most 
támogasson az tégedet és a hitetlenek kénytelenek lesznek belátni, hogy annak a 
kit az Úr szeret, jobban van állapota a betegségben, mint az istentelennek 
egészséges napjaiban. 
 
Ha nem tudod, hogy tégedet szeret, úgy hiányzik néked a legfényesebb csillag, mely 
a betegség éjét megvilágosíthatná. Reménylem, hogy ezen állapotodban nem fogsz 
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meghalni, hogy nem fogsz a következendő világba átmenni a nélkül, hogy Jézus 
szeretetét tapasztalnád, mert az valóban egy rettenetes nyomor lenne. Keresd hát 
azonnal az ő orcáját és nagyon megtörténhetik, hogy ,,ezen mostani betegséged 
azon szeretet utjának egy része, melyen Jézus tégedet magához akar vinni. Óh, 
Uram gyógyíts meg minden betegeket lélekben és testben! Ámen. 
 
Várjad óh, én lelkem, várjad Urad! 
 Segít készségesen! Reá bízd magad! 
Ne csüggedj el, közeleg a reggel 
És a tél helyébe új tavasz jön el! 
Minden veszélyben óv tégedet, 
 Segít a szűkségben, Hű Istened. 
 
Várjad óh, én lelkem, Várjad Urad! 
Segít készségesen! Reá bízd magad!  
Vándor utunk hamar megfutjuk. 
Véget ér panaszunk, Jézushoz jutunk. 
A nyomor után jutsz örömre, Dicsőítsd 
 

Az Üdvözítőnek meggyaláztatása 
 
Ki az ő előtte való öröm helyébe szenvedett keresztet, a gyalázattal nem 
gondolván és az Isten székinek jobbjára ült. (Zsidók 12.2) 
 
Hogyan írjalak le téged, oh, édes Jézusom? Oh, Üdvözítőm! Honnan vegyek 
szavakat arra, hogy a te emberekhez való szeretetedet kimagyarázzam? Minden 
más dologhoz a beszéd lendülete tán elegendő lenne, ezen egy azonban felülmúl 
minden szónoki tehetséget, ezt emberi szó el nem érheti. Ezen dolog 
kimondhatatlanokhoz tartozik, mivel szavukkal kibeszélni nem lehet. Tudom, hogy 
mindaz a mit a Megváltó szenvedéséről mondani fogok, csak annyi, mint egy csepp 
víz, mely a veder fenekén maradt. Senki sem ismeri ama fájdalmuknak parányi 
részét sem, annál inkább nem fogta fel még ember a Krisztus szerelmét, mely 
feljebb van, mint minden emberi értelem.  
 
A természetbúvár kikutatja a földet egész a központig, ő a naprendszerben is kutat. 
Méri az egeket és méri a halmok súlyát a földön, de ezen tárgy azon hatalmas 
dologhoz tartozik, melyet senki meg nem érhet, csak egyedül az örökkévaló. Mint a 
fecske, ha elrepül a folyam felett, csak a szárnyával érinti a vizet, de a mélységbe 
bele nem merül, vagy a prédikátor hangja is csak a felszínen mozog és a végtelen 
mélység fedve nyarad tekintete előtt. A költő szépen mondja: 
 
„Óh, örök mélysége e nagy szeretetnek” 
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Mert a Jézus szerelme mélység. Senki ki nem merítheti azt. Annyira soha nem 
érezzük gyengeségünket, mint midőn erről beszélni akarunk és az Úrnak karjaiba 
eresztjük magunkat, az ő lelkét működni hagyjuk, de ekkor sem emelkedhetünk fel 
ezen tárgy szédítő magaslatához. Mielőtt valósággal el tudnánk képzelni a Jézus 
szerelmét, fel kellene fogni a dicsőséget melyet az ő felségében, odafent bírt, 
azután, a megaláztatást, midőn testté lett. De ki tudná a Krisztusnak felségét leírni? 
Midőn a magasságban trónolt, ő volt az igaz Isten. Ő általa teremtetett a menny 
minden Seregével az ő hatalma által a föld a semmiben lebegett. Az ő hatalmas 
karja támogatta a csillagvilágot, az égnek oszlopai rajta nyugodtak. Az angyalok és 
az angyalkarok dicséneke, a Chérubimok és Serafimok kara őt övezte körül az 
örökkévalóságban. A Halleluják a világ mindenségből kibeszélhetetlen karénekekkel 
az ő lábzsámolyához özönlöttek. Ő volt és marad mindeneknek felette örökké 
áldandó Isten! Ki mérheti meg ezen magasságot? És mégis ezt kell előbb 
felfognunk, ha meg akarjuk érteni az ő leereszkedésének ama hatalmas lépését, 
melyet tett, midőn lejött, hogy lelkünket megmentse. És ki tudná megmondani, 
hogy milyen mélyen lépett le? Emberré lenni, ez sok volt, de a fájdalmak emberévé 
lenni ennél több volt. Véresen szenvedni, mint ő olyan kimondhatatlan kínokat, a 
gyalázatnak halálát, és Istenétől elhagyatva lenni, az a mélységeknek a 
legmélyebbje ezen megváltói szeretet, melyet semmi teremtett lény fel nem 
fedezhet. És mégis először megmérhetetlen magasságot kell felfogni s csak azután 
lehet a végtelen mélységét. Egyszóval előbb meg kell mérni a rengeteg űrt a menny 
és föld között, hogy fogalmunk legyen Krisztus szerelméről. De mivel ezen dolognak 
értelmére nem jöhetünk elhagyjuk-e egészen? Mivel ki nem kutathatjuk, 
félretegyük? Soha! Nem! Jöjjetek, menjünk ma Golgotához és nézzük meg eme 
dicső felséges ábrázatot: Jézus Krisztusét, amint ő (kinek, ha akarta volna, lehetett 
volna öröme) elszenvedé a keresztet, nem tekintvén a gyalázatra. Mindenekelőtt 
vizsgáljuk az Üdvözítő megcsúfoltatását s azután, hogy mi indította őt erre, hogy ezt 
eltűrje és harmadszor tekintsünk reá, mint egy dicső előpéldára. 
 
Szerelmeseim! Először is a Megváltó megcsúfoltatására irányozom figyelmeteket. A 
mi alapigénk szól a csúfoltatásáról vagy gyalázatról, s ezért mielőtt a szenvedésről 
szólanánk, a megcsúfoltatásról szólunk. Talán nincs semmi, amitől az ember úgy 
félne, mint a gyalázattól. Sokszor tapasztaljuk, hogy a halált elhordozhatóbbnak 
tartják, mint a gyalázatot, sőt még, hogy a legistentelenebb és megkeményedett 
emberek is jobban féltek az ő társaik ítéletétől és csúfolásától, mint egyéb 
szenvedések eltűrésétől. Maga Abimélek az az ember aki minden félelem nélkül a 
saját testvéreit gyilkolta meg, a szégyentől meggyőzetett, mikor aláhajítja egy 
asszonyember egy malomkő darabot Abimélek fejére és betöré néki koponyáját, ki 
mindjárt odahívván az ő fegyverhordozó apródját, mondá néki: „Vondd ki a te 
fegyveredet és ölj meg engemet, hogy ne mondják felőlem: „egy asszonyember 
ölte meg őt!” Általüté azért őt az ő apródja és meghala.” (Bírák 9, 53.54.) Ezt a 
szégyent nem tudta elhordozni. Inkább, mint öngyilkos akart meghalni, mint avval 
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csúfoltatni. hogy asszonyember ölte meg. Így Saul is, egy olyan ember, ki nem 
szégyenlette soha esküjét megszegni és vejét üldözni, mint egy foglyot szoktak 
üldözni a hegyeken ‒ ő is inkább beleereszkedett a maga fegyverébe, minthogy azt 
mondják róla, hogy a filiszteusok ölték meg őt. Ezek csak kevés példák mindama 
sokból, melyeket felemlíteni lehetne. Tudvalevő dolog, hogy gonosztevők sokkal 
nagyobb félelmet árultak el a nyilvános elitéltetés előtt, mint bármely más 
alkalommal. Semmi nem nyomhatja le az emberi lelket annyira, mint az általános 
elitélés. Embertársai gúnyjának állandóan kitéve lenni, sok, még ennél is több a 
gyalázat. Ez oly borzasztó az emberre nézve, hogy a pokoli büntetésnek egy részét 
képezi. A legkeserűbb cseppeknek egyike ama kehelyben, melyet azoknak kell 
kiinni, kiknek része az örök gyalázat és gyötrelem, melyre feltámadnak az 
istentelenek az ítélet napján. Megutálva Istentől, az angyaloktól, az emberektől, ez 
már olyan mélység, mint maga a pokol. Gyalázatot szenvedni az borzasztó dolog, 
annyira, hogy a legbüszkébb természetű emberek megtörtek, midőn őket 
gyalázattal mocskolták be. De az Üdvözítőnek ezen meggyalázása különösen teljes 
volt csúfsággal, mert minél nemesebb érzületű az ember, annál fogékonyabb a 
legkisebb ítélések iránt is. Az olyan megaláztatást, melyet egy közönséges ember 
könnyen eltűr, egy olyan embernek igen nehéz elviselni ki arra született, hogy 
parancsoljon és tiszteltessék. Elszegényedett hercegek és megalázott uralkodók a 
nyomorultak között a legnyomorultabbak. Hanem itt van a mi Megváltónk, kinek 
arculata isteni fenségben ragyogott s a mennyet világította meg, itt van Ő 
megcsúfolva, meggyalázva és leköpdösve! Ebből lehet csak következtetni, hogy 
olyan nemes jellem, mint az Övé, mit hordozhatott most el. Egy kisebb madár, 
például a fülemile, eltűri ha sötét odúba zárják, de a sas nem tűrheti el azt, mert 
nagyon nemes ahhoz, hogy a szemét bekössék. Ama szemek, melyek a napba 
néztek, nem hordozhatják el a sötétséget könnyek nélkül. Hát Krisztus, ki több volt, 
mint nemes, kinek méltóságát semmihez nem hasonlíthatjuk, Ő néki a kin, 
gyötrelem. és a gyalázat iszonyúan keserű lehetett. S még azt is kell venni, hogy 
egyik természet érzékenyebb, mint a másik és hogy az egyik ember jobban, 
megérez mindent, mint a másik. Nem vagyunk mindnyájan olyanok, hogy a 
sérelmet hamar észrevegyük, de ha észrevesszük, csakhamar elfeledjük. De tudunk 
olyanokat, kiknek igen érzékeny résztvevő szívük volt. Ők addig sírtak másokkal 
azok nyomorúsága felett, míg szívük egészen meg nem tört. Ezek a hálátlanságnak 
legkisebb nyilvánulását megérzik azok részéről, kit szeretnek, de ha azok, kikért 
örömest szenvedni akartak, a csúfolásnak szavait használják ellenük, akkor 
lelküknek belsejében vannak megsebezve. 
Egy ember keresztül megy kórón és tüskén a nélkül, hogy érezne valamit, mert jó 
saru védi a lábait, míg egy másik, aki mezítláb van, a legelső lépésnél szúrást érez. 
Krisztus pedig levetkőztetett ember volt. Ő mindent levetkőzött, csakhogy ember 
legyen. Ő mondá: „A rókáknak barlangjok vagyon és az égi madaraknak fészkeik; de 
az emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” Ő mindent levetkőzött, a mi csak 
megkeményíthette volna. Mert ő szeretett az ő lelkének egész erejével. Az ő 
nemes, forró szíve az emberi nemzedék jóvoltáért dobogott. Ő szeretett 
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mindhalálig és íme, most azokért gúnyolva és azoktól csúfulva lenni, a kiket úgy 
szeretett és a kikért meghalt, megköpdösve lenni azon néptől, melyet ő meg akart 
szabadítani. Ő sajátjába jött és az övéi nem akarták őt elismerni, elfogadni, hanem 
épen üldözni kezdték, ez olyan dolog, a melyet fájdalomnak lehet nevezni. 
 
Ti szelíd résztvevő lelkek, kik a más nyomorúságán sírni tudtok és ti, kik szeretni 
tudtok, mely szeretet erős, mint a halál, melynek indulata hatalmasabb, mint a 
pokol, ti meríthetitek csak egyedül ki valamennyire, ti foghatjátok fel, mit kellett az 
Üdvözítőnek elhordozni, midőn mindenfelől gúnyolták és senki jelen nem volt, ki 
érette szót emelt volna, ki résztvevő lett volna iránta. Még egyszer mondjuk: 
„Meggyalázás, gúnyoltatás az emberi természetnek irtózatos,” mennyivel inkább 
egy olyan természetnek, mint a milyennel az Üdvözítő felruházva volt, oly nemes, 
érzékeny, szeretetteljes természet, milyennel soha ember nem rendelkezett. 
 
És most jöjjetek, vizsgáljuk meg e kínteljes jelenetet: Krisztust gyalázattal 
koronázva, Ő háromszorosan csúfoltatott meg. Egy gyalázatteljes vádolással, 
csúfolással és az utálatteljes megfeszítéssel. Nézzétek meg az Üdvözítőt ama 
szégyenletes vád alatt, mely ellene emeltetett. Kiben semmi bűn nem volt és 
hamisságot soha nem tett, most a legfeketébb bűnnel vádoltatott. Először a főpap 
elé állíttatott azon váddal, hogy Istent káromolta! Hogyan? Káromkodhatott-e Ő? 
Ő, ki azt mondá: „Az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, a ki 
engemet elbocsátott.” Káromkodhatott Ő? Ki a legnagyobb félelmek között, midőn 
a vércseppek izzadása folyt róla így szólalt meg: „Atyám, ne az én, hanem a te 
akaratod történjék meg”, tudott-e ő káromolni? Bizony nem! De éppen mivel 
jellemével annyira ellentétben volt az igaztalanság, azért volt oly nehezére a 
vádolás. Ha ti közületek, kedves, hallgatóim, valaki azzal vádoltatnék, hogy Istent 
káromolta, nem csudálkozhatnátok rajta, mivel valóban azt tettétek és annyiszor 
tettétek, hogy már feledésbe is ment előttetek az, hogy Isten utálja a káromlókat és 
hogy nem hagyja büntetés nélkül azt, a ki az a nevét hiába felveszi. De egy olyant, 
mint Jézus vala, ki úgy szeretett és olyan engedelmes volt, nagyon sérthette ezen 
vád. Csodálkozhatunk azon, hogy nem rogyott a földre, midőn jöttek ellenei és 
kezeiket rávetették. Ilyen panasz egy angyali lelket is elkeserített és meggyőzött 
volna. Ilyen vád egy Serafim bátorságát is lerombolta volna. Csodálkoztok-e hát, 
hogy Jézus érezte e gyalázatot, ami oly borzasztó váddal volt összekötve. De ezzel 
nem elégedtek meg. Miután az első dolgot felvetették, hogy azt általhágta, 
bűnrészessé tették őt egy másodikba is. Azt mondták, hogy ő volna okozója, ama 
felzendülésnek és hogy a kormány és a Császár ellen lázit, egy áruló. Tehetett volna 
ő árulást? Ő ki azt mondá: „Az én országom nem e világból való, mert az én 
szolgáim akkor vitézkednének”. Ő, kit mikor hatalommal akarának királlyá emelni, 
visszahúzódott a pusztába és imádkozott. Ő tehetett volna árulást? Az lehetetlen 
volt. Nem fizette-é ő meg az adóra való pénzt? Lehetett ő hatalom elleni áruló? Ő 
nem vétkezhetett a Császár ellen, mivel ő volt a Császárnak is Ura. Ő a királyok 
királya, az Uraknak Ura volt. Ha akarta volna, a köpenyt, leemelhette volna a 
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Császár válláról, s a császárt magát pedig a férgeknek adhatta volna zsákmányul. 
Távol volt attól Jézus, a szelíd Jézus, hogy zendülést idézzen elő az emberek között. 
Nem! Nem, ő jóltevője volt az emberiségnek és az ő országának. Ő nem jött polgári 
háborút indítani, mégis ez volt ellene a panasz. Mit gondolnátok jó polgártársak és 
keresztyének, ha ilyen panasz emeltetnék ellenetek, és ha a nép előttetek és 
hátatok megett ilyen váddal kiabálna, hogy ti olyan utálatos gonosztevők vagytok, 
kik a halált megérdemlitek? Nem tűnnék ez fel szidalomnak a legnagyobb 
mértékben? És ah! a ti mesteretek ezt elszenvedte és el kellett szenvednie mint 
bárki másnak. Ő nem ügyelt a szégyenteljes panaszokra és a gonosztevők közé 
számláltatott. 
 
De Krisztus nemcsak a csúfos bepanaszolást hordozta el, hanem a szégyenteljes 
gúnyolást is, midőn Jézus Heródes elé vezettetett. Ez elítélte gondolatival, az 
alapigénk szerint semminek sem tekintette. Mily gondolat! Az ember az Isten fiát 
semminek állította, lenni, ki minden a mindenekben. Ő maga magát semminek 
állította és nem becsülte, kimondván, hogy ő nem is ember csak egy féreg. Hanem 
milyen bűn volt az, midőn Heródes őt semmire sem becsülte. Néki Heródest csak 
megtekinteni kellett volna, hogy tűzláng szemeivel megsemmisítse. De íme, 
Heródes gúnyolódik és Jézus nem szól semmit, a vitézek körül fogják őt és szelíd 
lelkülete sebzik kegyetlen tréfáiktól, de ő nem szólott semmit, hanem mint a 
bárány a mészárszékre vitetett és mint a juh az őt nyirok előtt megnémult és nem 
nyitotta meg az ő száját. 
 
Megjegyzendő, hogy a Krisztus gúnyoltatásánál, a Heródes palotájától fogva mindaz 
ideig, mikor Pilátus házalói a megfeszítéshez vezettetett és ettől fogva haláláig a 
csúfolódók különfélék voltak. Először az Üdvözítő személyét csúfolták. Ez olyan 
dolog, a melyről nekünk keveset szabad mondani, de a melyről minél gyakrabban 
kellene gondolkozni. Tény az, hogy az Üdvözítőnek ruhái durva közvitézek között 
lehúzattak. Az ő szent tagjai, az ő drága lelkének edénye, melyben ama drága 
kincsek nyugodtak, ez lett kitéve az emberek gúnyolásának és a nyilvános 
gyalázatnak. Gúnyoltatott és pedig olyan durva emberektől, kik a becsületérzésből 
kivetkőztek. Krisztus kétszer vetkőztetett le. Ő ott függ fedetlen és mezítelenül a 
kereszten, képe a mi lelkünk mezítelenségének. Ki a liliomokat ruházta, nem volt 
most mivel magát befedeznie, ki a földet drágasággal és gyémántos öltözettel 
díszíté fel, nincsenek rongyai, mivel magát befedezze a sokaság elöl, mely őt 
irgalmatlanul és keményszívűen gúnyolta. Ádám és Éva fügefa levelekből 
készítetlek ruhákat, midőn ők mezítelenek valának. Ő a szegény fügefa levél helyett 
készített nékik bőrből ruhákat, mely meleget is adott nékik, de most megosztják az 
ő ruháit és sorsot vetnek reá, miközben ő maga mezítelenen ki van téve a gúnyolás 
viharának, nincs semmi, a mivel magát befedezze. De Jézus Krisztus azt magyarázta, 
hogy ő Isten Fia, most ezzel gúnyolják, isteni személyét is megtámadják, valamint 
emberi személyét kigúnyolták. Ha Isten Fia vagy – kiáltanak ‒ szállj le a keresztről, 
akkor hiszünk néked! Többször kihívták, hogy az ő Istenségét bizonyítsa be, hogy 
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ama munkát, melyet elkezdett, abbahagyja. Ők kívánták, hogy azt tegye, ami az ő 
Istenségét éppen kétségbe vonhatná, hogy azután mint mondák is őt, mint Isten 
fiát magasztalhassák. Most gondoljatok arra, midőn Krisztus mint ember 
csúfoltatott meg, gondolhatjuk, hogy ő eme gyalázatnak alája vetette magát, de 
mint Isten gúnyolva lenni…! Ez kihívás. Ami emberi természettől származik, azt 
elfogadhatja az emberi természet és mégis vívhatja. Igen, az emberi természet, 
mely a kegyelemtől meg van szentelve, felveszi a párbaj kesztyűt, vagy pedig 
nevetéssel lába alá tiporja és kész mindent eltűrni és szenvedni Jézusért. Hanem el 
tudjátok azt képzelni, hogy Isten ki van hívva az ő teremtményétől, az örök Jehova 
kihívva a teremtett állattól, melyet az ő kezei formáltak. A végtelen elítélve a 
múlandóktól. Ő, ki minden dolgokat előállítóit, ki által minden van, kinevettetett, 
kigúnyoltatott és elítéltetett, az ő pillantásának munkájától, mely elmúlik mint az 
árnyék. Ebben meggyalázása látható a Krisztus személyének, úgy az ő emberi, mint 
Isteni volta. Továbbá lehet látni, hogy minden hivatását is gúnyolták. Krisztus király 
volt és még soha olyan király nem volt, mint Krisztus. Ő volt Izráelnek Dávidja, 
minden képének szíve ő érette vert. Ő Izráelnek Salamonja, ő uralkodik az egyik 
tengertől a másikig és a vizektől a világ végéig. Ő királyi sarj volt. Vannak néhányan 
a földön, a kik királyoknak hivatnak, pl. Nimród fiai, királyoknak hivatnak, pedig 
nem királyok. Ők kölcsönözték méltóságukat attól, ki minden királyoknak királya és 
Úr minden Urak felett. De ő valóban királyi ágbeli volt, aki valóban királyi sarjadék 
volt, ki az ő pompáját félretette és magát a közönséges nép közé elegyítette. És mit 
tettek ők? Hoztak dicsőség koronákat néki? A földnek hatalmasai talán ruháikat 
szőnyegül terítették lábai elé? Nézzétek, mit csinálnak! Ő a durva katonáknak van 
által adva. Egy fatörzset hoznak elő és arra, mint egy trónra ültetik, ruháit lehúzzák 
és hoznak egy ócska kopott veres bársony köpönyeget és azzal körül takarják. 
Fonnak koronát tövisből és fejére teszik, a fejére, mely máskor csillagoktól 
körülragyogva volt és azután kezébe adnak ‒ azon kezébe, mely nem viszonoz 
semmi sérelmet ‒ egy kormánypálcát nádból és térdre hajolva előtte gúnyolva 
hódolnak. Semmi sem oly szívszaggató, mint egy megcsúfolt király. Talán ismeritek 
ama király történetét, kit ellenei elfogván, egy gödörhöz vezették, ott egy vakond 
túrásra ültették őt, mint valami trónra, legpiszkosabb vízbe mosták meg, miközben 
arcáról a könnyek árja folyt, monda: „Én majd megmosdom még tiszta vízben”, a 
melyben nagyon csalódott. Hanem itt tekintsetek a királyok  királyára, ki minden 
Uraknak Ura, az ő imádata a köpködés gonosztevő szájakból,  a hódolatok, 
melyeket nyer, azok ökölcsapások piszkos kezektől az ő dicsérete,  gyalázat 
megromlott ajkakról. Ah! volt e valaha a tiédhez hasonló gyalázat? Oh! Minden 
királyoknak királya. Te minden világoknak Ura, gúnyolva a zsoldos hadaktól és 
ütlegelve aljas kezektől! Oh, föld! hogyan hordozhattad el e gyalázatot? Óh, egek, 
hogy nem omlottatok össze, magatok alá temetve e nyomorultak seregét, kik 
teremtőjüket így szégyenítik? Itt volt valóságos gyalázat, a király megcsúfolva 
alattvalóitól. De Krisztus próféta is volt, amint tudjuk. És mit cselekedtek, hogy mint 
prófétát megcsúfolják? Bekötők szemeit s arcul verve mondának: Prófétáld meg 
nekünk Krisztus, kicsoda az, ki tégedet arcul vert? Mi szeretjük a prófétákat. 
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Természetes, ha a próféták szavainak hiszünk, annak személye is kedves előttünk. 
Mi hisszük, hogy Jézus a próféták elseje és utolsója volt, minden előbbiek tőle 
küldettek ki, meghajolunk előtte, a legmélyebb hódolattal imádjuk őt. Mi a 
legnagyobb tisztességnek tartjuk, mint Mária az ő lábaihoz hullani szeretnénk, mint 
ő tette, lábait könnyeinkkel áztatni és szárazgatni fejünknek hajával. Mi érezzük, 
mint Keresztelő János, hogy nem vagyunk érdemesek sarujának kötőit megoldani. 
Hát azt elhordozhatjuk-e, hogy őt így látjuk, Jézust a prófétát bekötött szemmel, 
gúnyolva és ökölcsapásokkal verettetve? 
 
De az ő főpapi tisztét is megcsúfolták. Jézus Krisztus jött a világba, hogy főpap 
legyen és áldozatot hozzon érettünk és így megcsúfolták főpapi hivatását is. 
Minden bűnökért való segedelem a főpap kezei között volt. És íme, most mondják 
néki: „Ha Istennek fia vagy szabadítsd meg magadat minket is. Másokon segített, 
magát nem tarthatja meg.” Ah! Milyen megátalkodott setétségét látjuk itt a 
csúfságnak, és milyen óriási nagyságát a meggyalázásnak, ha meggondoljuk, hogy 
eme főpap, kit mi vallunk, ki maga a páska, bárány, oltár, pap és áldozat is, hogy ő a 
testté lett Isten fia, Istennek ama báránya, ki hordozza e világnak bűneit, így 
elítéltetik és megcsúfoltatik. Ő csúfoltatott továbbá az ő szenvedéseiben is. Nem 
szabad elmulasztanom elmondani, hogy mit szenvedett a korbács ütések alatt. 
Többen felhoznak olyan képeket Krisztus megostorozásáról, hogy nem is kedvelem 
elmondani, amit róla mondanak. Nem tudom, hogy alapos okuk van-e azon 
dolgokra, melyet állítanak, de annyit tudok: „Hogy ő megsebesíttetett a mi 
álnokságainkért, megrontatott a mi bűneinkért: a mi békességünknek veresége 
vagyon rajta és az ő sebeivel gyógyultunk meg”. Mily nehéznek kellett lenni amaz 
ostorozásnak, mely ennyi szavakkal íratik le: megrontatás, megsebesítés és vereség, 
stb., ha meggondoljuk, hogy minden ütéssel mely hátára méretett a gúny, nevetés 
mindannyiszor felhangzott valahányszor a vér újból folyni, a hús foszladozni kezdett 
csontjairól, mindannyiszor a gúnyolásnak szavai is felhangzottak, melyek fájdalmát 
még inkább szúrósabbá tették. Végre mikor a keresztfához ért és arra 
felfeszíttetett, csak tovább folytatták csúfolódásukat szenvedései felett. Írva van, 
hogy az írástudók és a főpapok ott állottak és azután leültek és vigyáztak. Midőn 
látták fejét mellére lehorgasztani, valószínűleg tettek olyan keserű megjegyzést is 
mondván:  
 
„No, nem fogja már a nép között többé fejét felemelni”. S mikor vérző kezeire 
néztek: Ha! Ha! E kezek nem fognak már érinteni egy bélpoklost sem és halottakat 
nem támasztanak fel: És midőn megsebzett lábaira néztek: „No, a jámbor vándor 
megtette utolsó utazását, nem fog már az országban egy lépést sem tenni”. Ezt 
követte talán a leggonoszabb és legdurvább tréfa, az ő háromszor szent 
személyének minden tagjai felett. Gúnyolták őt folyton, és végre így szólott: 
„Szomjúhozom.” Ekkor adának néki ecetet inni és gúnyolták szomjúságát is, midőn 
enyhíteni akartak. 
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De még egyet akarok felemlíteni, mely minden eddigieknél nagyobb, ők csúfolták 
az ő imáját is. Hallottátok már, vagy olvastátok-e már valami gyilkolási történetben, 
hogy az emberek felebarátjaik imáit gúnyolták? Én az „orgyilkosok” történetét 
olvastam, kik áldozataikat hirtelen megrohanják, ezek a biztos halált magok előtt 
látva néhány pillanatért esdekelnek, hogy imádkozhassanak, és csak igen ritkán 
történt az, hogy ez nem lett nékik megengedve. Hanem azt soha sem olvastam, 
nem is hallottam, hogy a kimondott imára csúfot, vagy gúnyt mondottak volna a 
gyilkosok. De íme, itt függ az Üdvözítő és minden kibocsátott szavából aljas tréfát 
űznek! Midőn végre halál-kínjában eme szavakat ejtette ki, melyek hangzásánál a 
föld megremegett és a pokolnak fundamentomai megrázkódtak: „Eli, Eli, Láma 
Sabaktani”, még ekkor sem tudták visszatartani magukat, hanem megkísértették 
gúny tréfájukkal mondani: „Illyést hívja, majd lássuk el fog-e jönni, hogy őt 
levegye”. Csúfoltatott az ő imáiban is. Oh, Jézus, ki szeretett, úgy, mint te? Kinek 
volt a tiédhez hasonló türelme, midőn a keresztet elviseled, nem tekintvén a 
gyalázatra? 
 
Az Üdvözítő megcsúfoltatását lefestettem, de félek, hogy mindemellett is a gyalázat 
mélységes voltát, mellyel illettetett, le nem írhattam és azt érzem is. Talán jobban 
fog majd sikerülni, ha harmadszor áttérek jellemezni az ő szégyenteljes halálát, a 
melyre az alap ige is utasít, melyet eme szavakban találunk: „Szenvedett keresztet, 
a gyalázattal nem gondolva.” 
 
A kereszt! Ah, a kereszt! Ti halljátok a szavakat, de nem gondoltok róla valami 
átkosat. Vannak manapság különféle módjai a halálbüntetésnek, melyek sokkal 
csúnyábbak, pl. nyaktiló alatt halni meg szégyenletesnek látszik, szégyenletes a 
vérpad is, de legjobban az akasztófa. Tudjátok azonban, hogy bármennyire csúnyán 
hangozzék is az akasztófa neve, mégis semmi az összehasonlítva azzal, ami Krisztus 
napjaiban a „kereszt” volt. A felfeszítés oly halálbüntetés volt, melyre csak 
rabszolgát ítélhettek el, azt is csak úgy, ha valami méltó gonosztettet vitt véghez, 
mint pl. urát elárulta, vagy ha azt meggyilkolta. A keresztfán meghalni annyit 
jelentett, mint a legborzasztóbb és legfélelmesebb halál ítélettel sújtatni. Minden 
más halál ennek eleibe volt téve. Minden más halálnál volt, ha kismértékben is, 
alkalom, mely könnyűvé tette a halált, vagy a végrehajtás gyorsasága, vagy a vele 
egybekötött dicsőség által. De ez a halál egy gazembernek, közönséges 
gonosztevőnek, orgyilkosnak halála egy kínnal meghosszabbított halál, valóságos 
csoda műve a halálnemnek, a pokoli kegyetlenségnek, összekötve a legnagyobb 
gyalázattal. Ezt szenvedte el Krisztus! Mai napság a kereszt nem szégyenletes. Sok 
uralkodó a koronán hordja, sok győztesek a zászlójukon. Némelyek imádják is a 
keresztet. A legfinomabb acél metszetek, a legpompásabb festmények ezen tárgyat 
ábrázolják.. Kőből, nemes kőből, aranyból metszett kereszt most valóban királyi 
méltóságra emelkedett. Én azt gondolom manapság lehetetlen a kereszt gyalázatát 
és annak körülményeit jól megérteni, de tudta azt a zsidó, a római és Krisztus maga 
tudta, mily éktelen dolog, milyen gyalázatteljes állapot volt az, a keresztnek halálát 
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elszenvedni. 
 
Gondoljatok arra is, hogy az Üdvözítő megfeszítésénél még különféle dolgok jöttek 
közbe, melyek az ő gyalázatát növelték. Keresztét ő magának kellett vinnie. Ő a 
közönséges ítélő helyen, az akasztófa dombján, a Golgotán feszítetett meg. 
 
Olyan időben végeztetett ki, midőn Jeruzsálemben sok nép vala. Páska ünnep vala, 
szóval közelről távolról a nép oda özönlött, a népnek hatalmasai is jelen voltak, 
hogy e jelenetet ők is végig nézzék. Elámíták és kik laktak Mezopotámiában és 
Görögországban és talán a messze fekvő Társisból és a tengernek szigeteiről. 
 
Jöjjetek hát és menjünk a kereszt után. A kereszt! A kereszt! Könnyek folynak, ha 
csak rá is gondolunk! A durva fa a földre tétetik, Krisztus reá tepertetik háttal. Négy 
katona megragadja kezeit, lábait, szent teste átkozott szegektől szaggattatik fel, 
elkezd vérezni, magasra emeltetik a levegőbe. A kereszt egy lendülettel a néki 
elkészített gödörbe rántatik és megerősíttetik, egy borzasztó lendület, mely minden 
tagot rendit és minden ideget zsibbaszt. Itt függ most mezítelen, bámulatra állítva 
kemény nézői előtt, a forró napsugarakba. A láz elkezd csontjaiban dühöngeni, 
nyelve kiszárad, mint egy cserép és szájpadlásához tapad. Teste már rég 
megerőtlenült az éhségtől és a Pilátus palotájában történt ostorozástól, mely őt 
már a halál küszöbéhez vezette. Mégis itt függ ő kezei, lábai, testének leggyengébb 
részei keresztül fúrva, hol az izmok a legszámosabbak és a fájdalom nagyobb, ott 
fúrt magának a vasszeg borzalmas utat. A testnek súlya felnyomja a szeget, lábain 
mindig feljebb és ha a térdek megfáradva összerogynak, akkor az éles vas tovább 
hasítja magát fel a kezekben is. Borzasztó jelenet! Pedig még csak kívülről láttátok, 
belülről nem láthatjátok. Ha azt láthatnátok, úgy szemeitekre örök vakság 
ereszkednék, ha úgy ragyogott is mint egy angyalé. Mert itt a Krisztus lelke egy 
haldokló lélek! Tudjátok mi a kínja egy haldokló léleknek? Még e földön lélek soha 
meg nem hal. A pokol a helye a haldokló léleknek, hol ők a második vagy örök 
halálnak halnak meg. De most ezen lélekben a pokol izzó tüzét öntötte ki. Krisztus 
lelke küzdötte a harcot a pokol minden hatalmával, kiknek dühe annál nagyobb 
volt, mivel ez volt az utolsó pillanata a támadásnak, melyet ellene intéztek. 
Mindezekben az volt poharában a legkeserűbb csepp, hogy Krisztus elvesztette azt 
is, mi a mártírok védelme és támasza: az Istennel való egységet. Isten maga is 
rátette az ő kezét. Tehát az Atyja akarta őt megrontani, mivel ő életét áldozatul a 
bűnösökért adta. (Ézsaiás 53.10.) Isten, kinek kebelében Jézus az örök 
boldogságban nyugodott, elfordítá orcáját. Így Jézus elhagyatva van Istentől és 
emberektől és egyedül lép e kínra, elgyötörtetik, ruhái vérével veresíttetnek be. 
Oh! Volt-e valaha ilyen kín az ég alatt? Nincs oly művész, mely ezt lefesteni tudná. 
Ha. gondolatommal minél mélyebben fogom fel a Krisztus szerelmét keblemben, 
ajkaimat annyival inkább elnémítja és megroncsolja, ha kiakarnám mondani. Az 
üdvözítő kínja olyan volt, mint a Nebukodonozor fűtött kemencéje, hétszer forróbb 
és nagyobb, mint emberi kin volt valaha. Minden erei utakul szolgáltak, melyeken a 
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fájdalmak izzó lábától fejéig fel s alá jártak, minden izmai egy húrt ábrázoltak a 
fájdalom hárfáján, melyet a pokolban ordítva hangoltak. Minden gyötrelem, a 
melyet az elkárhozottak viselni fognak, keresztül viharzott Krisztus lelkén. Ő volt a 
mindenható nyilának, mely bűneink mérgébe volt mártva a céltáblája, minden  
súlyai az örök gyötrelemnek üdvünk kősziklájára omlottak. Ő megtöretett, 
megtiportatott, szétzúzatott és megszaggattatott, lelke pedig szomorú volt 
mindhalálig. De már elég, leírni nem tudom. De tudok felette sírni, s azt tudjátok ti 
is. A kősziklák megrepedezének midőn Jézus meghalt, és szíveink még keményebb 
márványból kell, hogy legyenek, ha itt nem éreznek semmit. A templomnak 
pompás kárpitja megrepedt mind a Földig, ne szaggassuk-e mi is meg ruhánkat és 
ne vonjuk-e gyászba magunkat? A nap könnyezett annyira, hogy az ő tűzláng szeme 
kialudott és mi ne sírjunk-e ‒ mi, kikért az Üdvözítő meghal? Ne dobogjon-é a 
szívünk, midőn meggondoljuk, hogy érettünk Urunk mennyit elhordozott. Ama, 
gyalázat, mely Krisztusra következett, őt nem győzte le. Írva van: hogy ő nem 
tekintette azt semmibe. Ő azon gyalázatot oly kicsinynek ítélte lenni, ama nagy 
örömmel összehasonlítva, mely előtte állott, hogy úgy volt, mintha nem is lelt 
volna. Hanem szenvedéseit nem állíthatta semminek, nem tekintvén a gyalázatot, 
azt a keresztről nem lehetett mondani, mert a kereszt. ‒ az oly rettenetes volt, 
hogy Krisztus sem állíthatta kicsiny dolognak. Erről az van írva: „hogy elszenvedé 
azt, a gyalázattal” nem gondolhatott, de a keresztet el kellett viselnie, arra 
rászegezni engedni magát. „Ő elszenvedé a keresztet, a gyalázatot nem tekintvén”. 
 
És most nézzük mi indította őt ezen szenvedések elhordozására. Az alapigében írva 
van: „Az ő előtte lévő öröm helyébe” szenvedett keresztet. Az ő előtte való örömért 
telte azt. Szerelmeseim, mily öröm az? Ez egy gondolat, mitől kövek megolvadnak 
és szívek meglágyulnak, melyek keményebbek mint az érez, hogy a nagy öröm, 
mely Jézusnak szenvedésében szemei előtt lebegett, az volt, hogy ő ezáltal 
benneteket és engemet is üdvözíteni fog. Igaz, hogy az ő öröme az volt, hogy az ő 
atyjának akaratát cselekedje. 
 
A legerősebb érzelem az Üdvözítőben szenvedései alatt, ami megmentésünknek 
öröme volt. Tudjátok ezen örömet mások javára is fordítani? Ha nem, akkor 
sajnállak benneteket, mivel ez a legédesebb öröm, melyet Isten az embereknek e 
puszta földön adott. Láttátok az éhezőket, midőn már több óráig éheztek 
szűkölködve kenyér nélkül, láttátok már majdnem mezítelenül házatokhoz jönni, 
mivel ruháikat kenyérért adták oda, hogy éhségöket csillapítsák? Hallottátok a nőt 
beszélni, hogy mit kellett néki férjétől elszenvedni? Fordítottátok füleiteket 
szenvedések elbeszélésére. Fogság, betegség, hideg, éhség, vagy szomjúságtól 
gyötörve halottatok valakit és nem mondottátok: „Jöjj, én felöltöztetlek, én 
megelégítlek!” Nem kóstoltatok még ama mennyei örömet, mikor pénzeteket a 
szegénynek adtátok és ezüstteiteket az Úrnak ajánlottátok, midőn az éhezőknek 
nyújtottátok azt és félre menve mondátok: Távol legyen, hogy a magam igazságával 
dicsekedjem, hanem mégis drága dolog, hogy életét az ember arra fordítsa, hogy az 
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éhezőknek eledelt, a mezíteleneknek ruházatot és a szűkölködő felebarátoknak 
segítséget nyújt. Nézzétek ez az öröm az, melyet Krisztus nyert. Ez az eledel 
bennünket az éleinek kenyerével megelégíthet, az öröm szegény mezítelen 
bűnösöket a maga igazságában öltöztethetni fel, az öröm hontalan lelkeknek a 
mennyben lakást készíteni, bennünket megváltani a pokoli örökös fogságból és 
bevezetni a mennyei örömökbe. 
 
De miért karolt fel Krisztus bennünket? Miért határozta el magát ezt megtenni 
érettünk? Kedves barátaim nem vagyunk érdemesek a legcsekélyebb jótettre sem. 
Nem! Mint egy régi író mondja: Ha én Krisztusi felfeszítve látom, akkor eszembe 
jut, hogy az én bűneim ölték meg”. Én nem látom már Pilátust, hanem helyébe 
magamat, amint Krisztust az emberek előtt való tisztességért eladom. Nemcsak a 
zsidókat hallom, hanem az én bűneimet is kiáltani: „Feszítsd meg! Feszítsd meg!” 
Nem látok vasszegeket, hanem az én vétkeimet, amint oda szegezik. Nem látok 
dárdát, hanem az én bűneimet, amint oldalát megsebzik. Mert az én bűneim, az én 
kegyetlen bűneim, legjobban gyötörték őt! Az én bűneim voltak a szegek, mik őt 
oda szegezték s a dárda, mely őt keresztül szegezte. A római egyház még azt is 
tanítja, hogy azon ember, ki őt megszúrta, később megtért és Krisztusnak követője 
lett. Nem tudom, hogy való-é az, hanem azt tudom, hogy lelki értelemben így áll a 
dolog. Tudom, hogy mi a Megváltót keresztül szúrtuk és mégis míly bámulatos! A 
vér, melyet mi kiontottunk, az tisztit meg minket minden bűneinkből és bennünket 
kedvessé tészen ama Szerelmesben. Megértitek-e ezt? Itt látjuk mi az emberiség 
megváltóját csúfolni, őt végighurcolva az utcán és azután leülnek nevetni az Ő 
halálfélelmét. És mi van Jézus szívében mialatt ő mindezt látja? Semmi egyéb, mint 
tiszta, ő irántok való szeretet. Ők megfeszíték és a Megváltó sir. Nem annyira a 
szenvedésen, melyek nagyok voltak, hanem ama gondolaton sir, hogy az emberek, 
kiket ő oly igen szeret, most a keresztfára szegezik. Ez volt a legkegyetlenebb döfés. 
Emlékeztek Julius Caezár érdekes történetére, midőn egy tőrszúrást kapott az ő 
Brutus barátjától. Midőn a nemes Caezár gyilkosai között Brutust is megpillantotta, 
akkor a hálátlanság jobban ledöntötte, mint az árulók kezei s megtörött az ő nagy 
szíve! Így kellett Jézusnak ezen fájdalmat lelke mélyében éreznie, és még hozzá 
ama gondolat, hogy választottai ott voltak, hogy az ő megváltottai cselekedtek ezt, 
hogy az ő egyháza volt gyilkosa, és az ő saját népe szegezte fel a keresztre. De 
mindezt meggyőzte az ő szerelme, gondolhatni hát, milyen nagy volt az! Gondold, 
ha most e helyről te haza mennél, volna egy ellenséged, ki már egész életedben 
ellenséged volt. Az ő atyja is ellenséged, ő is. Te minden nap keresed az ő 
barátságát, de ő arcodba köp és átkozza nevedet. 
 
Ő mindenben ellened jár és mindenütt azt keresi, hogyan bántson meg tégedet. Ma 
midőn haza mégy, látsz egy házat állani lángokban. A tűz dühöng, füsttömeg 
özönlik fel a felhők közé. Sok nép van ott a ház körül és hallasz egy embert kiáltozni, 
kinek a felső szobában el kell vesznie, mivel nincsen aki megmentse. „De mi az, 
gondolod te, ez az én ellenségemnek háza?” Valóban ő ott áll az ablaknál. Ez a te 
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ellened, senki más, ő a legnagyobb veszélyben forog. „Én meg akarom őt 
menteni”– kiáltasz és közeledsz a házhoz. Ő kidugja a fejét és átkozódni kezd, 
mondván néked: „Eredj a pokolba, inkább vesszek el, minthogy te ments meg 
engemet!” Te gondolod, hogy keresztül törsz a füst és tűz gomolyokon, hogy magad 
veszélyeztetve, őt menteni törekedjél, még ha hozzá gondolnád, hogy mihelyt 
hozzá érsz ő téged a tűzbe akar bele vetni. De te érzed, hogy olyan erős szeretet 
van benned ő iránta, hogy inkább magad a lángok között halj meg, csakhogy őt 
megmenthesd.  De talán mondod: Nem! Ez már több, mint amennyit test és vér 
elhordozni képes! De Jézus megtette azt. Mi őt gyűlöltük, megcsúfoltuk még pedig 
mikor bennünket megmenteni akart és végre elvetettük. Ha az ő szent lelke jött 
szívünkbe és vonzani akart, ellene állottunk, de ő mégis megmenteni akar. Jézus 
öröme az elvesztett bűnös lelkek megmentésének öröme volt. Ez volt az, amiért ő 
mindezt eltűrte. Ő üdvözíteni akart bennünket. 
 
De engedjétek meg, hogy ezen Üdvözítőre még egy pillantást vessek, mint a mi 
példaképünkre. Most keresztyénekkel beszélek, kik már kóstolták Istennek életadó 
beszédét. Keresztyének! Ha a Krisztus mindezt eltűrte, hogy csak amaz örömet 
megszerezze, hogy bennünket üdvözítsen, szégyenlenétek-é ti is valamit Ő érette 
szenvedni és eltűrni? Oh, én nem csodálkozom, hogy a mártírok ilyen Krisztusért a 
halálba mentek! Ha a Krisztus szerelme ki van öntve a mi szíveinkbe, akkor érezzük, 
hogy még ha a máglya előttünk meggyújtva lenne, akkor is erősen tudnánk állani. 
Tudom ugyan, hogy mikor a szilánkok pattognának és a szikrák szállnának, a mi 
szegény hitetlen szívünk remegne. De ezen szeretet minden hitetlenség dacára is 
ujjongana. Vannak köztetek olyanok, kik gondolják, hogy ha Krisztust követni 
akarnák, fel kellene áldozni nékik valamit. Talán állást, vagy hírnevet, vagy hogy 
kinevetik őket, ha a Krisztust követni akarnák. Hogyan? Hát ilyen kicsinységek miatt 
akartok-e visszafordulni, mikor ő vissza nem fordult, habár az egész világ gúnyolta 
is, míg nem mondhatta: »Elvégeztetett!« Nem ezen isteni kegyelemre tekintve, 
emelje fel hálára minden keresztyén kezét a Mindenhatóhoz, a menny és a föld 
nagy Teremtőjéhez és mondja magába:  
 
Én Üdvözítőm bár a világ csúfja  
Fedezzen engem a te szent nevedért.  
Ez én nékem csak dicsőség, korona  
A halált sem félem már szerelmedért. 
 
Krisztus az én életem, a halál nyereségem! Övé vagyok az életben, övé a halálban, 
az ő dicsőítésére akarok élni, néki akarok szolgálni test és lélekkel. Igen, és ha kell, 
kész vagyok meghalni is az ő nevéért. Erre segítsen Isten a Jézus Krisztusért Ámen!  
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Urunk utolsó szavai a keresztről 
 
És mikor kiáltott volna nagy szóval Jézus mondá: Atyám a te kezeidbe teszem le az 
én lelkemet? És mikor ezeket mondotta, volna meghala.” (Luk. ev. 23, 46.) 
 
Ezek Urunknak halála percén való szavai. „Atyám a te kezeidbe teszem le az én 
lelkemet.” Testvéreim már jobbat nem tehetek, mint az írásra hivatkozni, 
különösen pedig az imában annak szavait idézni. A legjobb ima az, mely Isten 
igéjével fűszerezett. Vajha minden beszédeink Isten igéjével volnának telve. 
Igyekezzünk erre jobban, jobban. 
 
De most a szöveghez jövök, hogy arról egy rövid prédikációt tartsak. Legelőször is, 
ezen keresztről elhangzott utolsó szavakból a tanúságot vegyük ki magunknak, 
azután pedig a kötelességet gyakoroljuk és harmadszor az előjogokat élvezzük. 
 
Vegyük ki a tanúságokat. Milyen tanúságok rejlenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
ezen végső szavaiban? Isten az Ő Atyja és Isten a mi Atyánk. Ő ki maga mondotta: 
„Atyám,” nem mondja Ő magáért, hogy: „Mi Atyánk,” mert az Atya magasabb 
értelemben Krisztus Atyja, mint a mi Atyánk, de mindazáltal az épen olyan 
bizonyosan a mi Atyánk, mint az Ő Atyja, hogy ha mi Jézusban hiszünk. „Mert 
mindnyájan Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztusban való hit általi.” (Galat. 3. r. 26. v.) 
Jézus így szólt Mária Magdalénához: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti 
Atyátokhoz, az én Istenemhez és s ti Istenetekhez.” (János ev. 20, 17.) Higgyétek 
azon tant, hogy Isten az Ő népének Atyja. A miképpen már figyelmeztettelek, 
azonképpen figyelmeztetlek most újból titeket azon téves tanra nézve, hogy Isten 
mindeneknek közös Atyjok, mert az hazugság és komolyan elvetendő csalás. Mi az 
újjászületés által leszünk Isten gyermekeivé és a hit által, de hogy lehetne az, ha 
már mindnyájan azok volnánk? Valakik pedig őt bevevék, ada azoknak ily 
méltóságot, hogy Istennek fiaivá lennének, tudniillik azoknak, kik az Ő nevében 
hisznek. „Kik Istentől szüllettettek.” (János ev. 1. r. 12. 13. v.) De hogyan adhat Isten 
az embereknek olyan méltóságot, hogy az Ő gyermekeivé legyenek, ha, már azok? 
Ne higgyétek az ördögnek ezen hazugságát, hanem higgyétek Istennek ezen 
igazságát, hogy Krisztus és mindazok a kik Ő benne élnek igaz hit által, csak ezek 
örvendhetnek Istenben mint Atyjukban. Egy másik tanúság, hogy ezen tényben 
rejlik a mi legnagyobb vigaszunk. A nyomor és küzdelem óráiban mondjuk: 
„Atyám.” Figyeljük meg a kereszten elhangzott első és utolsó szavakat: Jézusunk 
ezzel kezdi: „Atyám” és ugyan ezzel végzi „Atyám.” Legfőbb erőtök abban áll nektek 
is, hogy valóban Isten gyermekei vagytok. 
 
A legközelebbi tanúság pedig az, hogy a halál nem más, mint az Atyához való 
hazamenetel. Hogy ha megöregszünk és munkánkat itt e földön bevégezzük, hova 
mennénk, mint haza? Krisztus is midőn elhangozatta eme szavait: „Elvégeztetett.” 
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azután mondja: „Atyám kezedbe teszem le az én lelkemet.” Földi pályafutását 
bevégezte és most haza megyen Atyjához. 
 
Másodszor gyakoroljuk kötelességeinket. Ez a kötelesség úgy látszik először is 
odaadás. Hogy ha valami aggaszt, vagy ijeszt, add át magadat Istennek és mondjad: 
„Atyám a te kezedbe ajánlom az én lelkemet.” 
 
Továbbá tanuld meg az ima kötelességet. Ha félelem és nyomorban vagy, ha 
fájdalmak vesznek körül testi és lelki értelemben, csak imádkozz. Ne vesd el 
magadtól ezt: „Atyám.” Kiáltásodat ne a levegőre irányítsd, ne orvosodnak vagy 
ápolódnak panaszkodj, hanem mondjad: „Atyám.” Van-e valaki itten, a ki még soha 
nem kiáltotta: „Atyám”? Úgy, óh, Atyám, öntsd ki ezeknek szívükbe a te 
szeretetedet és indítsad őket az által arra, hogy még ma mondhassák: „Fölkelek és 
elmegyek az én Atyámhoz.” 
 
A legközelebbi kötelesség, hogy magunkat hívőileg Istenre bízzuk. Adjátok át 
magatokat Istennek, bízzatok Ő benne. Reggel mikor felkelsz ajánld magadat Isten 
oltalmába. Hogy ha Istenben bízol, Isten a benne való bizodalmadat oly módon 
jutalmazza meg, a miről néked legkevesebb fogalmad sincs. 
 
Azután gyakorold magadat egy másik kötelesség teljesítésében: „Tedd világossá 
magadnak az Isten folytonos jelenlétét. „Atyám a te kezedbe ajánlom az én 
lelkemet.” Tudom, hogy te itt vagy, mintha látnánk itt mellettem a próbáltatások és 
veszély idején és magamat kezedbe ajánlom. Oltalmad alatt biztos menhelyem van. 
miképpen a tyúk fiacskáit szárnyai alatt elrejti. 
 
Segítsen az Úrnak Lelke, hogy ezen megbecsülhetetlen kötelességet 
gyakorolhassátok. 
 
Végül, elvessük az előjogokat. Legelőször is élvezzük azon nagy előjogot, a veszély 
és fájdalmak minden idejében Istenben nyugodjunk. Az orvos épen most mondotta 
talán, hogy alá kell magadat adnod egy operálásnak. Mond nyugodtan: „Atyám a te 
kezedbe ajánlom lelkemet.” Körülbelül bizonyos lehetsz benne, hogy gyengeséged 
és betegséged gyarapszik és több ideig feküdnöd kell: Óh, csak mond: „Atyám, a te 
kezedbe ajánlom lelkemet.” 
 
A legközelebbi előjog egy bátor és örömteljes bizalom a halál vagy halálos 
veszedelem idején. A múlt csütörtökön este alkalmam volt ezen szöveg felett 
elmélkedni, melyet már gyakran említettem. Ezt az estét sohasem felejtem el. E 
háztól egész a lakásomig mintha egész tűzben lett volna az utam, minél tovább 
mentem, annál hatalmasabban villámlott. Majd egy hatalmas csattanás keletkezett 
és azután megeredt a jégeső, melyet meg sem kísérlek itten leírni, mert azt 
gondolhatnátok, hogy nagyítva adom elő. Gondoltam: „Most körülbelül haza 
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megyünk” és lelkemet Istennek ajánlottam, oly nyugodtnak éreztem magamat azon 
pillanattól, a milyennek most érzem, vagy talán még valamivel nyugodtabb voltam, 
mint mostan ennyi nép előtt. Boldog voltam azon gondolatban, hogy a legközelebbi 
pillanatban többet tanulhatok, mint a mennyit egész földi életemben tanulhattam 
és egy pillanatban többet láthatok, mint a mennyit látni remélhettem, hogy ha még 
egy egész évszázadig itt maradtam volna is. Nem volt semmi más óhajom, mint: 
történjen Atyám úgy amint néked tetszik. „Kezedbe ajánlom lelkemet.” 
 
Ezen előjog tökéletes és örömmel teljes. Hogy ha tudjuk szerelmeseim, hogy Isten 
kezébe ajánlottuk magunkat, milyen helyünk van akkor nekünk? Isten kezében! 
Melyben a csillagoknak millioma és az egész világegyetem van, Isten keze tartja 
annak örök oszlopait és soha össze nem dőlhetnek. Oh, siessetek oda k. barátaim 
és ezután éljetek Isten kezeiben! 
 
Beteljesedett! Minden megtörtént. Teendőtök csupán az, hogy azt elsajátítsátok, a 
mi részetekre elvégeztetett. Szerelmeseim, végezzétek ezt és kezdjétek a másik 
napot ezzel: „Atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet” Isten legyen 
mindnyájatokkal! Ámen.  
 

A feltámadott Úrnak első megjelenése a tizenegy 
tanítvány körében 
 
„És mikor ezeket szólnunk, megálla maga Jézus Ő közöttük és monda nékik: 
Békesség nektek’. Megrémülvén pedig és elálmélkodván állítják vala, hogy valami 
lelket látnának. És monda nékik: Miért háborodtatok meg és miért jőnek 
szívetekbe vetekedések? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, mert én 
vagyok; tapogassatok meg engemet és lássátok: mert a Léleknek nincsen húsa és 
csontja, amint látjátok, hogy nékem vagyon! És mikor ezeket mondotta volna, 
megmutatá nékik kezeit és lábait. Mikor pedig még nem hinnék az öröm miatt és 
csodálkoznának, mondá nékik: Van-e itt valami ennetek való? Ők pedig adának 
néki egy darab sült halat és valami lépes mézet. Melyeket elvon és előttük evék. 
És monda nékik: Ezek a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek 
volnék, hogy szükség beteljesednek mindazoknak, melyek megírattattak a Mózes 
törvényében, a Prófétáknál és a Zsoltárokban én felőlem.”  Luk. ev. 24. r. 36‒44. 
v. 
 
Szeretett barátaim, ezek a mi Urunknak legemlékezetesebb megjelenései az Ő 
tanítványai között, minekutána Ő halálból feltámadott. Ezen megjelenések 
mindegyikének megvan a maga sajátsága. Most ezen alkalommal nem mutathatom 
fel azon különböző színezeteket, melyek feltámadott Urunk többszöri 
megjelenéseit jelölték. Az épen előttünk levőt mondhatjuk a legteljesebb és 
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legmeggondoltabbnak minden megjelenések között, ez gazdagabb mint bármelyik 
is „csalhatatlan bizonyítékokban.” Gondoljátok meg csak, hogy épen azon a napon 
történt, melyen Urunk a halálból feltámadott és  hogy ez egy hosszú és 
megjelenésekkel teljes napnak a záradékát képezte. Ez a párbeszédek sorozatának 
összefoglalása volt, mely párbeszédek mindegyike Urunk feltámadásának 
bizonyítékául történt. Ott volt az üres sír és az abban hátrahagyott lepedők, a hely, 
hol az Úr feküdt, szabados volt mindenek részére, kik azt megtekinteni akarták, 
mert ama nagy kő, mely megpecsételve és őrizve volt el lett hengerítve a koporsó 
szájáról. Már az magában véve is egy igen nyomatékos bizonyság volt. Ezentúl még 
ott voltak a szent asszonyok és angyali megjelenést láttak, a kik nékik azt 
mondották, hogy Ő él. Magdaléna pedig egy különös párbeszédről beszélhetett 
örömmel, melyet ő a feltámadott Úrral folytatott, Péter és János ott voltak az üres 
sírnál és magok utánanéztek jól a dolognak. Azon tudatás híreszteltetett, hogy 
feltámadott az Úr bizonnyal és megláttatott Simontól.” (Luk. ev. 24, 34.) Ez különös 
volt, hogy Ő Simonnak megjelent, mert a tanítványok tudták az Ő fájdalmát, a 
midőn Simon Urát megtagadta és ez a Simonnak való megjelenés, nékik különösen 
jellemzőnek látszott lenni, ez előttük valóban nagyon hasonlított a mi Urunk 
szokott eljárásaihoz. 
 
Ezen (szerintük) zavaros hírek arra indították Őket, hogy össze gyülekezzenek. A 
tizenegy tanítvány összejött, a mint én gondolom egy közös vacsorára, mert Márk 
evangyélista úgy adja elő, hogy az Úr megjelenté magát, mikor ők tizenegyen 
együtt ülnének. (Márk ev. 16, 14.) Már nagyon késő lehetett, de nem könnyen 
váltak el egymástól, tehát egész éjfélig együtt maradtak. Midőn az asztalnál ülnek, 
bejön két testvér hozzájuk, a kik naplementekor Emmausból visszasiettek. Ezek 
hogy megérkeztek, azonnal elkezdték beszélni, hogyan adta magát egy idegennek 
látszó ember melléjük, midőn ők Jeruzsálemből hazafelé mentek, a ki velük úgy 
beszélgetett, hogy az ő szívök gerjedezett és végül, midőn útjokat befejezték 
megismertette magát velük a kenyér megszegésénél. Ők azt állították, hogy az az 
Úr volt, a ki nékik úgy megjelent és habár az éjszakát Emmausban szándékoztak is 
tölteni, mégis visszasiettek, hogy ezen csodálatos hírt a tizenegy tanítványnak 
megvigyék. Így szaporodtak a bizonyítékok nagy gyorsasággal. Mindig világosabbá 
lett, hogy az Úr Jézus valóban feltámadt a halálból. De a kételkedők még nem 
voltak meggyőződve, mert Márk evangyélista azt mondja: „Azután pedig idegen 
ábrázatban megjelenék kettőnek ő közülük, mikor útra indulván mezőre mennének. 
Azok is elmenének és tudtokra adák a többinek, kik azoknak is nem hívének.” (Márk 
ev.16, 12.  13. v.) 
 
Minden egy pontra vonatkozott: a közöttük levő hitetlenek sarokba lettek szorítva. 
Vagy kételkedniük kellett a Magdaléna és a többi szent asszonyok igazságos 
nyilatkozataik felett, a Simon tudatását is kérdésesnek kellett hogy gondolják. A 
most újonnan megérkezett és hírt hozó két testvért is el kellett bizonyítékaikkal 
egyben utasítaniok és az elbeszéléseket valami csábításnak gondolni, vagy pedig 
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hinniek kellett, hogy Jézus él, habár látták is őt a keresztfán meghalni. Ezen 
pillanatban a legnagyobb bizonyíték lett szemeik elé állítva, mert megálla maga 
Jézus ő közöttük. Az ajtók be voltak zárva, de minden akadályok dacára az Úr 
gyülekezetükben jelen volt közöttök. Annak jelenlétében, kinek szeretetteljes 
mosolya szíveiket felmelegítette, fel kellett olvadni hitetlenségöknek és egészen 
eltűnni. Jézus kinyilvánította magát közöttök elevenségének és szeretetének teljes  
melegében és  érthetővé tette nékik, hogy senki más, mint épen Ő van közöttük 
jelen és hogy azt az Írás is mondja nékik, hogy ennek így kell megtörténni. Ők rest 
szívűek voltak, mindazoknak elhívésére, melyeket a Próféták Ő róla mondottak, de 
az Úr oda hozta őket bizalmas társalgása által, hogy azok felöl mostan 
meggyőződtek. Óh, vajha hasonló módon eloszlatná nekünk is minden kétely és 
félelmeinket! 
 
Testvérek, habár mi nem is voltunk azon összejövetelnél jelen, mindazáltal sok 
hasznot nyerhetünk abból, hogy ha azt részletenként megvizsgáljuk és szívünkből 
óhajtjuk, hogy a testben megjelent élet igét lélekben szemlélhessük és 
megtapogathassuk. Óh, vajha mindnyájan megtanulhatnánk a mit Jézus velünk 
tanítani akar és helyünket így elfoglalhatnánk lélekben a választottaknak 
gyülekezetében! 
 
Urunknak ezen csodálatos megjelenésében az Ő Apostolai között három félét 
veszek észre, melyek méltók arra, hogy ezen órában a pontos megfigyelés tárgyává 
tegyük. Ezen esemény mutatja nekünk Urunk feltámadásának bizonyosságait, 
másodszor egy kevéssé felmutatja feltámadott Mesterük jellemvonásait; és 
harmadszor néhány tanúságos intelmeket ád saját feltámadásunk természetéről, 
hogy ha azt elérhetjük. Óh, vajha méltókká tétethetnénk az igazak feltámadásokra! 
 
Legelőször is tekintsük meg Urunk feltámadásának bizonyosságát. Gyakran 
állítottuk már azt és most újból azt mondjuk, hogy a történelem terén egy tény 
sincs jobban bebizonyulva, mint a Jézus Krisztusnak halálból való feltámadása. A 
tényeknek azon sokasága, mely minden emberektől mint történetileg elfogadott 
tekintetik, tizedrészben sincs oly biztosan kinyilvánulva, mint épen ezen tény. Ezt 
nem tagadhatja senki, a ki csak hajlandó felebarátja bizonyságtételének csak a 
legcsekélyebb fontosságot is tulajdonítani, hogy Jézus, ki a kereszten meghalt és az 
Arimathiai József sírjába eltemettetett, a halálból határozottan feltámadott. 
 
Figyeljétek meg csak, midőn ezen személyiség a házban megjelent annak első jele, 
hogy ez valóban az Úr Jézus az Ő beszédje volt. A tanítványok legelőször a hallás 
bizonyságát nyerték, Ő ugyanazon beszédet gyakorolta. Nem tüntette Ő fel magát 
azonnal midőn beszélt. Ő sohasem volt néma és egész természetes, hogy a nagy 
tanító és barát azonnal követőit üdvözölte, a kiktől olyan fájdalmas úton s módon 
lett elválasztva. Első hangjai azon felbátorító szavakat hívhatták vissza, melyekkel 
utolsó beszédjét bezárta. Ők megismerhették azon kedves hangzású szavakat. 
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Gondolom, hogy annak hangja és szabálya édes és mennyei melódiával gazdag volt. 
Tökéletes hang, csakis a tökéletes embernek adatott. Annak már puszta hangja 
füleiken át teljes meggyőződést sugároztathatott szíveikbe, örömhévvel, hogy ha a  
hitetlenségben megfagyva nem lettek volna. „Soha ember úgy nem szólott mint ez 
az ember.” Már csak beszédjéről felismerhették volna őt, úgy a hangok, mint szinte 
a beszéd formája, a Názáreti Jézus beszéd sajátsága volt. 
 
Mit Urunk mondott egészen és teljesen az Ő szokott módja szerint mondotta azt. 
Az az Ő előbbi beszédjéből egy darab volt. Az utolsó hangok között, melyek még a 
tanítványok füleibe hangzottak, ott voltak eme szavak: „Békességet hagyok nektek, 
amaz én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek mint a világ adja” 
és mostan határozottan ugyan annak kellett lenni, a melyekkel a vigasztaló 
üdvözletet, vagy köszöntést megkezdi: „békesség néktek.” Az Úr úgy nézett ki és 
úgy cselekedett, mint a kinek magának békessége van és másoknak is óhajt 
osztogatni. A hang, mely a békét kimondotta alkalmas volt arra, hogy azt létre is 
hozza. Ő békeszerző és béke adó volt és ezen jelek őket teljes meggyőződéshez 
hozhatlak, hogy Ő benne drága Elöljárójukat felismerjék. 
 
Nem gondoljátok-e, hogy az is közelebb vitte őket a meggyőződéshez, mikor 
elkezdte őket dorgálni és pedig oly gyengéden, hogy senki más Ő kívüle azt nem 
tehette-volna úgy? Mily nyájas volt hangja midőn monda: „Miért háborodtatok 
meg és miért jönnek olyan gondolatok szívetekbe?” Urunk szemrehányásai 
vigaszteljesek voltak egy szokatlan alakban. Avagy ez alkalommal tett 
szemrehányásai nem emlékezetbe hozhatták-e a Galileai tengeren egy alkalommal 
tanítványaihoz intézett kérdését, midőn hozzájuk így szólott: „Mit féltek, óh, kicsiny 
hitűek? Avagy nem gondolhattak-e arra, mikor hozzájuk közeledett a víz felületén 
és ők gondolták valami kísértetnek lenni, így félelmükben kiáltoztak, Ő pedig e 
szavakkal szólt hozzájok: „Bátorságosok legyetek, én vagyok, ne féljetek!” 
Határozottan emlékezhettek volna ők mindezekre és bizonyosak lehettek volna a 
felöl, hogy ez az ő Uruk, hogy ha lelkök gyászba borulva nem lett volna. Urunk 
hibájokat soha el nem hallgatta, hanem rendre utasította őket. Soha tévedésöket el 
nem nézte, azon hamis elnéző hajlammal, mely a bűnt eltűri saját kényelméért, 
hanem hű igazi szeretettel felmutatta hibáikat, és mostan is, midőn őket hasonló 
módon megintette, látniok kellett, hogy Ő nem más mint az Ő Urok. Ah! Mily lassan 
hal ki a hitetlenség. 
 
Midőn Jézus végül elkezdett velük beszélni Mózestől a Prófétáktól és a 
Zsoltárokból, az nagyon kedves volt előttük. Ekkor inthetett volna a tizenegy 
tanítvány egy másnak, vagy súghatta volna egyik a másiknak: „Az Úr ez!” Jézus, 
élete végső napjaiban folyton csak az írásokra hivatkozott, melyek Ő benne 
teljesültek és ezen összejövetelnél is ismételte előbbi tanait. Ez határozottan nem 
más, mint az, ki mindenkor Atyja akaratát hirdette és folyton csak a Szentlelket 
dicsőítette, ki által a szentírások az embereknek kiszolgáltattak. Így adott az Úr 
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hangjával épen úgy, mint szövegével világos jeleket önmagáról, hogy Ő maga van 
jelen, a ki csak hirtelen a kis gyülekezetet meglátogatta. 
 
Óhajtanám figyelmeteket arra irányítani, hogy ezen bizonyság annál jobb volt, 
mivel ők látszólag ugyanazon emberek maradtak, akik azelőtt voltak. „Megrémültek 
és elálmélkodtak, állítván, hogy valami lelket látnának, e szerint épen azt tették, a 
mit annak előtte sok idővel a galileai tengeren lettek, mikor a vízen hozzájuk 
közelgett. Az Úr halála és megjelenése közötti időben semmi változás nem történt 
velük, vagy rajtok. Még nem történt arra nézve semmi, hogy ők az ilyen 
gondolatból kimeneküljenek. A Szentlélek még nem adatott, azért mindazon nagy 
események, melyekről az utolsó vacsora alkalmával hallottak, úgyszinte a melyeket 
a Getsemáné kertben és a kereszt alatt szemléltek, nem gyakorolhattak teljes 
hatást reájok. Még mindig gyermekiesek és hitetlenek voltak. Tehát ugyanazon 
emberek, ugyanazon személyre tekintenek és rendes helyzetökben vannak, ez egy 
erős bizonyítéka az ő drága Urok megismerésének. Nem a lelkesedéstől ragadtattak 
el és nem rajongástól lettek a magasba emelve, még csak a Szentlélektől sem 
emeltettek valami rendkívüli helyzetbe, hanem még épen olyan rest szívűek és 
félelmesek, mint a milyenek mindenkor voltak. Hogy ha meggyőződtek arról, hogy 
az Úr Jézus feltámadt a halálból, úgy biztosak lehettek afelől, hogy annak úgy kell 
lenni. Hogy ha kimentek a feltámadást hirdetni és azért még életöket is készek 
voltak áldozni, bizonyosak lehettek abban, hogy bizonyságtételök igaz, mert ők nem 
olyan fajta emberek, kik magokat megcsalni hagyják. Napjainkban szoktak beszélni 
bizonyos csodákról, mintha azok a hitnek csudái volnának, de ezek a beszédek 
rendesen olyanoktól származnak, kiknek részrehajlatlanságok nagyon kétes, 
könnyen hivő emberektől, a kik rendesen azt látják, a mit látni óhajtanak. Ismerek 
több olyan hű embereket, a kik szándékosan nem akarnak másokat megcsalni, de 
mindazáltal némely dolgokban rendkívüli megbízhatatlanok, mivel 
lelkesültségöknél fogva folyton megcsalattatnak. Minden csoda-házaló (csodás 
eszményeket árusító) vevőt remélhetne ő bennök találni, mivel nagy ízlésük van a 
csodára méltó események iránt. Az ilyen emberek bizonyságtételüknek nincsen 
semmi értéke a tizenegy tanítvánnyal összehasonlítva, kik látszólag épen ellentétei 
voltak a könnyen hivő és felizgatható embereknek. Az apostolok a legkomolyabban 
megvizsgálták a tényeket és az igazságnak csak komoly meggyőződés után adtak 
helyet. Nem akarom a tanítványok hitetlenségét menteni, de azt állítom, hogy 
bizonyságtételeikre annyival is inkább nagy súlyt fektethetünk, mivel az komoly 
megpróbálásnak az eredménye volt. Ezen apostoloknak kellett leginkább a 
feltámadás bizonyságainak lenni és ez a mi biztonságunkat kétszeresen bizonyossá, 
azaz szilárddá teszi, ha látjuk, hogy milyen meggondolt léptekkel közelednek az ő 
következtetésükhöz. Ők olyan emberek voltak mint mi, csakhogy talán egy kissé 
kevésbé hajlandók arra. hogy magokat, megcsalni hagyják, nagyon megható, 
meggyőződhető bizonyságokat kívántak és ők magok lettek azokká. Azután bátran 
hirdették, hogy az ő megfeszíttetett Urok a halálból tényleg feltámadt. 
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Ennyire már a beszédből fülök hallása folytán bizonyságot nyertek, a mi nem valami 
gyönge és inogó bizonyság, de most a szemmel látott bizonyságot is meg kellett 
nyerniük, amennyiben a Megváltó mondja néki: „Lássátok meg az én kezeimet és 
lábaimat, mert én vagyok”. És mikor ezeket mondotta volna, megmutatá nékik 
kezeit és lábait”. János mondja, hogy az Ő „oldalát” is, a mit ő különösen 
megfigyeli, mivel látta midőn oldalát dárdával megöklelték és abból azonnal víz és 
vér folyt. Látniok kellett a szent testet, mely a halált szenvedte és azonosítaniok. A 
szegek helyei láthatók voltak, épen úgy a kezein, melyek előttük kitárva voltak, mint 
a lábain, melyeket leereszkedő Urok vizsgáló tekintetüknek egészen átengedett. 
Oldalában ott volt a dárda szúrásnak a helye és ezt az Úr Jézus egész kegyteljesen 
felmutatta nékiek, mint később Tamásnak még teljesebben, amidőn mondotta: 
„Hozd ide a te kezedet és bocsásd az én oldalamba”. Ezek voltak az Úr Jézusnak 
ismertető jelei, mely által az Ő azonossága hitelessé tétetett. Azonkívül még az Ő 
egész alakja előttük volt a tanítványoknak, az ő egész emberi termete, melyről őt 
megismerhették. Testének megdicsőülése, mely bizonyos értelemben határozottan  
meg volt mindazáltal annyira el volt takarva, hogy az előbbenivel való 
hasonlatosságot megtartotta. Észrevehették ugyan a tanítványok, hogy az Úr a 
fájdalmaknak, gyengeségeknek és a mi halandóságunknak többé nincs alája 
vettetve, máskülönben sebei nem gyógyultak volna meg olyan hamar, de 
mindazáltal maradtak meg bizonyos ismertető jelek, melyekről megismerték 
határozottan, hogy Ő Jézus és nem más valaki. Ő úgy nézett ki, mint egy bárány, 
mely megöletett: az Ember fiának jeleit hordozta kezein, lábain és oldalán. A 
tanítványok vizsgálódása az Úron nem valami futólagos megpillantás volt, hanem 
egy komoly és alapos megpróbálás, mert János így írja az ő 1-ső levelében: „Kit a mi 
szemeinkkel láttunk, kire néztünk és kit a mi kezeink tapasztaltak az életnek 
beszédéről” (1. r. 1. v.) Ez egy hosszabb megtekintésre mutat és egy olyanra 
szólította fel az Úr a tanítványokat. Így nem tévedhettek, hogy ha a sebhelyeknek 
megtekintése is meg lett nékik engedve, melyek az Ő azonosságát igazolták. 
Ugyanazon test volt az és megismerték őt teljesen mint Urokat, habár kétség nélkül 
nagy változás is történt rajta mióta a keresztfáról levétetett. 
 
Továbbá, hogy egész bizonyosak legyenek, felszólította az Úr őket, hogy a 
megilletés vagy érintés bizonyságát is szerezzék meg magoknak. „Felszólította őket 
egy alapos megvizsgálásra, a melytől azt hiszem, közülök sokan visszarettentek. 
Mondotta: „Tapogassatok meg engemet és lássátok; mert a léleknek nincsen húsa 
és csontja, a mint látjátok, hogy nékem vagyon.” A Megváltónak meg volt arra 
nézve az alapos oka, hogy így szólott: „A léleknek nincsen húsa és csontja, amint 
látjátok, hogy nékem vagyon.” A Megváltó nemcsak egy látszólagos testet vett fel 
az Ő testében épen úgy megvolt a hús és csont mint annak előtte. Ő nemcsak az 
alakot vette fel, miképpen azt az Angyalok teszik, midőn az embereknek 
megjelennek. Nem, az Ő teste valóságos volt, melyet meg lehetett fogni. 
„Tapogassatok meg engemet, mert én vagyok.” Akarta, hogy megnézzék és 
meggyőződjenek róla, hogy Ő néki teste és csontja van, a mi a léleknek nincsen. 
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Krisztus testében feltalálhatók voltak az emberi testnek valóságos alkatrészei, a 
mely testben a tizenegy tanítvány között állott. Jézus monda: „Tapogassatok meg 
engemet és lássátok.” 
 
Ezzel az Úr az Apostoloknak nemcsak azonosságát, hanem az Ő lényeges testi létét 
is bebizonyította. Akarta, hogy lássák és meggyőződjenek róla, miszerint Ő ember, 
kinek húsa és csontja van, nem pedig légszerű és lényegtelen szellem. Ennek 
bizonyos értelemben a feltámadás tanát kellett kinyilvánítani, a mely nagyon is 
világos. Néhány évvel ezelőtt Istennek egy olyan szolgája temetésén vettem részt, a 
kit én sokra becsültem. A kápolnában egy bizonyos nagy hírben álló hittudor tartott 
beszédet, melyben ő elköltözött barátjának állapotát rajzolta. Ő mondotta, hogy az 
nincsen a koporsóban, tényleg ott ő belőle semmi sincs. Ezt hallani nékem nagyon 
fájt, mert, hogy ha az úgy lett volna, úgy tudatlanul gyászoltam volna én egy olyan 
holt test felett, mely semmi viszonyban nem volna az én elköltözött barátommal. A 
prédikátor tovább ment és kezdte rajzolni, hogy milyen módon ment fel mennybe 
az elköltözött férfiú a halál pillanatában, amennyiben lelke egy olyan testet öltözött 
fel, melyben a levegőn áthatolt. Hittem én azt, hogy barátom a mennyben van, de 
azt nem, hogy ottan ő testben van. Azt tudtam, hogy barátomnak teste a 
koporsóban van és hittem, hogy ő a sírba tétetett és reménylettem, hogy majd az 
Úr ismét eljövetelekor a sírból újra fel fog támadni. Azt nem tudtam hinni, hogy 
barátom egy valóságos testet nyert és abban létezik egy második, bőrrel borított 
testben öltözködött, de még most sem hiszem azt, habár azt szónok bebizonyítani 
igyekezett volna. Én hiszem a halottaknak feltámadását. De ugyanazon testnek 
feltámadását várom, a mely eltemettetett. Igaz, hogy miként a mag virággá fejlődik, 
úgy az eltemetett test is csak a csira, melyből a lelki lest fejlődni fog, mindazáltal az 
nem egy második test fog lenni, hanem a mi az azonosságot illeti, ugyanazon test. 
Nem akarok harcba vagy vitába bocsátkozni a test parányaira nézve és tagadni sem 
akarom, hogy testünknek részei a növényéhez hasonló átváltozásoknak lesznek 
kitéve és egy jótányira sem ragaszkodom a test parányainak azonosságához, de, 
hogy ha legkisebb részecske sem lesz ezen anyagból, mindazáltal az azonosság 
megmaradhat és meg is kell maradnia, hogy ha bibliám szavai szerint történik. Az 
én testem ma is ugyanaz, a melyben ezelőtt 20 évvel voltam, mégis különböznek 
ma minden részecskéi amattól. Éppen úgy azon test, mely a sírba tétetik és az a 
mely onnan feltámasztatik, nem két, hanem egy és ugyanazon test. A szentek Urok 
eljövetelekor nem testöktől megfosztatott szellemekké lesznek, de nem is hirtelen 
teremtett más testet nyernek, hanem az ő egész emberiségök ismét helyre állíttatik 
és vég nélküli üdvösséget élvez. Jól mondotta az öreg pátriárka: „Ebben a testben 
meglátom az Istent.” (Jób k. 19. r. 25. v.) Aki az Úr Jézust feltámasztotta, minket is 
feltámaszt az Úr Jézussal. Nem láthatom, hogy miben különbözne az Úr Jézusnak 
tana a Plató vagy más bölcsek tanaiból, hogy ha az nem olyan tan, mely ugyanezen 
testre vonatkozik. 
 
A lélek halhatatlansága mint igazság el volt fogadva és ismerve, már mielőtt a 
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keresztyéni hit prédikáltatott volna, mert homályosan a természetnél is 
észrevehető, de a testnek feltámadása egy megjelenés, mely a keresztyénségnek 
sajátságos tana, mely felett a világ bölcsei természetesen nevetnek és 
gúnyolódnak, a melyet azonban a keresztyén férfiaknak nem kellene félre tenni. A 
testnek, mely eltemettetik, ismét fel kell támadni. Igaz, hogy elvettetik természeti 
test és egy lelki test fog feltámadni, de az egy valóságos test fog lenni és ugyanaz, a 
mely eltemettetett, fog feltámadni. Igaz, hogy erőtlenségben vettetik el, feltámad 
pedig hatalommal, de ugyanazon test fog feltámadni. Igaz, hogy: elvettetik erőtelen 
test, feltámasztatik hatalmas, elvettetik rothadandó test, feltámasztatik 
rothadatlan, de mindenesetre ugyanazon test, habár dicsően átváltozott is. 
 
Úgyszinte anyagi szerekből áll, mert hiszen Megváltónk teste is anyagi szerekből 
állt, mivel monda: „Tapogassatok meg engemet és lássatok; mert a léleknek 
nincsen húsa és csontja, a mint látjátok hogy nékem vagyon.” És hogy még jobban 
is megerősíthesse tanítványainak hitöket és bebizonyíthassa előttük, hogy Uroknak 
valóságos teste van, nem pedig csak annak valami üres formája, ismét egy másik 
bizonyítékot adott nékik azzal, hogy egészséges értelmükre hivatkozott. Monda: 
„Vagyon-e itt valami ennetek való? Ők pedig adának néki egy darab sült halat és 
valami lépes mézet, melyeket elvőn és előttük evék.” Ez egy rendkívüli bizonyítéka 
volt az a kétségtelen feltámadásának. Tényleg valóban ott állott közöttük azon 
férfiú ki a keresztfán meghalt és eltemettetett. 
 
Tartsuk szem előtt ezt és örvendezzünk. Urunknak ezen feltámadása teljesen 
bizonyos dolog, mert ha ezt félre teszitek, úgy az evangyéliumot egészen és teljesen 
elvetettétek. „Hogy ha Ő fel nem támadott a halálból, hiába való kétség nélkül a mi 
prédikálásunk, hiába való a ti hitetek is; még a ti bűneitekben vagytok.” (1. Korinth. 
15. 14. 17. v.) A megigazulás a Krisztus halálból való feltámadásával nyeri 
megpecsételtetését, hogy Ő a haláltól megszabadult és egy dicső életre 
feltámadott. Ezek Istentől adatott jelek, a nagy helyettesítő munka elfogadására 
nézve és mindazoknak megigazulásokra, kikért a megbékéltetést elvégezte. 
 
Megjegyzendő, hogy ez a mi nagy és örvendetes reményünk mindazok felöl, a kik 
elaludtak. Hiszen ha Krisztus fel nem támadott, úgy örökre eltemettétek azokat. 
Azok eltűntek szemeitek elöl és soha társaságotokban nem lehetnek, hogy ha 
Krisztus a halálból fel nem támadott, mert az apostol azoknak feltámadásokat, a kik 
a Krisztusban elaludtak, és a kik ő benne élnek, a Krisztus feltámadásán mint 
sarokon mozgatja és forgatja mindenkor. Nem tartom szükségesnek azokat 
vigasztalni, kik olyanok felett gyászolnak, a kik Krisztusban elaludtak, nem, azokat 
az elköltözöttek lelki állapota tekintetében nem kell vigasztaln, mert tudjuk, hogy 
azok örökké az Úrnál vannak, azért további vigaszra nincsen ott szükség. Az 
egyetlen ügy, melyben vigaszra van szükség, ez a szegény test, melyet mi egykor 
annyira szerettünk és mostan a hideg földnek kell adnunk. A feltámadás úgy fog 
közbelépni, mint egy végső eltörlése mindannak, a mit a halál cselekedett. 
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Visszajönnek az ellenségnek földéből. Az írás mondja: „Megelevenednek a te 
halottaid az én testemmel egybe feltámadnak”. (Ézsaiás 26, 19.) Hogyha a Krisztus 
feltámadását kétségbe vonjuk, úgy egész hitünk kérdésessé és kétségessé válik, és 
ha azok, a kik a Krisztusban elaludtak, elvesztek, mi is épen csak ott vagyunk, a hol a 
népek voltak, míg Krisztus ezen isteni igazságot napfényre nem hozta. De mivel mi 
az Úr Jézus feltámadásában bizonyosak vagyunk, így kiálthatunk fel az apostollal: 
„Halál, hol vagyon a te diadalmad? Koporsó, hol vagyon a te fullánkod?” 
 
Akartok-é követni, hogy ha másodszor egész röviden felmutatom előttetek a mi 
Urunk jellemvonásait, minekutána a halálból feltámadott. 
 
Micsoda ő most, minekutána a halált ott hagyta és vele együtt mindazt, a mi ahhoz 
tartozott? Micsoda ő most, minekutána többé nem éhezik és nem szomjúhozik? Ő 
éppen az, a ki szokott lenni, valóban ő határozottan és teljesen az, a ki volt mert ő 
„tegnap és ma és mindörökké is ugyanaz”. 
 
Legelőször is figyeljétek meg, hogy Krisztusnak ezen megjelenése tanítja, hogy ő 
még mindig az, a ki az övéinek szívükbe békét akar teremteni. Mielőtt magát 
egészen felmutatta volna már hangoztatta: „Békesség nektek”. Szerelmeseim, 
feltámadott Megváltótok akarja, hogy boldogok legyetek. Midőn még e földön volt, 
monda: „Ne háborodjék meg a ti szívetek”, ma is ugyanezen szavait intézi hozzátok. 
Ő nem örül az övéi nyomorán. Akarná inkább, hogy az ő öröme azokban maradna, 
hogy azoknak örömök teljes lenne. Ő parancsolja nektek, hogy benne örüljetek 
mindenkor. Ő ma reggel is gyengéden súgja nektek, mialatt székeitekben ültök: 
„Békesség nektek”. Gyengéd, szorgalmas ápolását nyitjának legcsekélyebb tagjától 
sem vonja meg, akarja mindegyiket a kies vízre vinni és gyönyörű szép mezőn 
legeltetni. 
 
Továbbá figyeljük meg, hogy feltámadásával sem hagyta el azon szokását, hogy a 
hitetlenséget dorgálja és a hitet erősítse, bátorítsa, mert mihelyt feltámadott és 
tanítványaihoz szólott, azonnal azt kérdezte tőlük: „Miért háborodtatok meg és 
miért jőnek szíveitekbe vetekedések? Ő szereti, ha benne hisztek és nyugodtak 
vagytok. Találhattok-é valaha egy olyan alkalmat, szerelmeseim, a hol az Úr Jézus a 
kételyt erősítette, vagy az embereket bizonytalanságban hagyta volna? A 
hitetlenségnek apostolaival manapság mindenütt találkozhatunk és ők azt képzelik, 
hogy azzal isteni szolgálatot végeznek, hogy ha azt terjesztik a mit ők „tisztességes 
kételynek” neveznek. Ez minden örömnek a halála! Minden békének megölő 
mérge! Megváltónk azt nem tette. Ő akarta, hogy mindenáron megmeneküljenek 
az ő gyermekei kételyeiktől. „Tapogassatok meg engemet”, monda. Nagyon messze 
ment, midőn ezen szavakat mondotta, de inkább szerette, hogy az övéi 
megtapogassák, mintsem, hogy kételkedők maradjanak! Tulajdonképpen 
mondhatnánk, hogy nem volt illedelmes az, hogy őt megtapogassák. Nem 
mondotta-é már valakinek, hogy: „Ne illess engemet?” (Ján. ev. 20, 17.) De a mi 
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közönséges alkalommal nincs megengedve és illetlen dolog volna, ha a szükség úgy 
kívánja, megtörténhetik. Hogy kételyeket elűzze, az ő feltámadására nézve, 
szükséges volt, hogy azok őt érintsék, azért mondja nékik, hogy cselekedjék azt. Ó 
szerelmeseim, ti, kik nyugtalanok vagytok és bizonyos gondolatoktól kínoztattok, 
azért bizalmatlanságotok következtében a vallásban vigaszt nem találhattok. 
Uratok akarja, hogy hozzá egész közel jöjjetek és evangyéliumát minden próbára 
kitegyétek, ami csak benneteket kielégíthet és megnyugtathat. Ő nem tűrheti azt, 
hogy kételkedjetek. Nyájasan szól, mondván: „Óh, kicsinyhitű, miért kételkedel?” 
Még e pillanatban is akar benneteket felbátorítani, hogy megkóstolhassátok és 
lássátok, mely igen jó legyen az Úr. Akarná, hogy az Ő vallásának valódiságában 
hinnétek és hogy őt éreznétek és tapasztalnátok. Bízzatok hát benne, miképpen a 
gyermek édes anyjában bízik és semmi félelmet nem ismer. 
 
Figyeljétek meg azt is, hogy a Megváltó minekutána a halálból feltámadt és már az 
Ő dicsőségéből valamennyit magára vett, mindazáltal még mindig nagyon 
leereszkedő és bizalmas volt az övéi iránt. Megmutatta nékik kezeit és lábait és 
monda: „Tapogassatok meg engemet és lássátok!’ Földi életében, azaz szenvedései 
előtt szabadon társalgott tanítványaival, semmi külső méltóság nem tartotta őt 
azoktól vissza. Urok és Mesterük volt, mégis megmosta lábaikat. A Magasságos fia 
volt, de azért olyan volt közöttük mint szolga. Mondá: „Engedjétek, hogy jöjjenek 
hozzám a kis gyermekek.” Ő még ma is az, a ki volt. 
 
Hogy ha csak egy kicsiny gyermek vagy 
Gyenge szeretetedet mutathatod.  
Félelmes lélek, hűségét nézd s csodáld! 
 A legkisebb gyermek is szeretheti anyját. 
 
Habár a magas mennyben uralkodik is, de legfőbb öröme az emberekben van még 
mindig. Még mindig megengedi, sőt akarja, hogy lábaihoz üljünk, még azt is, hogy 
fejünket keblére hajtsuk. Jézus akarja, hogy nyomorainkat és fájdalmainkat előtte 
kiöntsük, imáinkat meghallgatja, legyenek vagy kísérteteink, vagy kisebb 
fogyatkozásaink. Jézus még mindig testvérünk a nyomorban. Ő még mindig 
megjelenti magát az övéinek, a mit a világgal szemben nem teszen. Avagy nem 
világos és örvendetes-e látnunk mindezeket, hogy ha ezen tanítványai közötti 
megjelenése felett gondolkozunk? 
 
A legközelebbi a mit megemlítenünk kell az, hogy a feltámadott Megváltó még 
mindig csodálatra méltó türelmes volt, épen úgy, mint annak előtte mindenkor. El 
tudta tűrni azoknak balgatagságukat és gyengeségüket, mert „mikor még nem 
hinnének az öröm miatt és csodálkoznának,” nem dorgálta őket. Ő az egyik és 
másik hitetlenség között különbséget tett és kinyilvánította azzal, hogy az olyan 
hitetlenség, mely a csodálkozásból keletkezik, nem annyira dorgálásra méltó, mint 
az előbbeni hitetlenség, mely a hitelre méltó bizonyságtételeket elvetette. A 
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dorgálás vagy szemrehányás helyett bizonyítékkal szolgál nékik. Mondja: „Vagyon-e 
itt valami ennetek való?”, és elvevén egy darab sült halat és valami lépes mézet, 
előttük evék. Nem azért, mintha az eledelre szüksége lett volna. Teste ugyan 
vehetett be eledelt, de arra szüksége nem volt, melyel azt mutatta nékik, hogy ha 
tehetné, szeretné kételkedésüket minden tekintetben eloszlatni. Nagy türelme 
folytán mindent megtett, hogy bizalmatlanságoktól őket megmentse. Épen úgy van 
az ma is szerelmeseim, Jézus nem dorgál benneteket, hanem magához hív, hogy 
benne higgyetek. Igen, Ő meghív titeket, hogy vele ebédeljetek, (János ev. 21, 12.) 
hogy az Ő asztaláról táplálkozzatok. „Mert nem mindörökké feddődik és nem tartja 
meg mindörökké az Ő haragját” (Zsolt. 103, 9.), hanem nagy irgalmából egész más 
hangokat használ és bátorít benneteket, hogy benne bízzatok. Tudtok e még tőle 
távol maradni? Óh, ne tegyétek azt. 
 
Figyeljétek meg, hogy Megváltónk, habár a halálból támadott is fel és ennélfogva 
bizonyos mértékben megdicsőülve volt, mindazáltal teljes társalgásba bocsátkozott 
az övéivel. Péter mondja, hogy vele ettek és ittak. Én, ezen beszédemben nem 
hivatkozok arra, hogy velük együtt ivott, de határozottan evett azon eledelből, a 
melyel épen rendelkeztek és ez a velük való társalgásának egy biztos és világos jele 
volt. Az együtt való étel és ital minden időben a legnyomatékosabb bizonyítéka volt 
a társalgásnak és egyesülésnek és nékem úgy tetszik, mintha a Megváltó mondaná: 
„Veletek ettem, mióta a sírból felkeltem, veletek ettem a tizenegy tanítvány által, a 
kik titeket helyettesítettek és példáztak. Ettem és érzek veletek és enni fogok 
mindaddig, míg majd együttesen ülünk a Bárány menyegzőjének vacsorájához. Aki 
megnyitja nékem az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő is én velem!’ 
(Jelenések k. 3, 20.) Igen az Úr Jézus még mindig csodálatos közel van és arra vár, 
hogy a velünk való társalgást a leghatározottabban bebizonyíthassa, a mennyire azt 
itten a gyöngykapukon kívül nyilvánítani lehet. Mily nagy örömére szolgálhat ez a 
mi lelkünknek. 
 
Figyeljük meg azt is, hogy az Úr Jézus halálból való feltámadása után, az Írást épen 
olyan becsesnek tartotta, mint az Ő halála előtt. Már több alkalommal hivatkoztam 
arra, hogy Urunk mindig az írásra hivatkozott, és itten is, mintegy az előbbenieknek 
megkoronázásául mondá nékik, hogy: „szükség volt beteljesedniek mind azoknak, 
melyek megírattattak a Mózes törvényében, a Prófétáknál és a Zsoltárokban!” És 
megnyilatkoztató akkor az ő elméjeket, hogy értenék az írásokat. És mondá nékik: 
„Így vagyon megírva és így kellett szenvedni a Krisztusnak és feltámadni harmad 
napon.” Találkozzatok Jézussal, a hol akartok. Ő nem egyez meg azokkal, kik a 
szentírás tekintélyét csökkenteni akarják. „Meg vagyon írva”, az Ő fegyvere a 
sátánnal szemben és bizonyítéka a hitetlen és istentelen emberek ellenvetéseire. A 
jelen kor tudósai gúnyolják a bibliát és a kik az isteni szent igéket tiszteletben 
tartják, azokat biblia imádással vádolják, de ebben nem találnak semmi támaszt az 
Úr Jézus szavaiban vagy példájában. Soha az Úr Jézus szavaiban csak egyet sem 
találhatunk, mely az írást alacsonyította volna, hanem inkább minden időben 
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nyilvánította azon kijelentett könyv minden jóta vagy legkisebb pontocskája 
tekintetében a tiszteletteljes vonatkozást. Mivel tehát Megváltónk, nemcsak az Ő 
halála előtt, hanem annak utána is nagy gondossággal ajánlotta az Írást, úgy mi is 
teljes igyekezetünkkel kerüljünk minden olyan tant, melyben a szentírás háttérbe 
szoríttatik. A bibliának kellene és kell még mindig, egyedül a mi vallásunkat képezni, 
tehát Isten segítségével nem akarunk ezen álláspontunktól csak egy collnyit sem 
eltérni. 
 
Még egy, Megváltónk, minekutána a halálból feltámadt, kinyilvánította, hogy az 
emberek megmentését forró vággyal óhajtotta, mert ezen összejövetel alkalmával 
történt az, hogy tanítványaira lehele és mondá nékik: „Vegyetek Szentlelket!” 
(János ev. 20, 22.) a ki alkalmassá fogja őket tenni, kimenni a széles világra és az 
evangyéliomot minden teremtett emberi lénynek prédikálni. A hittérítés szelleme 
Krisztus szelleme, nemcsak annak, a ki meghalt, hogy megmentsen, hanem annak a 
ki minekutána megváltási művét teljesen elvégezte, azután be is ment az Ő 
nyugodalmába. Ápoljuk ezen szellemet, hogy ha a feltámadott Jézushoz akarunk 
hasonlítani. 
 
Nem időzhetek tovább az előbbiek mellett, mivel figyelmeteket harmadszor azon 
tényre akarom irányítani, mely ezen elbeszélés által saját feltámadásunk 
természetére vettetik. 
 
Legelőször is azt veszem ki szövegünkből, miszerint természetünk egész 
emberiségünk tökéletessé fog tétetni a mi Urunk és Megváltó Jézus Krisztusunk 
megjelenésekor, a midőn a halottak rothadatlanságban feltámadnak és mi a kik 
életben leszünk elváltozunk. Jézus nemcsak lelkünket, hanem testünket is 
megváltotta. „Avagy nem tudjátok-e, hogy ti az Istennek temploma vagytok és az 
Isten lelke lakozik ti bennetek?” (1. Korinth. 3, 16.) Majd ha az Úr az Ő fogoly népét 
az ellenség földéből meg fogja szabadítani, akkor egy tagját sem fogja az ellenség 
hatalmában hagyni. A halál uralma teljesen meg fog törni a feltámadásnak nagy 
napján. A halál után egész a feltámadásig testnélküli szellemek leszünk, de a test 
felvételekor, azaz a test megváltatásakor teljes örökségünket meg fogjuk nyerni. 
Reméljük a teljes visszaállítást. Most a test meghal a bűnért, azért kell néki 
fájdalmakat szenvedni és megrothadni, de a lélek élet az igazságért (Róma 8, 10.), 
de a feltámadáskor a test is megelevenedik és a feltámadás épen az lesz a testre 
nézve, a mi az újjászületés volt a lélekre nézve. Így fog a mi emberiségünk a 
bűneset következményeitől teljesen megszabadulni. Tökéletes emberiség az, 
melyet Jézus a bűnből és a koporsóból ismét helyre állított és ez az Ő 
megjelenésének nagy napján fog velünk megtörténni. 
 
Továbbá azt veszem ki a szövegből, hogy a feltámadásban egész lényünk 
békességgel teljes lesz. Jézus Krisztus nem mondotta volna: „Békesség nektek”, 
hogy ha ő benne egy mély békesség nem lelt volna. Ő békés és nyugodt volt. Sok 
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békesség volt az ő egész életében, de feltámadása után békéje különösen látható. 
Nincsen többé harca a Farizeusokkal és Írástudókkal, senkivel e földön többé harca 
nincsen, minekutána feltámadott. Egy francia író könyvet írott az Úr feltámadása 
után e földön való időzéséről eme felirattal: „A Jézus Krisztus dicsőségben való 
élete”. Habár először tévedésbe vezető is ezen felirat, mindazáltal nem egészen 
téves, a mint látszik, mert munkája be volt végezve és harca véget ért, tehát 
Urunknak azon élete a dicsőségnek kezdete volt. Úgy lesz a mi életünk is, örök béke 
fog bennünket elárasztani és soha többé alá nem vettetünk a nyugtalanságnak, 
fájdalomnak, szükségnek és üldöztetéseknek. Végetlen és örömteljes nyugalma fog 
lenni testünknek, lelkünknek és elménknek az egész örökkévalóságban. 
 
Ha feltámadunk, hazánkat a szentek társaságában fogjuk találni. Midőn Jézus 
Krisztus feltámadott, az első egybegyűlési hely a hova ment, azon ház volt, melyben 
tanítványai egybegyűlve voltak. Az első estélyét azokkal együtt töltötte, a kiket 
szeretett. Épen úgy fogjuk mi is, bárhol is vagyunk mostan, akkor majd a szentek 
társaságát keresni és megtalálni. Örömmel gondolok arra, hogy közületek a 
mennyben sokkal találkozni fogok, benneteket megismerlek és együtt fogunk 
társalogni. Nem óhajtanék ott a túlvilágban egy olyan társaságban időzni, a hol 
ismeretlen lényekkel kellene találkoznom. Az reám nézve nem lenne mennyország. 
Nem testvérek, mi csakhamar felismerjük ottan társainkat és örvendünk bennök és 
Urunkban. Ismeretlen lények között nem lehetne meg a valódi egység. Olyan 
emberekkel nem lehet közösségtek, a kiket nem ösmertek. Azért előttem nagyon 
világos, hogy a túlvilágban az egymással való összeköttetésünk azáltal lesz, hogy 
egymást újból megösmerjük és a mi mennyei testünk segítségünkre fog abban 
lenni, hogy egymást felösmerjük és egymással szent közösségben legyünk. 
Miképpen a feltámadott Krisztus utát ama ház felé veszi, hol a tizenegy tanítvány 
egybegyűlve van, azonképpen egy szent erő által megtaláljátok ti is az utat és 
eljuttok oda, hol Istennek minden szolgái végül összegyülekeznek. Akkor valóban 
odahaza leszünk és soha többé ki nem megyünk. 
 
Továbbá látom, hogy azon a napon testünk hűségesen fog szolgálni lelkünknek. 
Mert tekintsétek meg Urunk testét. Midőn a halálból feltámad, akarja tanítványait 
meggyőződéshez hozni és az ő teste azonnal kész bebizonyító eszközül szolgálni, 
hogy nyilatkozata hitelesítve legyen. Húsa és csontja részére szöveg és prédikációul 
szolgál. „Tapogassatok meg engemet” – mondá ő – „és lássátok”. Ah, testvérek, 
bármit is cselekszünk az örök életben, nem fogunk ottan testünk által abban 
akadályoztatni, mint mostan. A test és a vér akadályoznak mostan bennünket, de a 
,,test és a csont” ottan segítségünkre lesznek. Sokszor szeretnék beszélni, de fáj a 
fejem, vagy torkom szenved, vagy lábaim nem akarnak bírni, de a halálból való 
feltámadás után nem lesz az úgy. E földi életben ezer gyengeségek környeznek, de 
feltámadott testünk újonnan született természetünknek segítségére, fog lenni. 
Most egy természeti testünk van lelkünkhöz alkalmazva, de majd akkor lelki testünk 
fog lenni, minden óhajaink és kívánságaink mennyei lelkünkkel megegyezőek 
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lesznek, és nem lesz okunk többé így kiáltani: ,,A lélek kész, de a test erőtelen.” 
Feltámadott testünkben annyi erő lesz, hogy a lélek legnemesebb célját vele 
elérheti. Nem jó lesz-é ez? 
 
Azon a napon, szerelmeseim, midőn a halálból feltámadunk, a múltra vissza fogunk 
emlékezni. Nem tűnik-e elétek, hogy a feltámadott Megváltó mondja: „Ezek a 
beszédek, melyeket én néktek mondottam, a mikor még veletek voltam”. Ő nem 
felejtette el előbbi helyzetét. Hiszem, hogy igaza van Dr. Watts-nak, a midőn 
mondja: „örömmel és elragadtatással fogunk kezeink munkájára és lábaink 
fáradalmára vissza tekinteni”. Jóllehet ez igen csekélység, mert határozottan sokkal 
nagyobb örömet fogunk találni abban, hogyha Megváltónk kezei és lábai munkája 
mellett időzhetünk, mindazáltal vissza emlékezünk az egész útra, melyen 
bennünket Isten, a mi Urunk vezérlett és beszélgetünk arról együttesen. A 
mennyben reá fogunk emlékezni azon örömteljes vasárnapokra, melyeket itt e 
földön eltöltöttünk, a midőn szívünk gerjedezett, mert az Úr közöttünk volt. Mivel 
az Úr Jézus feltámadása után azon dolgokról beszél, melyeket földi életében 
tanítványainak megmondott, ebből láthatjuk, hogy a halál folyama nem olyan, mint 
ama meseszerű folyadék, melynek olyan hatása volt, hogy a ki abból ivott, múltját 
egészen elfelejtette. 
 
Mi a szent emlékezeteknek ezrével fogunk feltámadni, melyek lelkünket 
gazdagítják. A halál reánk nézve nem feledékenység fog lenni, mert Jézusra nézve 
sem az volt. Sokkal inkább emlékezni fogunk Isten kegyelmének sokszoros 
nyilvánulásaira és arról fogunk beszélni a mennyeieknek. 
 
Figyeljétek meg, hogy Urunk feltámadása után még mindig telve volt a szolgálatra 
kész szellemmel, azért bízott meg másokat is, hogy menjenek el a széles világra az 
evangyéliomot prédikálni, és adta nékik a Szent Lelket, ki őket azon munkájokban 
segítse. Hogy ha mi a halálból feltámadunk, telve leszünk mi is szolgálatrakész 
szellemmel. Hogy milyen kötelességeink fognak lenni az örökkévalóságban, az nincs 
mondva, mivel van elég teendőnk, hogy mostani feladatunknak megfelelhessünk, 
de határozottan meg leszünk tisztelve az irgalmasság feladatával és a szeretetnek 
munkájával, melyek mennyei lényünkkel teljesen megegyezők leszne, és nem 
kételkedem a felett, hogy legnagyobb örömünk az fog lenni, mialatt Urunk orcáját 
szemléljük, hogy ha néki összes tökéletes erőnkkel szolgálhatunk. Ő bennünket 
isteni dicsősége jövendő jelentéseinek nagy gazdaságához fog használni. 
Megtörténhetik, hogy más világkörülmények között épen azok lehetünk mi, mik az 
Angyalok e világra nézve voltak. De legyen bárhogy is, mi üdvünk és boldogságunk 
egy részét abban találjuk, hogy néki folyton szolgálhatunk, ki bennünket a halálból 
feltámasztott. 
 
Ezzel elhagyom a tárgyat azon óhajjal, hogy bárcsak jobban kifejezhettem volna ezt.  
Gondolkozzatok a felett, ha odahaza nyugodtan lesztek és adjátok hozzá még ezen 
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gondolatokhoz azt, hogy mindabban részesülni fogtok, a mit a feltámadás 
tartalmaz. Segítsen a Szent Lélek benneteket, hogy ezen lényeges igazságokat 
személyesen megfoghassátok! Néktek, nektek magatoknak kell a halálból 
feltámadni. Ti fel fogtok támadni, azért ne féljetek meghalni. Hogyha hallgatóim 
között volnának olyanok, kiknek nem volna, részök a mi Urunk feltámadásában, 
azokat nagyon sajnálnám. Ó, barátom, mily rettenetes a veszteséged! Isten 
könyörüljön rajtad! Hogyha a Krisztus halálból való feltámadásában részed nincsen, 
úgy nem is fogsz az ő megdicsőült testéhez hasonlóan feltámadni. Hogyha fel nem 
támadsz itt ő vele, úgy a halálban maradsz és nem lehet más kilátásod, mint ,,az 
ítéletnek rettenetes várása és a tűznek lángja”. Ó tekints Jézusra, a Megváltóra! Ha 
reá tekintesz, csak úgy lehet egy boldog jövőd. Isten segítsen benneteket, hogy ezt 
azonnal megtehessétek, az ő drága nevéért! Ámen. 
 

A Szentlélek kitöltetése 
 
„Akkor nagy hirtelenséggel lőn az égből, mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, 
mely eltelé az egész házat, a melyben ülnek vala. És látának kettős tüzes 
nyelveket és üle mindenikre azok közül”. (Ap. csel. 2, 2. 3.) 
 
A Szentlélek tegnap és ma ugyanaz volt és ugyanaz is marad, ereje nem szállott 
alább. Mint Ézsaiás próféta mondja: „Íme az Úrnak keze nem rövidült meg”. Igen 
megszomorítanánk a Szentlelket, ha azt vélnénk, hogy hatalma e mai nap 
csekélyebb, mint kezdetben volt. Pünkösd a tíz parancsolat adásának ideje volt, ha 
tehát már a Sinai hegyen a hatalomnak oly csodálatos kiözönlése történt, nem volt-
é elvárható, hogy midőn az evangyéliom adatott, az Isten jelenlétének egy különös 
leleplezése történjen? Ha azt látjok, hogy az evangyélium kezdetén a Szentlélek 
nagy csodákat tesz, ennek további működése miért ne volna elvárható? A törvény 
már megsemmisült, az evangyélium világossága pedig szüntelen fénykedik, mígnem 
összeolvad Krisztus Urunk örök uralkodásának dicsőségével. Ne felejtsük el, hogy 
Pünkösd az első zsengéknek ünnepe volt, akkor mutatták be Istennek az első érett 
gabona kalászokat. Ha tehát a Szentlélek hatalmát már az evangyéliomi aratásnak 
kezdetén oly világosan látjuk, vajon az aratás folyamán nem remélhetünk-e még 
többet? Nem remélhetjük-e, hogy még sokkal több gabona kévék hozatnak be? 
Miután már Pünkösd az aratásnak kezdete oly csodálatra méltó volt a valóságos 
aratás vajon nem csodálatra méltóbb lesz-é? Atyánk elküldötte a Vigasztalót, Ő ki 
az Úr Jézus isméti megjelenése előtt örök hajlékunkat elkészíti. A Szentlélek jelen 
van s ezért várjuk isteni működését bennünk, és ha nem úgy működik mint ezelőtt, 
vizsgáljuk meg magunkat, hogy miben rejlik ezen akadály? Nem bennünk van-é 
valami, a mi akadályozza, a mi közöttünk való erőteljes és hatásos működését? 
Pünkösdkor, a Szentlélek kiöntetésekor két jelkép lett felmutatva: 1. úgy jött, mint 
egy sebesen zúgó szélnek zendülése. 2. Kettős tüzes nyelvek látszottak. 
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A szél Istennek példázata, ezért a Szentléleknek is jelképe. Az ó-szövetségben Isten 
sokszor „lehelet”, vagy „szél” jelképekben jelent meg, a héber és görög nyelvben a 
„szél” és „lélek” szó egyértelműek. Miért is a biblia-fordítók Jézusnak Nikodémussal 
való párbeszédjében alig tudták meghatározni, hogy hol használt az Úr Jézus lélek 
és hol szél szavat. A szél megjelenése szerint leghasonlóbb a lélekhez minden 
anyagi dolgok között, mivel láthatatlan, légi és titkos, így a lélekkel közeli 
viszonyban áll. Ezékiel nagy látásában, midőn a száraz csontokkal elborított mezőt 
látta, tudjuk, hogy szinte az elevenítő szél a lélek volt, mely a próféta jövendölésére 
eljővén, a holt tetemekre fujt, melyek ez által feléledtek. 
 
Az Úr nagyhatalmú. „Az Úrnak uta nagy szélvészben vagyon”. Midőn megjelent, 
szolgáit tanítani: „felele az Úr Jóbnak a forgó szélből”. Figyeljük meg! „A szél zúgott, 
mint egy sebes szélnek zendülése”, habár a Szentlélek csendben is működhet, 
mindazáltal üdvösséges munkálkodása egy kis zúgást is okoz. Sebes szélnek zúgása 
az, ha az evangyélium hirdetése ország-világon és minden nemzetségek között 
megszólal. Ez alkalommal a zúgásnak célja volt az egybegyűlteknek figyelmét 
felébreszteni, őket felrázni és megtölteni tisztelettel! Ezen tiszteletet gerjesztő 
zúgás, „mint egy sebesen zúgó szél” világos bizonyítéka annak, hogy e szél az égből 
jött. Nyilván felmutatja azon tényt, hogy az igaz Isten lelke nem földi tájakról jő, 
nem valami emberi tekintély felügyelete alatt van, vagy nem attól kormányoztatik, 
hatása mindig felülről jön. A Szentlélek műve úgyszólván Istennek lehelete, hatalma 
pedig mindig Istennek közvetlen hatalma. Ezen titkos szél lejött és eltelé az egész 
házat, a melyben a tanítványok ülnek vala. Egy közönséges szél csak a házon kívül 
lett volna hallható, ha erejét különösen egy házra irányította volna, csak a házat 
rongálta volna meg és csak az egybegyűlteket károsította volna.  
 
De ezen mennyei szél anélkül, hogy összebontotta volna a házat, eltelé azt és 
megáldá a kis sereget, anélkül, hogy földre terítette volna. Ez azt teszi: valamint a 
lehelet, levegő és szél, képezi az ember életét, úgy a Szentlélek a lelki ember élete. 
Általa ébredünk fel egy új életre. Általa tartatik fenn, ápoltatik és erősbödik benső 
életünk. Ha nyomasztó levegőben vagyunk, mily kellemes egy kis friss szellőcske! S 
ha már e földi szelek oly frissítők, milyen lehet a mennyei szél?! E sebes szélnek 
zúgása elsepert a földről minden gőzt és gonoszságot, a tanítványokat felruházta új 
erővel és megerősíté őket az Úrnak szolgálatára. Nagy mértékben szívták be 
magokba a mennyei életet, felüdülve érezték magukat. Szent lelkesedés fogta el 
őket, mert megteltek Szentlélekkel, annak erejét felöltözve a lelki életnek egy 
magasabb lépcsőjére állottak fel, kétségkívül a szél a Szentléleknek ellenállhatatlan 
hatalmát jelképezi, mert a levegő bármily egyszerű s látszólag gyenge is, de 
hozzátok csak mozgásba, tudjátok mily élő lény van köztetek, s engedjétek 
mozgását egy kissé sebesebben működni, ki foghatja fel e fékevesztett 
fáradhatatlan óriásnak hatalmát! Szélből lesz vihar, orkán. A szél hasonlíthatatlan 
erővel bír, de engedjétek csak a Szentlelket ‒ bármily megvettetett is ez az 
emberek előtt ‒ hatalmának teljességével működni, meglátjátok erejének 
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képességét! Jő, mint egy csendes „esti szellő”, mely a virágokat ringatja anélkül, 
hogy még csak a leggyengébb szárnyas bogarat is elmozdítaná helyéből, és a szívek 
felüdülnek. Jő, mint egy felélesztő légáradat, mely által nagyobb szorgalomra 
indíttatunk, vitorlánkat kifeszítjük és hajt bennünket a szél. Jő azután nagyobb 
erővel, úgy hogy hatalmának mennydörgése hallatára – mely egy csapással földre 
teríti minden hamis reménységünket és támaszunkat ‒ a porba hullunk. Az emberi 
reménységek, melyek mint tölgyek begyökerezve lenni látszottak, a Szentlélek 
reájok való leheletétől tövestől kiszaggattatnak! Kicsoda állhat meg előtte? Bár 
tapasztalnánk most is ama „sebesen zúgó szélnek” zendülését, mely összetöri 
Libanon cédrusait, és letipor mindent, mely hatalmának ellene áll. 
 
A tűz szintén Isten jelképe. Ábrahám egy tüzes lángot. Mózes „csipkebokrot” látott.  
A tűz nagy szerepet, játszott Salamon fényes háza beszentelésekor is. „Istenünk 
megemésztő tűz”. Azon „kettős tüzes nyelvek, melyek közül mindenikre üle”, 
értésünkre adják, hogy minden egyes szívben és indulatban  személyes látogatást 
tett a Szentlélek. Azonban e tűz nem volt elemésztő.  Az oly embereket, kiket az Úr 
megjelenésére előkészített, veszély nem fenyegeti, ezek azon előnyben 
részesülnek:  Istent szemlélik, de azért életük megoltalmaztatik, érzik a tüzet, de 
általa  nem emésztetnek meg. E jelkép megmutatta nékik, hogy a Szentlélek kész 
őket rnegvilágosítani, mint a tűz világit, „minden igazságra vezérel titeket”. A 
világosságnak lelke azért szállott rájok, hogy ne legyenek továbbá is „neveletlen 
gyermekek”, hanem tanítók Izraelben, kik a népet Jézus tanítványaivá tegyék.  
 
A tűz nemcsak világit, hanem gyullaszt is, és azon ,,kettős tüzes nyelvek”, melyek a 
tanítványokra szállottak, megmutatták nékik, hogy szeretetük és buzgóságuk izzó, 
önmegtagadásuk pedig tüzes legyen. Ne szóljanak az emberek között hideg, (habár) 
jól megfontolt logikus szavakkal, hanem tüzes és teljes könyörülettel hívják az 
embereket a Krisztushoz, kinél élet vagyon. Oh! Áldott jelkép! Bár égne szent tüze 
szüntelen  mi bennünk, mely bűneinket felemészti és minket Istennek „egészen égő 
áldozatokká” tenne. Tüzes nyelvek  által hirdessék a tanítványok az evangyéliumot, 
úgy gondolom, hogy némely prédikátorok felavatásaiknál ,,virág-nyelv” szállott 
rajok, az apostoloknál nem így volt. Mily szép prédikáciokat hallunk ma! Mily 
nagyszerű eszméket! De ez nem a Szentléleknek modorja. Szelíd gyöngédséggel 
beszélnek  az  „emberi tekintélyről” a vétkek büntetésének elgyöngítéséről és a 
bukott angyalok, valamint sátán hatalmának isméti felállításáról. Hamis kígyó 
beszédje ez! A Szentlélek nem hív minket ily beszéd modorra.  Legyünk  telve tüzes 
buzgósággal, cifra szavakkal s fényes körmondatokkal hatást hajhászni, inkább illik 
azokhoz, kik az evangyélium hirdetése helyett az embereket tévútra vezetni 
akarják. A Szentlélek egyszerű, lángoló és megemésztő, modora olyan, mely az 
igazságot az indulatnak a legbehatóbb módon adja értésére, a Szentlélek az egész 
bibliában egyetlenegy hideg mondatot sem irt, és ember által soha egy élettelen 
szót nem szólt, mindig „tüzes nyelvet” osztogat. Ezek tehát a két jelképek. 
Figyeljünk most, hogy mire akar a Szentlélek ez által minket tanítani? Midőn a 
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Szentlélek az Atyától kiindulva, aki rá szállott, galamb ábrázatban jött. Béke 
nyugodjék a drága szenvedő lelken, munkájának minden napjaiban és életének 
minden kínszenvedéseiben. Az ő fölkenése békel, tüzes nyelvre néki nem volt 
szüksége, mivel szeretete egész tüzes volt. S midőn az Úr Jézustól a tanítványoknak 
adatott „lehelet” volt: „reájok lehele s monda nékik: vegyetek Szentlelket”. „Hogy 
életetek legyen és bővölködjetek”, ez az Úr szolgáinak fő szükségük, s ezért látogat 
meg minket a Szentlélek. Ha tehát a Szentlelket Krisztustól, mint „benső életünket” 
elnyertük, általa feléledtünk, jő akkor mi hozzánk is, és áldásossá teszi munkánkat 
sokakra nézve, jő mint „szél”, mely szavainkat elviszi, jő azután mint „tűz”, mely 
lángolva tör utat a kimondott igazságnak. Szavaink tüzesek és életteljesek lesznek, a 
lélek lehelete elhordja a szikrákat, melyek az ember szíveibe hullva, felgyullasztják 
bennök az Isten utáni vágyat. Ha megszállott valakit a Szentlélek és alkalmatossá 
teszi a munkálkodásra, életet ad nemcsak saját életének fenntartására, hanem 
felruházza őt tüzes erőteljességgel, hogy másokkal is érintkezhessen. Oh, jöjj, 
hatalmas szél és tüzes nyelv! Szállj meg minket, mert nagy szükségben van a világ! 
Mozdulatlanul fekszik a bűnnek megvesztegetett posvány levegőjében, várva a 
„gyógyító szelet”. Sötét éjszakába van burkolva, szükséges az igazságnak világító 
fáklyája. Oh, drága lélek, nincs kívüled egészség s világosság, jöjj, szálld meg őket 
néped által! Egyesítsük most e két jelképet össze, s mi lesz belőle? Szél és tűz! 
Beszédemben eddig elkülönítve tartottam, s láttátok, hogy mindegyikben mily erő 
van, de mi lesz, ha összevegyítjük? Már magába véve egy sebesen zúgó szél mily 
borzasztó! 
 
Ki állhat ellene? Összetöri a tenger erős hajóit, és meghajolnak előtte az erdő 
királyai. És egyedül a tűz? Ki dacolhat vele, ha zsákmányát felemészti? Hát még a 
tűz és szél páros működése! Gondoljatok a régi London városára. Lehetetlen volt 
felette uralkodni, mivel a szél felfujtatta a lángokat, és a tűz áramlat alatt 
összeroskadtak az épületek. Gyújtsátok fel a mezőséget, ha esik, vagy 
szélcsendesség van, talán elalszik a tűz, de mihelyt a szél a lángba fuj, azonnal 
meglátjuk a pusztítót, miképp nyalja fel tüzes nyelvével a magas füvet. Még nem 
oly rég, hogy nagy tüzekről olvastunk. Mily nagy füstfellegek borítják be az eget! 
Délben sötét lesz! Hegyek s völgyek hozzák áldozatait, a félelmesek már az Úr 
eljövetelét vélik elérkezve lenni. Oh, mily kívánatos lenne, egy hasonló nagyságú 
lelki tűz! Istenünk küld el hozzánk Szent Lelkedet, add nekünk a lelki életnek 
leheletét, adjad nekünk az elolthatatlan buzgóságnak tüzet, míg egy nemzetség a 
másik után felséged előtt meghajol. Oh, Istenünk kérünk téged, felelj nekünk tűzzel, 
felelj nekünk széllel, hogy megismerjük, hogy te valóban mi Istenünk vagy. Néped 
tesped s lankadt, küldj azért szelet s tüzet! Ha mindnyájan egy szívvel s egy lélekkel 
s hittel várjuk, és ima által előkészültünk, tudjuk, hogy megteszed, Urunk! 
Helyeztess minket ily állapotba! 
 
A Szentlélek alászállásának hatása. E jelképek két hatást idéztek elő: 1-ször 
olvassuk, hogy „megtelének”, 2-szor, hogy „nyilatkoztak” (hirdették az 
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evangyéliumot.) „Akkor nagy hirtelenséggel lőn az égből... mely eltelé az egész 
házat, a melyben ülnek vala”, de nemcsak a házat, hanem az embereket is: 
„megtelének pedig mindnyájan Szent lélekkel”. Hogy az apostolok megteltek 
Szentlélekkel, arról még a durva csúfolódó tömeg is bizonyságot tett, azt mondták: 
,,Ők megteltek” (* Németben így hangzik: Sie sind voll) s habár hozzá is teszik: 
„édes borral”, mégis észre vették, hogy „megtelve” valának. Bár megtelnénk a 
Szentlélekkel most e pillanatban. ,,Ők megtelének”, tudom, hogy ekkor nem oly 
hidegek s élettelenek voltak, mint mi sokszor. S mivel hogy „megtelének” nem volt 
egyikében sem hely valami idegennek.  
 
A mennyei hatalom annyira elfoglalá szíveiket, hogy semmi idejök valami másra 
nem volt. Minden rettegés tőlük eltávozott, s a Szentlélek szíveikből minden, 
idegent, s helytelent kiűzött. Minden makula és gyengeségtől megszabadultak. 
Nagy különbség van egy „megtelt” és egy „üres” ember között. A szomjasnak  
kicsúfolod szomjúságát, ha üres edényt nyújtasz néki. És mily áldás lesz, ha üdítő 
itallal megtelt edényt vesz ajakához, melyei szomjúságát megenyhíti! „Megtelt” 
gyülekezettől a világ üdvösséget nyerhet, de „üres”-től soha. A gyülekezetnek első 
szüksége az, hogy megteljen, a „nyilatkozás” adománya később jő. Némelykor azt 
kérdik tőlem: szabad-é N. N. testvérnek, vagy testvérnőnek szóllani? Én azt 
mondom: ha telve van Szentlélekkel, akkor szólhat. Ha megteltek Szentlélekkel, 
beszélhetnek mindnyájan, mert kicsoda tarthatná fel az „élő víz” bugyogását? 
Ömöljék onnan, a hol van, de ha valaki hivatásának tartja mindig csak önteni, 
önteni, önteni, holott  semmi sem jő, az nem a Szentlélektől, hanem saját 
hiuságától  indíttatik. 2. A „nyilatkozás”. Mihelyt megteltek, azonnal elkezdtek 
szólalni. Úgy gondolom, hogy még mielőtt a nép összejött, már ők beszéltek. Nem 
állhattak tétlenül, a „benső erő” kifejezést követelt. Ha a Szentlélek valakit 
megszáll, az nem vár, míg egy bizonyos számú sereg összejön, hanem 2-3 lélekkel is 
fog beszélni. Ha barátom odaát latin nyelven beszél előtte lévő seregéhez, jótállok 
érte, hogy a Szentlélek vele semmiféle viszonyban nem áll. A Szentlélek értelmesen 
beszél. Az apostolok szavait a sokaság nemcsak hogy megértette, hanem érezte is. 
Lándzsák voltak e pünkösdi prédikációban, melyek átszúrták a hallgatóknak szívét. 
Megmagyarázhatatlan volt előttük, mivel már sok hitszónokokat hallottak 
prédikálni, de még ilyent nem. Egyik a másiknak mondá: „Vajon mi lesz ebből?” A 
Szentlélek két hatása: az evangyélium hirdetésében s a gyülekezetben nyilvánul. A 
Szentlélek teljessége és egy tüzes megbízatás, egy „tüzes gyülekezet”, kik úgy 
beszélnek, hogy a körülállók megértik, s megérzik. Továbbá olvassuk: „Mikor pedig 
e hír kiment volna, egybegyűlt a sokaság és eszét vesze”. Mivel egy hatalmas szél 
zugott a mennyből, természetes, hogy mozdulat történt. Mindnyájan elrémüllek és 
elcsodálkoztak. Némelyek jámbor elcsodálkozást fejezlek ki, mások meg 
csúfolódtak. Ez egész természetes volt, tűz égett itt, a tűz pedig szét választ. A tűz 
itt szétválasztá a nemeseket a nemtelenektől. Mozgást, egy bizonyos zajt s 
felindulást a nép között, minden igaz felébredéseknél, elvárhatunk, „mert ez nem 
valami zugolyában lett dolog. A városok, a melyben ezek történnek, észreveszik 
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Isten jelenlétét és a sokaság oda fordul. Ez volt a pünkösdi csodának közvetlen 
hatása. 
 
Miről szóltak a Szentlélekkel megtöltött tanítványok oly tüzes szavakkal? Vegyük pl. 
ha a Szentlélek mi köztünk oly hatalommal működne, mint akkor, miről szólnának 
prédikátoraink? Talán arról, hogy vajon az Úr Jézus az „ezeréves ország” előtt jő-e 
vagy utána? Nem hiszem. Hol tisztán ki nem jelentett idők s órák felett még 
versengések vannak, ott a Szentlélek nincsen. Vagy talán teológiai előadásokat 
hallanánk? Bizonyára nem. Ha a sátán befolyásolja gyülekezeteinket, „divatos 
teológiánk” van, de ha a Szentlélek van köztünk, az ily törmelékek félretétetnek. 
Miről prédikáltak a tanítványok? „Halljuk, hogy szólják a mi nyelvünkön az Istennek 
nagyságos dolgait”, így szóltak a hallgatók. „Istennek nagyságos dolgai” ez volt 
alaptárgyuk. Oh, ez legyen halálom órájáig az egyedüli tárgyalapom! „Istennek 
nagyságos dolgai”. A tanítványok először is a „megváltásról” beszéltek. Péter 
apostol mintaképen megmutatta nékünk, hogy mily behatóan beszéltek erről. 
Megmondta nékik, hogy Jézus Istennek Fia az általuk felfeszített Krisztus, ki lejött 
őket megváltani, és hogy drága vérében van üdvösség. Oh, ha a Szentlélek mi 
velünk lenne, az egész ország ,,megváltás”-ról visszhangozna. Ez méltó tárgy tüzes 
nyelvek által hirdetve lenni, ez olyan, mely megérdemli, hogy az isteni szél 
elhordozza. „Mert az Isten a Krisztusban vala, ki megbékélteté magával e világot, 
nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, és a Jézus Krisztusnak az ő fiának vére tisztit 
meg minket minden bűneinkből.” Az egyike az „Isten nagyságos dolgai”-nak, 
ezekről soha eleget nem beszélhetünk. Isten második „nagyságos dolga”, melyről az 
apostolok minden bizonyára beszéltek, az „újjászületés” volt. Az első gyülekezet a 
Szentlélek tisztét nem tagadta meg. Péter apostol mondá „és veszitek a Szentlélek 
ajándékát”. A pünkösdi prédikátorok a Szentlélek művéről, mint: „megtérés”, 
„megújulás”, „hit” és „megszentelés”-ről egész szabadon beszéltek. Ha a Szentlélek 
megajándékoz minket egy tüzes szólási értelemmel, e tételt: „szükség nektek 
újonnan születnetek”, miköztünk ismét tisztán hirdetik, és oly nép fog feltámadni: 
„kik nem a vértől, sem a testnek akaratjától, sem a férfiúnak indulatjától, hanem 
Istentől (és mennyei erő által) születtettek.” Ne mulasszuk el a Szentlélek hatásáról 
szólani. Igen tisztán beszéltek a „bűnöknek megbocsátásáról” is. Péter hathatós 
prédikációja volt: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus 
Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatjára.” Mily üdvös hír! A legnagyobb 
bűntettért is bocsánat, Jézus drága vére által megvásárolt bocsánat, szabad, teljes, 
egy össze nem omlandó bocsánat, melyben a gonoszok közt a leggonoszabb is 
részesülhet, ha fegyverét Jézus átszegezett lábaihoz leteszi. Ha olyanok közzé 
számítjuk magunkat, kik isteni befolyás alatt állnak, hirdessük a „tékozló fiaknak” az 
„atyai engesztelést.” Vajon hirdethetünk-e üdvösebb szavat? Ha a Szentlélek 
hatalmasan fog köztünk működni, országunkban ismét feléleszti a „megváltás”, az 
„újjászületés” és „a bűnöknek bocsánatjárói” való tanokat. Kedves testvérek! Ha a 
Szentlélek áldását kívánjátok munkáitokra, mindig e három dolgot állítsátok az 
előtérbe, hogy hallják mindenek „Istennek nagyságos dolgait”. 
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Végezetre felemlítünk néhány pontot e pünkösdi csodának dicső eredményéből. A 
Szentlélek alászállása mély érzelmet gerjesztett a nép szívében. Az egész világon 
talán még egy szónoklat sem lett oly dicső eredménnyel koronázva, mint a Péter 
apostolé Jeruzsálemben. A mennyei szél és tűz által meghatott nép több 
csoportokba összejőve, beszélék az Istennek nagyságos dolgait. Minden igaz 
prédikációnak a szív a céltábla, azon igyekezzünk, hogy elválást idézzünk elő a bűn 
és szív között. Ha nem keserednek meg általunk az emberek s nem vezettetnek a 
Krisztushoz, ki őket megvigasztalja, hasztalan a mi hivatásunk, és az isteni pecsétet 
nélkülözi. Kedves testvérek! Imádkozzatok azokért, kik Isten nevében szavukat 
felemelik, hogy szavuk mély érzelmet gerjesszen a hallgatók szíveikben. Ezután 
következett egy komoly kérdezősködés, mit cselekedjünk Atyámfiai férfiak? 
Hasztalan minden meghatottság, ha a tett nem követi. A meghatottság olyan 
legyen, mely által kényszeríttetnek az emberek kérdezősködni: „mit cselekedjünk?” 
Oh, drága Szentlélek! Ha általad megáldatnak minden igehirdető testvérek, akkor 
sírás és könyörgés lesz nemcsak a tanítás alatt, hanem hazamenetelükben is, 
„komoly érzéssel” fogják kérdezni: „mit kell nékem cselekednem, hogy 
üdvözüljek?” Nincs szükségünk új prédikátorra, új munkásra, de szükséges nékünk a 
Szentlélek kenete. Nem szükséges istentiszteleteinket más formák által megújítani, 
de szükséges a lélek tüze, a lélek szele, melynek működése által mindnyájan e 
kérdésre: „mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk” hozatnak. A további eredmény 
volt: „sokan megkeresztelkedtek és állhatatosak maradtak”. Foglalatosak valának 
az apostolok tanaiban. A felébredett sok, de kevés az állhatatos. Mily nagy 
örömünk van, midőn oly szép számmal térnek az Úrhoz, de sokszor ez eltűnik, mint 
az álom. De a hol a Szentlélek működik, ott állhatatosak a megtértek, jól 
begyökerezve, „állandóan megmaradnak az apostolok tanaiban”. A megtérteknél 
volt azután „feltűnő bőkezűség”. A hivők összes vagyonukat egy közös alapba 
tették össze. Akkor szemmel volt látható, hogy arany, ezüst, s mindenek az Úré lett. 
A Szentlélek működésekor árvák s özvegyek részére sürgős felhívásokat tenni 
felesleges, nem kell térdre hullva hittérítésre kéregetni az oly vidékek számára, 
melyek pénzhiány végett munkás nélkül vannak. Hol kegyelemben van bőség, ott 
pénzben sincs szükség”. Ha a Szentlélek jő, a vagyonosak átengedik jószágaikat az 
Úrnak, a szegények gazdagok, s a gazdagok boldogok lesznek. Nem szükséges 
persellyel jönni, ha a sebesen zúgó szél hallatszik, s a mennyei tűz, mely felgyújtja 
minden szívben a szeretetet. Továbbá volt náluk „állandó” öröm, „esznek vala nagy 
örömmel és tiszta szívvel”. A Szentlélek jelenlétekor minden városok között 
Jeruzsálem volt a legboldogabb, a tanítványok énekeltek kora reggeltől késő estig. 
A templom megtelt s visszhangzott a Sion hegyén egykor megvettetett galileusok 
énekeitől. Telve voltak örömmel s dicsérettel. Lehet, hogy némelyek felkiáltottak: 
Halleluja! Dicsőség az Istennek! Nem is lehetne csodálkozni, ha minden illem ellen 
cselekedtek volna. Víg örömben voltak, jó kedvvel, hogy ne ugrándozhattak volna. 
Mi persze ma tanítás közben soha se mondjuk: „Halleluja!”, vagy „Ámen”, mivel oly 
hidegek lettünk, hogy az istentiszteletet valami módon megzavarni ilyesmivel nem 
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akarjuk, de megtörténhetne az, ha telve lennénk örömmel s dicsérettel. Oh, mi 
könnyelműek leltünk s elvesztettük a Szentlelket. Bár áldana meg bennünket Isten 
ily szent buzgalommal. Bár jönne most egy „sebesen zúgó szél”, mely a folyamokat 
mozgásba hozná és megfordítaná a mi testvéreink hajóit, kik oly nyugodtan állanak 
horgonyon. Oh bár hullana ismét tűz az égből, mely felébresztené a 
legérzéketlenebbet is. Ez a könnyelműségnek is biztos gyógyszere. Ha égő szikra 
esik valaki keblébe, érzi, s ha Isten igéje esik valaki szívébe, azt is érzi. Esék tűz a 
tanítványokra és azután mindenekre! Végezetre olvassuk: „Az Úr pedig minden 
napon szaporítja vala a gyülekezetet azokból, a kik üdvezülendők valának. 
Megtérések s felvételek minden napon történtek. Istennek Szentlelke tudjuk, hogy 
kész és most is oly hatalmasan működhet, mint akkor. Kérünk tégedet ó Szentlélek, 
működj köztünk mostan is. Törj össze minden gátot, mely hatalmadnak ellent áll. 
Óh, Szentlélek! Döntsd el! Döntsd el! Oh, szent tűz eméssz fel minden akadályt és 
adj nékünk lángoló szíveket és tüzes nyelveket, ha általad hirdetjük Jézus 
engesztelő halálát és ő benne az üdvöt mindeneknek Ámen! 
 

A Paraklét 
 
„Én pedig kérem az Atyát és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon 
mindörökké”.  János ev. 14, 16. 
 
Az Isten Fiának kibeszélhetetlen ajándéka után következett csakhamar az éppen oly 
megbecsülhetetlen ajándéka a Szentléleknek. Be kell ismernünk, hogy mi a 
Szentlélekre sokkal kevesebb gondot fordítunk, mint a mennyit tulajdonképpen 
fordítanunk kellene. Bizonyos vagyok abban, hogy a Megváltót túlságosan nem 
magasztaljuk, és hogy nem vesszük túlságosan elmélkedésünk tárgyául, de 
hasonlatban a Megváltóval nagyon kevés helyet adunk a mi beszédeinkben a 
Szentléleknek, és félek, hogy ezen elhanyagolásunkkal őt megszomorítjuk. 
 
Engedjétek, hogy becses figyelmeteket mostan a Szentlélek különös működésére 
fordítsam. Ezen tárgy nem nagyon ismeretes, mivel ezzel keveset foglalkoznak 
gondolataink. A Szentháromság harmadik személyének személyes neve a „Lélek”, 
vagy a „Szentlélek”, mely szavak az ő tiszta, szellemi, anyagtalan lételét és az ő 
jellemét, mint szinte működését különösen „szent”-nek mutatják. Ezen kiejtés 
„Szentlélek” az ő személyes címe, ezen versben pedig az ő hivatalos címét találjuk, 
a mi fordításunkban a „Vigasztalónak” van nevezve, de az eredetiben használt szó, 
melyel ma foglalkozni akarunk, egy sokkal messzebb terjedő értelemmel bír. Az 
igaz, hogy azon név „Vigasztaló” sok tekintetben szép átfordításnak mondható, 
mindazáltal ezen megjelölés csak egy részét mutatja fel az eredeti szó értelmének. 
Ez egy fény, mely a szövegből kisugárzik, de ez csak egy azon hét oldalú fény közül, 
melyet azon nagyon tanulságos és csodateljes szó „Paraklét” magában foglal. 
Értsétek meg tehát, hogy mi mostan a Szentléleknek hivatalos címét óhajtjuk 
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megvizsgálni. Óh, vajha a kellő tiszteletadással lehelnék eltelve, mialatt az ő 
kegyelemteljes működésével foglalkozunk és az ő hivatalos nevét tanulmányozzuk. 
 
 
Először is megkísérlem felmutatni, hogy a Szentlélek a Paraklét. Ezen szó,  Paraklét 
oly teljes, hogy igen nehéz ennek egész értelmét kimagyarázni. Betűszerinti értelme 
ennek annyi, mint hivatottnak lenni, egy másik kisegítésére, vagy valaki mellé 
állíttatni. Ez betű-szerint jóllehet nem a teljes értelem szerint, egy jelentőségű a 
latin advocatus szóval, egy olyan személyre mutat, ki hívva lett, hogy helyettünk 
beszéljen, ügyünket képviselje. De mivel mi eme szót „advokát” (magyarul 
„ügyvéd”) más értelemben használjuk, azért ez nem tartalmazza azon szónak teljes 
értelmét „Paraklét”, messzebb megyen ennek az értelme azon szóénál „ügyvéd”, 
úgyszinte annál is „Vigasztaló”. Nézetem szerint, ezen szónak értelmét két 
szempontban tekinthetjük meg: „hívni őt” és „hivatni ő tőle”. Olyan, a ki hivattatik, 
hogy segítségünkre legyen, gyengeségünkben megsegítsen, bennünket képviseljen, 
vezessen stb., és olyan, ki ennek következtében a mi hasznunkra, bennünket hív, és 
némelyek ezen szóban még egy intőnek eszményét is látják benne rejleni és 
határozottan a szent Paraklét a mi tanítónk, figyelmeztetőnk, felindítónk és 
vigasztalónk. Az ő műve, mint egy olyané, a ki hivatott, minket segíteni, legnagyobb 
részben abban áll, hogy ő bennünket intelmei, tanításai, bátorításai, úgyszinte azon 
működései által, melyek egy tanító vagy vigasztaló szempontja alá jönnek, erősít. 
 
Tekintsük meg a János evangyéliomában mindazon helyeket (14. 15. és 16-ik 
részben) melyek ezen címre vonatkoznak és tanulmányozzuk azokat  
szorgalmatosan. Az első helyből, azaz szövegünk verséből azt tanulhatjuk, hogy a 
Szentlélek, mint a Paraklét, részünkre mindaz lesz, a mi az Úr Jézus tanítványainak 
volt. „Én pedig kérem az Atyát és más vigasztalót ád néktek”. Ez világosan tanítja, 
hogy az Úr Jézus az első, a Szentlélek pedig a második Paraklét, ki ugyanazon állást 
foglalja el, melyet az Úr Jézus földi életében elfoglalt. Nem könnyű mindazt leírni, 
hogy mi volt az Úr Jézus az ő tanítványainak, míg közöttök élt. Hogy ha őt azok 
vezére, tanácsadója, barátjának nevezzük, ezzel csak éppen megkezdettük a 
jegyzéket. A mi egy hadseregben egy hős vezér, ki hatást gyakorol az egészre, ami 
egy pásztor a juhoknak, melyek ő nála nélkül oltalomnélküliek, egyedül ő tőle 
nyerik a mire szükségök van, mindaz, sőt még sokkal több volt Krisztus az ő 
népének. Ha Jézusra tekintetek, azonnal észre vehetitek, hogy minden tanítványai 
csak olyanok hozzá hasonlítva, mint a kis gyermekek, és az iskolának azonnal vége, 
mihelyt a nagy tanító hiányzik. Ő a mi rendszerünknek nem csak alapítója, hanem 
annak bevégezője is. Jézus tanítványainak nem csak tanítójok, hanem az ő tanok is. 
Ő „az út, az igazság és az élet.” Krisztus tanítványai érezik, hogy nékik mindenben 
minden egyedül Krisztus. Mi lehetett volna a tanítványok kis serege, hogy ha 
Jeruzsálem utcáin Urok nélkül kellett volna járkálniok? Továbbá gondoljuk és 
képzeljük csak, hogy más Paraklét nem volna, ki az ő helyét betöltené, akkor nem 
láthatnánk a tanítók azon hatalmas seregét, kik felöltöztetve vannak oly hatalmas 
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erővel, melyel az egész világot átalakíthatják, hanem csak a halászokból valóit 
seregét, értelem és hatás nélkül, egy olyan társaságot, mely a hitetlenség és 
gyávaság befolyása alatt rövid idő alatt összeomlik. Krisztus volt itten az ő népének 
mindenben mindene. Ami pedig csak Jézus volt, épen az most a Szentlélek az ő 
gyülekezetének. Ő egy másik Paraklét (vigasztaló) ki velünk marad mindörökké. 
Hogy ha ma az Isten gyülekezetében valamely erő mutatkozik, azért, mivel a 
Szentlélek ott lakozik abban. Ha lelki csudákat cselekszik, az a Szentlélek működése 
folytán történik. A gyülekezetnek összes tevékenysége, mint szinte az egyes 
keresztyéneké, a szent Paraklét maradandó jelenléte következtében történik. És 
testvérek, szükséges nekünk a Szentlélek iránt úgy viselkednünk, a miképpen 
viselkednénk Jézus iránt, hogy ha ő közöttünk volna. Az Úrnak tanítványai 
elpanaszolták néki bajaikat, nékünk pedig a Vigasztalónak kell minket elpanaszolni. 
Ha vezetésre volt szükségök, azt Jézusnál keresték, azonképpen kell nekünk a Lélek 
vezérletét keresni és abban megmaradni. Viselkedjetek a Szentlélek iránt, azon 
szeretettel és gyengéd óvakodással, mely a Megváltót megilleti, és a Szentlélek 
bebizonyítja irántatok azon hű gondoskodást, melyet az Úr Jézus tanítványai iránt 
nyilvánított. 
 
De most azon helyek megtekintésével, melyek a Paraklétra vonatkoznak tovább kell 
mennünk, abból még öt van hátra. Tudjuk, hogy a Szentlélek Isten, népét az ő 
jelenlétének és bennök lakozásának tényével vigasztalja. ,,Mert”, mondja a 17. 
vers, „bennetek lakik és bennetek marad”. Jézus nem hagyott titeket árvául, 
titeket, kik az ő választottai, s barátai vagytok, ő jóllehet elment, de nektek egy 
magához hasonló isteni helyettest hagyott, a Szentlelket, és hogy ha most az ő 
erejét nem érezitek, nem egy nagy vigasztalás-é az részetekre, hogy a Szentlélek olt 
van és mostan ti bennetek lakozik. Ő a mennyből alájött és soha többé vissza nem 
ment, ő maradandóan gyülekezetében lakik. Segítségül hívhatjuk arra nézve, hogy 
bennünk működjön, de ő mindenkor itt van. Ó, akkor remélhetem, hogy bűneimet 
ő szívemből kiűzi, mert ha ő ottan van, akkor azt megcselekszi! „Mert hatalmasabb, 
a ki ti bennetek vagyon, hogy nem a ki e világban vagyon”. (1. János 4, 4.) A sátán 
ordíthat, a testnek kívánsága fellázadhat és a világ kísérletei megtámadhatnak, de 
hogy ha a Szentlélek a hivő szívében lakik, úgy egy napon elérheti az a 
tökéletességet, és az utolsó ellenség lefog győzettetni. Ez részünkre nagy 
vigasztalás. De tovább megyünk és megfigyeljük azt, hogy a Szentlélek a 26. vers 
szerint az ő hivatalát, mint Paraklét teljesíti, és bennünket oktatásaival vigasztal. Ez 
az ő munkájának egy része, hogy érthetővé tegye nékünk azt, mit az Úr Jézus 
tanított. Hogy ha ő minket csak az Úr Jézus szavaira emlékeztetne, úgy abból kevés 
hasznot nyerhetnénk, a miképpen egy gyermeknek nem sok haszna van abból, hogy 
ha a katekizmust (kátét) értelem nélkül, könyv nélkül megtanulja is. Jézus tanait 
megérteni, a Szent-léleknek ajándéka. Ő segít bennünket, hogy az Úr szavainak 
értelmébe behatolhassunk és azon szavakat élőkké és édesekké teszi nékünk. 
Látjátok szerelmeseim, hogy ha bár azon szó „Vigasztaló”, azon szónak teljes 
értelmét Paraklét nem is foglalja magában, mindazáltal minden szavai által 
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vigasztalásunkat szaporítja. Mily nagy vigasztalás e világban az, ki az Úr Jézus 
szavaihoz hasonlít, hogy ha kellően megértik!  Nem Jézus-é maga az Izraelnek 
vigasztalója? Azért mindaz, a mi ő tőle jön, Izraelnek vigasztalás. 
 
 
Továbbá figyelembe vehetjük, hogy mi ily módon békét nyerünk a Szentlélek által. 
A legközelebbi vers így hangzik: „Békességet hagyok néktek, amaz én 
békességemet adom nektek: nem úgy adom én néktek mint e világ adja”. (27. v.) 
Kit Isten tanít, az határozottan élvezi a békességet, mert ha a felöl taníttatom, hogy 
bűneim az Úr Jézusra vettettek, hogy én békét nyerhessek, hogy tehetnék más 
egyebet, mint azon békét élvezni? Hogy ha arra taníttatom, hogy Jézus engemet az 
örökkévaló trón előtt képvisel és az ő vérét, mint bűneimért való engesztelő 
áldozatot a legszentebb helybe bevitte, mit tehetnék mást, mint a békességet 
élvezni? Ha Jézus Krisztust bírjátok, úgy nyugodalmatoknak kell lenni, még pedig 
egy olyan nyugodalomnak, melyet Jézus az ,,én békességem”-nek nevez. Mily 
gazdag vigasztalás az, melyet a Paraklét részünkre hoz! 
 
De még nem mutattuk fel az egész értelmet, mert hiszen már említettük, hogy azon 
szó Paraklét azt is jelenti, hogy ügyvéd, vagy Szószóló. Emlékeztek reá, hogy János 
az ő első levelében ezen kifejezést használja: „Hogy ha valaki vétkezik, vagyon 
Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus”. (1. János 2. r. 1. v.) Görögben így 
hangzik ez: „vagyon Paraklétunk az Atyánál”. És ez ugyanazon szó, a mely itten 
„Vigasztalónak” van átfordítva, de egész érthető, hogy ottan „Vigasztalónak” nem 
fordítható. Tehát a Szentlélek Szószólói hivatalt is visel, de ő nem egy mennyei 
Szószól, ott azon hivatalt az Úr Jézus tölti be. A Szentlélek képviseli a szenteket ő 
bennök a miképpen azt Isten akarja. Hadd mutassam meg ezt tinéktek, hogyan 
történik az, a midőn azon részhez vezetlek benneteket, melyet tanulmányozunk. A 
l5-ik részben találjuk, hogyan írja le a Megváltó az övéit, mint olyanokat, kik ő 
érette itt ezen világban gyűlölve és üldözve lesznek, és tudtokra adja, hogy azt 
várhatják magokra, de ugyancsak ott vigasztalja őket a 26. és 27-ik versben: „Mikor 
pedig eljövend ama Vigasztaló, kit én bocsátok néktek az Atyától, az Igazságnak 
Lelke, ki az Atyától származik, az bizonyságot teszen én rólam. De ti is bizonyságot 
tesztek, mert eleitől fogva én velem vagytok”. Mivel Urunk és Mesterünk tőlünk 
elment, hogy léphetünk fel a világ támadásaival szemben? A másik Paraklét jön és 
szól helyettünk, és hogy ha több bizodalmunk lehetne ő benne, úgy sokkal 
hangosabban szólna helyettünk, mint az olykor-olykor megtörténik. Hogyha azt 
megtanuljuk, hogy az ügyet ő reá bízzuk, úgy kétféle munkát végez helyettünk. 
Először szól helyettünk, másodszor pedig minket is képesít arra, hogy 
tanúskodhassunk. Jelenleg sok ellenvetéseket tesznek az igazság ellen, és sokan a 
keresztyénség gyökerére vetik a fejszéjöket, hogy azt kiirthassák. Mit mondhatunk 
mi mindazokra? Megmondom néktek. Majdnem minden könyv, mely ezen újabb 
bölcsészet ellen írattatik, csak idő és papír vesztegetés. Az egyetlen mód, melyben a 
gyülekezet az ő rágalmazóival szembeszállhat az Istentől nyert valódi erő. A 
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Szentlélek hamar megfelelne a mi ellenségeinknek és azokat hallgatásra bírná, a 
miképpen a Tárzusbeli Saulusnak megfelelt, a mennyiben őt az üldözőből egy 
apostollá tette, hogy ha benne bíznánk és a dolgot néki általadnánk. A mi 
létezésünknek egyetlen igazolása ez időben e jelen alkalom és a nagy Szószólónak 
műve. A mi teendőnk az, hogy az Isten lelkének erejében Krisztust prédikáljuk és a 
Megváltót dicsőítsük. Az ellenség hadd csúfolódjon, dühösködjön, átkozódjon és 
hazudozzon, Istenünk majd megfelel nékik. 
 
És aztán testvérek, az is ígérve van, hogy ugyanazon Lélek minket tanúskodókká 
tesz. Abban az órában, a melyben szükséges fog nekünk megadattatni, a mit 
szóljunk. Azok a keresztyének, kik a rómaiak ítélő széke elé hurcoltattak, gyakran 
nagy meglepetésbe hozták ellenségeiket, nem az emberi bölcsesség ügyes és 
kitűnő szónoklata által, hanem az ő szent együgyűségök és buzgalmok állal. Krisztus 
az ő Lelke által kinyilvánította magát szenteinek gyülekezetében és ezen másik 
Paraklét, a ki velük volt, győzelmessé tette azokat. 
 
Továbbá testvérek, a Szentlélek helyettesítése nemcsak a hitetlenekre vonatkozik, 
hanem ennek magunkkal is van teendője. Az Istennek Lelke egy szószóló mi 
bennünk, Ő a vigaszhoz segít bennünket és ügyünket képviseli lelkiismeretünk 
ítélőszéke előtt. Hogyha a Szentlélek egy szószóló benned, ki néked Jézus Krisztus 
által békét ígér, úgy Ő azt következőleg teszi. Legelőször is meggyőz tégedet a 
bűntől. Megmutatja, hogy egészen elveszett vagy, mert nincs addig biztos 
vigasztalás, míg önigazságod egész el nem enyészett. Ő meggyőz tégedet a legfőbb 
bűnről, hogy te hitetlen voltál az Úr Jézus iránt és tégedet arra ösztönöz, hogy a 
Sinai és a kereszt lábához leborulj, érezve azt, hogy egy elveszett bűnös vagy, ép 
úgy a törvény mint az isteni nagy szeretettel szemben és ha ezt megtette, akkor 
meggyőz tégedet az igazságról, azaz felmutatja néked azt, hogy a Krisztus igazsága 
tégedet Isten előtt tökéletes kedvessé teszen. Felmutatja néked, hogy Krisztus lett, 
adatott néked igazságul. Azzal is vigasztalni fog tégedet, hogy egy ítéletet éreztet 
veled, amennyiben tudtodra adja, hogy te és bűneid a Golgotán megítélve és 
kárhoztatva lettek. Felmutatja néked, hogy a gonosz, mely feletted uralkodni akar, 
ott és akkor halálra ítéltetett és kárhoztatott és így te egy elitélt ellenféllel állasz 
harcban. Hogyha Istennek Lelke ezen három dolgot tudtodra adja, milyen szószóló 
lesz Ő akkor benned mondani fogja: „Szív, csüggedezhetsz-e még?” Miért tennéd 
azt? Bűneid Jézusra vettettek. Miért félsz hát? Ó, szív panaszkodsz-e még az igazság 
hiánya miatt? Hiszen azt Jézusban bírod. Miért reszketsz? Félsz a jövendő ítélettől? 
Hiszen Krisztusban megítéltettél és kárhoztattál, azért a benned való bűn meghal és 
benső életed örökké fog élni. „Kicsoda vádolja az Istennek választottit? Az Isten az, 
a ki megigazít.” (Róma 8, 33.) Vagy talán Isten igazságtalan lehetne, hogy az Ő szent 
Fiának munkáját és elégtételét elfelejthetné? Ó, mily dicső az, ha a Szent Lélek ily 
módon bennünk működik. 
 
Továbbá a Szent Lélek egy Paraklét a 16. r. 13. v. szerint, amennyiben minden 
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igazságra vezérel, ami többet jelent, mint minden igazságra tanítani. Hogyha 
bevezet, úgy hogy az igazságot tapasztalásból ismerjük és érezzük, az valami felelte 
igen boldogító. Bunyan János szokta mondani, hogy ő soha egy igazságot sem 
ismerhetett meg addig, míg nem az magát ő belé miként egy tüzes vas belé nem 
égette. Én együtt érzek ezen kifejezéssel. 
 
De elmélkedjünk egy kissé a Szent Lélek vigasztalásának természetéről, a melyről 
csak egész röviden akarok beszélni. 
 
Azon szentírásbeli helyekből, melyeket olvastunk, látható, hogy a Szent Lélek az ő 
vigasztalását jellemétől soha el nem különíti. János ev. 14, l5, 16. „Ha engemet 
szereltek, az én parancsolatimat megtartsátok. Én pedig kérem az Atyát és más 
vigasztalót ád nektek, hogy veletek maradjon mindörökké.” A Szent Lélek soha 
senkit nem vigasztal az ő bűneiben. Engedetlen keresztyének soha vigasztalást nem 
várhatnak, a Szent Lélek először megszentel, azután vigasztal. 
 
A Szent Lélek a tisztaság által áld előbb, azután a béke által. Megvigasztal, 
amennyiben először tudatlanságunkat elveszi, azután pedig tiszta értelemmel 
megajándékoz, úgyszinte érzéketlenségünket elveszi és bennünket meggyőz a 
bűnről, az igazságról és az ítéletről. Azért ne várd, hogy vigaszt nyerj azáltal, ha 
egyik vagy másik szentírásbeli helyhez támaszkodol, vagy pedig szép és kellemes 
predikációkat hallgatsz, a melyek részedre semmi mást, mint megcukrozott tanokat 
adhatnak, hanem az igazi vigaszt a Szent Lélek szent büntető, megalázó és 
megszentelő működése által várhatod. 
 
Figyeljük meg azt is, hogy a Szent Léleknek vigasztalása nem elfedezéseken alapszik. 
Sokan azáltal találtak vigasztalást, hogy a nyugtalanító igazságokat elfelejteni 
igyekeztek. A Szent Lélek az egész igazságot szemeink elé tárja. Ő nem rejt el 
semmit, azért az Ő tőle nyert vigasz nagyon értékes, az a bölcsek nem a balgatagok 
vigasza. 
 
Azt is vegyük figyelembe és örüljünk azon, hogy ezen vigasz az Úr Jézussal 
mindenkor összeköttetésben van. Hogyha elmélkedéstekben Jézushoz közeledtek, 
érezni fogjátok, hogy azon vigaszhoz közeledtek, melyet a Szent Lélek nektek 
élvezetül adni akar. Ó, szerelmeseim, ne csak a jövőről való jövendöléshez, vagy 
pedig a múltról való gyengéd elmélkedéshez siessetek a vigasz megnyerése végett. 
Épen a keresztfa mellett van a zavarhatatlan béke mély kútja, abból merít az 
örökkévaló Lélek szomjazó népének teljes edénnyel. Féljelek az olyan vigasztól, 
mely nem az igazságon alapul. Gyűlöljétek azon vigaszt, mely nem Krisztustól jön. A 
betlehemi kútból való vízre van nektek szükségtek. Ez aztán maradandó vigasz.  
 
A Szent Lélek vigasztalásai nem függenek az egészségtől, erőtől, jó állapottól, 
állástól vagy barátságtól, a Szent Lélek az igazság által vigasztal bennünket és az 
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igazság soha nem változik. Ezen vigasz volt a hívőknek mindenkor egyedüli 
támaszok. Ez a Lélek vigasza volt az, ki a vértanukat a vádlók előtt és a halállal 
szemben rettentetlenül tartotta. Hogy ha tudjátok, hogy a Szent Lélek a ti 
Paraklétotok, úgy nincs szükségetek más vigasztalóra. 
 
És most végül tegyünk néhány megjegyzést ezen egész tárgy felett. 
 
Legelőször is a hívőknek. Kedves testvérek! Tiszteljétek a Szent Lélek Istent, 
miképpen Jézus Krisztust tisztelnétek, ha itt volna közöttetek. Ha Krisztus 
házatokban lakna, nem örülnétek-e boldogan az Ő jelenlétének? Ó, ne tegyétek a 
Szent Lélek nálatok lakozását sem valami csekély és figyelmet sem érdemlő 
dologgá. Kérlek, ne éljetek úgy mintha azt sem hallottátok volna, hogy vagyon-e 
Szent Lélek. Imádjátok Őt, szeressétek és engedelmeskedjetek néki. 
 
Mivel a Szent Lélek veletek van, szerelmeseim kérjétek Őt, hogy titeket tanítson, 
gyámolítson, bölcsé tegyen és minden dolgaitokban Ő tőle függjetek. Bízzátok reá 
magatokat hitteljesen. Az Úr gyújtsa fel szíveinket ezen szent lánggal, miként 
Pünkösdkor a tanítványokét! 
 
A meg nem térteknek pedig e néhány szókat mondom: Kedves barátom, ha akarsz 
megmentetni, úgy a Szent Lélek részedre igen lényeges. Hogyha újonnan nem 
születsz, nem láthatod Istennek országát, sokkal inkább nem mehetsz oda be. A 
Szent Lélek nélkül halva vagy és soha életre nem juthatsz, ha ő tégedet élővé nem 
tesz úgy még a kereszten meghalt Megváltó sem lehet Megváltód, míg a Szent 
Lélek néked szemeket nem ád, melyekkel reá feltekinthess és egy olyan szívet, 
mellyel őt elfogadhatod. Fogadd el hát mindazt, a mire tégedet tanít. Hidd el az 
igazságot, melyet néked megjelent. Mindenek felett hald meg és engedj eme 
parancsnak: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és idvezülsz.” Ámen. 
 

Csalhatatlanság ‒ hol található és hogyan használható 
 
„Meg vagyon írva” Máté ev. 4 r. 4. v. 
 
A gondolkozó ember nagy óhajjal vágyódik szilárd hit-alap után. Egy régi bölcsész 
csak szilárd pontot követelt egy emeltyű részére és hitte, hogy ha ezt 
megnyerhetné, úgy az egész világot megmozdíthatná. Kellemetlen mindig a 
bizonytalan tengeren lenni. Óhajtanánk inkább szilárd alapot találni és lábainkat 
szilárd kősziklára helyezni. Addig nem nyugodhatunk, míg valami olyat nem 
találtunk, a mi szilárd, biztos, határozott és tovább nem kérdéses. Sokan 
betekintettek a racionalizmus (észhit) homályos tájaiba és magok előtt semmi 
egyebet nem láttak, mint folytonos homályt és ködöt és ezen skepticizmus 
(kételgési tan) sötét, hideg vidékein megiszonyodva, nagy óhajjal törekedtek egy 
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tisztább fény s egy melegebb vezér után, egy szilárdabb hit-alapot óhajtva. Ezen 
óhaj és vágy aztán az embereket a hitnek különös nemeire vezette. A sátán, ki az ő 
nagy éhségeket látta, kenyér helyett követ adott a kezükbe. Sokan azt állították és 
még ma is azt állítják, hogy egy olyan csalhatatlan szilárd alapot a római pápában 
megtalálhatni. Azon nem csodálkozom, hogy ők inkább akarnak egy csalhatatlan 
emberhez ragaszkodni, mintsem egészen és teljesen az igazság zsinórmértéke 
nélkül maradni, mindazáltal az előttem oly bámulatos, hogy az emberek a pápai 
csalhatatlanságban hisznek, miszerint egész sértésnek tekinteném  őket azzal 
vádolni, hogy ha ők azt magok nem bizonyítanák. Mily kificamodások létrejöhetnek 
az emberi értelemben, hogy olyan helyzetbe bírnak kerülni, melyben aztán az ilyen 
hitnek helyet adni képesek, ez az emberi természet rejtelmei közé tartozik. Hiszen a 
pápák sok tévedést nyilvánítottak a kicsinységekben is, mennyivel inkább a nagy 
dolgokban. Egy bizonyos író nagyon érdekes esetet közöl eme cím alatt: 
„Nyomdahiba.” Egyike a legcsodálalraméltóbb irodalmi hibáknak az V. Sixtus  állal 
kibocsátott bibliai fordításban található, Ő szentsége (a pápa) pontosan átnézett 
minden ív nyomatást, mielőtt a nép kezébe adták volna és az egész világ 
csodálkozására egy hasonlíthatatlan mű került napfényre, a mely telve volt 
sajtóhibákkal. Papírszeletecskéket nyomtattak aztán, melyeket a hibás helyekre 
raggattak, hogy a valódi  szöveget az olvasók megtudhassák. A könyv csodálatosan 
nézett ki ezen foltokkal, és az eretnekek örültek a felett, hogy a pápa 
csalhatatlansága ez által fényesen bebizonyult. A kiadott példányok aztán 
összeszedettek és teljes igyekezettel arra törekedtek, hogy ezt eltöröljék, 
mindazáltal néhány példány itt és ott megmaradt, melyek közül egy bibliatársulat 
csak nem régen adott több mint 60 angol aranyat egy ilyen példányért. Megéri egy 
olyan könyv, mely hibákkal telve van, vagy jobban mondva csupa hibákból áll. A 
világ gúnyosan mulatozott a pápai kiadó aranypecsétjén, mely a könyv első lapjára 
volt erősítve és hogy minden könyvnyomdász elátkozva volt, a ki az utánnyomás 
alkalmánál a legkisebb változtatást is megkísérli. Azon gondolat, hogy egy halandó 
emberben csalhatatlanság lakik, az őrültek házába való és alig érdemes egy komoly 
megvizsgálásra. Ha olvassátok azon történelmi munkákat, melyek katolikus, sőt 
mint hitelesnek ismert íróktól származtak, alig találtok azokban csak egy oldalt is, 
hogy azokból fel ne fedezhetnétek, miszerint a pápák is  emberek voltak, nem 
istenek és hogy az ő pápai levelök csak úgy telve van tévedésekkel és hibákkal, mint 
a világi fejedelmektől kibocsátott rendeletek. Akinek tiszta értelme van, az egy 
papnak képzelt csalhatatlanságába bizalmát nem helyezi. Azonban mások meg 
teljes reménnyel időznek egy csalhatatlan egyház eszméje mellett. Hisznek az 
általános egyházi gyűlések nyilatkozataiban és reménylik, hogy a sziklához hasonló 
bizonyosság ott található. Látszólag ez könnyebb is, mint az előbbeni, mert a 
tanácsadók közös gyűlésében bölcsesség található, de a valóságban ez épen oly 
képtelen, mert hogy ha egy csoport embert összehoztok, kiknek mindegyike 
csalatkozható, vagy hibázható, az egész világos, hogy azzal a csalhatatlanságot még 
el nem értétek. Épen olyan könnyű azt elhinni, hogy egy ember ihletett, mint öt 
vagy hatszáz. Az be van bizonyulva, hogy gyülekezetek épen úgy tévedésekbe estek, 
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mint egyes emberek, még pedig nehéz tévedésekbe kerültek, úgy a gyakorlatban, 
mint szinte a tanokban. Tekintsétek meg a Galalziabeli, Korinthusi, Laodiceai, 
Sárdisi stb. gyülekezeteket. Igen, sőt úgy találjuk, hogy Urunknak első tanítványai, 
kik a valódi, eredeti gyülekezetet képezték, nem voltak csalhatatlanok, ők egy igen 
egyszerű nyilatkozatát is mennyire félreértették az Úrnak. Például, mikor Jánosról 
mondotta: „Ha akarnám is őt megmaradni mindaddig is, míg eljövök, mit gondolnál 
vele?” Kiméne azért e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem halna meg; 
holott nem mondotta vala néki azt Jézus, hogy meg nem hal, hanem ezt: „Ha 
akarnám is őt megmaradni mindaddig is, míg eljövök, mit gondolnál vele?” (Ján. ev. 
21. r. 22. 23. v.) Magok az apostolok is tévedhettek és tévedtek. Ők csalhatatlanok 
voltak abban, a mit írtak, midőn a Szentlélek ihletése alatt voltak, de más időben 
nem. Mindazáltal, testvérek, azon nem csodálkozom, hogy ha a nagy nyomorban, 
melybe a lélek gyakorta belekerül, azt jobbnak találja, hogy egy csalhatatlan 
egyházban higgyen, mint a puszta értelemnek magát átadja, hogy az által ide s tova 
hányattassák, mint egy elmerült gazdátlan hajó darabjai, a mindig változó szelek 
által, a rettenetes messzeségű kétes kérdések által zaklattatva, melyek a 
hitetlenség nyugtalankodó óceánjában találtatnak. De ha egy biztos, szilárd alap 
után óhajtozok, a pápák és egyházi gyűlések pedig azt nem szolgáltathatják 
részemre, hát hova forduljak akkor? 
 
Van nékünk a bizonyságoknak egy szilárdabb igéje, az igazságnak kősziklája, melyen 
bizton nyugodhatunk, mivel azon igében: „Meg vagyon írva, a mi csalhatatlan 
zsinórmértékünk rejlik.” A biblia, az egész biblia és semmi más, mint a biblia a mi 
vallásunk. Ezen Istentől ihletett könyvről mondjuk: Ez 
 
„Azon bíró, ki igazságot szolgáltat  
Ott, a hol az ész segély nélkül hagy.” 
 
Mondják, hogy a bibliát nehéz megérteni, de azok részéről nem nehéz, kik a 
Szentlélek vezérletét óhajtják. Nagy igazságok rejlenek abban, melyek a mi 
fogalmunkon kívül vannak és még s megírattattak abban, hogy felmutassák nékünk, 
mily csekély a mi véges elménk, de a bibliának fő- és alapigazságai sem nem 
nehezen érthetők, sem pedig mentségül nem használhatók a tévelygések sok 
ágával szemben, melyeket az emberek úgy mutatnak fel, mint a bibliából 
merítetteket. Egy a lelki életet most kezdő, a ki Isten, lelkétől taníttatott, az Úrnak a 
mi üdvünkre vonatkozó akaratát megtudhatja és a mennybe vezető utat 
megtalálhatja, egyedül az ige vezérlete folytán. De legyen az mély, vagy egyszerű, 
az nem kérdés, az az Isten igéje, a tiszta, tévelygés nélküli igazság. Itt található a 
csalhatatlanság, másutt sehol. 
 
Ez alkalommal ezen nagyszerű és csalhatatlan könyvről akarok szólani, a mely 
egyedüli fellebbezési törvényszékünk és különösen az új megtértekhez akarok 
szólani, kik a Megváltót még csak a legközelebbi napokban találták meg, mert nékik 
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szükségök van arra, hogy ezen könyvet, mint a léleknek fegyverét használják, azon 
lelki harcokban, mely reájok vár. A legbensőbb óhajom azokat inteni, hogy az Isten 
minden fegyverzetének ezen részét megragadják, hogy alkalmasok lehessenek 
lelkök nagy ellenségének ellene állani. 
 
„Meg vagyon írva.” Ezen fegyvert, mely bennünket soha szégyenbe nem hagy, ifjú 
harcosainknak ajánlom a folytonos használatra, a mennyiben őket figyelmeztetem, 
hogy ez a mi előttünk elment, vagyis a mi előharcosunk fegyvere: másodszor kérem 
őket, hogy figyeljék meg, mire használta ő ezen fegyvert; és harmadszor, 
megfigyeljük, hogyan használta ő ezt. 
 
Minden keresztyénnek ajánlom itten a csalhatatlan igének folytonos használatát, 
mivel  nagy Előharcosunk ezen fegyvert választotta, mikor a pusztában az ördögtől 
kísértetett. Néki nagy választéka volt a fegyverekben, melyekkel a sátán ellen 
harcolhatott volna, de nem választott mást, mint a léleknek ezen fegyverét: „Meg 
vagyon írva.” Urunk a sátánt angyali hatalommal is meggyőzhette volna. Csak 
kérnie kellett volna az Atyát és küldött volna néki tizenkét sereg angyalt, a kiknek 
hatalmas támadásokkal szemben a régi ellenség egy pillanatig sem állhatott volna 
meg. Hogy ha az Úr csak Istenségének hatalmát gyakorolta volna is, úgy egyetlen 
szavával a kísértőt pokoli tömlöcébe küldhette volna vissza. De az isteni vagy az 
angyali hatalom helyett használta, ezen igéket: ,.Meg vagyon írva” és ezzel 
gyülekezetét arra tanította, hogy soha se hívják a hatalmat segítségül, vagy pedig 
testi fegyvereket ne használjanak, hanem azon mindenhatóságban bízzanak, mely 
az Isten igéjének szavaiban rejlik. Ez a mi vívóbárdunk és hadifegyverünk. A 
véduraság vagy az államhatalom kényszere nem alkalmas részünkre, ép oly kevéssé 
szabad megvesztegetéseket vagy fenyegetéseket használnunk  arra nézve, hogy 
embertársainkat keresztyénekké tegyük. Egy lelki országnak csakis lelki fegyverek 
által kell megalapíttatni és fenntartatni. 
 
Urunk a kísértőt azzal is legyőzhette volna, hogy ha saját dicsőségét az előtt 
felmutatta volna. Az isteni felséges dicsőség el volt rejtve az ő emberi 
alacsonyságában és hogy ha a leplet csak egy pillanatig elvetette volna, a gonosz 
ellenség oly teljes zavarba jutott volna, mint a baglyok vagy szárnyas egerek, hogy 
ha a nap a szemökbe süt. De az Úr Jézus megalázta magát és isteni dicsőségét még 
mintegy jobban elrejtette, midőn magát eme fegyverekkel oltalmazta: „Meg 
vagyon írva.” 
 
Mesterünk a sátánt retorikával (szónoklat) és logikával (észtannal) is 
megtámadhatta volna. Miért nem vetekedett okoskodásokkal ő vele azon dolgok 
felett, melyeket a sátán előhozott? Három ajánlat volt itten megvizsgálandó, de 
Urunk szorítkozott csak amaz egyetlen oksúlyra: „Meg vagyon írva.” Nos, 
szerelmeseim, hogy ha Urunk és Mesterünk dacára azon soknemű fegyvereknek, 
melyekből tetszés szerint szabadon választhatott, ezen az Isten igéjének valódi 
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jeruzsálemi pengéjű fegyverét választotta, úgy mi se késlekedjünk csak egy 
pillanatig sem, hanem ezen egy fegyvert, melyet az Istent szerető szent harcosok 
minden időben használtak, ragadjuk meg és tartsuk erősen. Vessétek el magatoktól 
az emberi bölcsesség fából való fegyverét, ne bízzatok emberi szónokiasságban, 
hanem fegyverkezzetek fel az Istennek ünnepélyesen kijelentett igéjével, a ki 
hazudni nem tud, akkor nem félhettek a sátántól és annak egész seregétől. A felöl 
biztosak lehetünk, hogy Jézus ebben a legjobb fegyvert választotta. A mi néki a 
legjobb volt, az lesz nékünk is. Figyeljük meg, hogy ezen fegyvert használta Urunk 
már az ő tanítói pályája kezdetén. Még meg sem kezdette nyilvános tanítói 
hivatalát, de hogyha ezen kiejtést használhatom, még mikor az ő ifjú kezei 
gyakorlatlanok voltak a nyilvános harc vívásához, már ezen fegyvert ragadta meg, a 
mely részére már készen volt és bátran mondotta: „Meg vagyon írva.” Ti, csak 
nemrég megtért ifjú keresztyének, talán már lettetek is kísértve, de hogyha nem, 
úgy azt a legközelebbi napokban várhatjátok, mert emlékszem reá, hogy én mikor a 
Megváltót megtaláltam, már az első héten egy igen iszonyú lelki kísértésnek lettem 
kitéve, tehát nem csodálkozhatok rajta, hogy ha ti is hasonlót tapasztaltok. Kérlek 
benneteket, tegyétek azt, mit az Úr Jézus tett, ragadjátok meg erősen eme 
fegyvert: „Meg vagyon írva.” Ez épen úgy a gyermekek fegyvere, mint szinte az erős 
férfiaké. Hogy ha egy hivő oly nagy volna is, mint Gáth városából való Góliát, még 
sincs szüksége más jobb fegyverre, mint épen erre és hogyha a legkisebb és 
legtudatlanabb is az isteni dolgokban, ez a fegyver akkor is jól pászol az ő kezébe és 
épen olyan alkalmas a védelemre, mint a támadásra. Óh, ifjú keresztyén, mily nagy 
kegyelem ez a te részedre, hogy nem bebizonyítanod, hanem hinned, nem 
feltalálnod, hanem elfogadnod kell ezeket. Csak bibliádat kell felnyitnod, abban egy 
igét találni és ezt a sátánhoz hajítani, miképpen Dávid a parittyájában való követ és 
a győzelem felöl biztos lehetsz. „Meg vagyon írva” és a mi írva van, az csalhatatlan, 
ezen bizonyítékban rejlik minden erőnk. „Meg vagyon írva.” Isten mondotta, ez 
elég. Óh, áldott fegyver és pajzs, a melyeket már egy kis gyermek is használhat, 
mely a tudatlanok és együgyűek részére is alkalmas, a csüggetegnek erőt és a 
gyengének győzedelmet ad. 
 
Továbbá figyeljétek meg, hogy miképpen Krisztus minden fegyverek közül ezt 
választotta és már az első harcában is használta, azonképpen használta ő ezt, mikor 
körülte senki az emberek közül nem is volt. A szentírásnak értéke nemcsak az 
igazságért való nyilvános tanításokban vagy harcokban látható, annak gyengéd 
szelíd hangja épen oly hatalmas akkor is, a midőn az Urnak szolgája a pusztai 
magányban személyes küzdelmeknek kitéve van. Egy valódi keresztyénnek 
legnehezebb harcai rendesen minden ő rajta kívül valók előtt teljesen ismeretlen. A 
legnehezebb harcok nem a családi körben törnek mi reánk, hanem a csendes 
magányban; nem annyira a dolgozó műhelyben, mint lelkünknek magányában kell 
nekünk küzdenünk a „birodalmak ellen, hatalmasságok ellen.” (Efézus (5. r. 12. v.) 
Ezen iszonyú párbajban a legjobb fegyver és pajzs: „Meg vagyon írva.” Az írás jó és 
alkalmas arra, hogy az által embertársainkat meggyőződéshez hozzuk, de a 
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legnagyobb szükségünk az írásra abban a tekintetben van, hogy azzal saját 
lelkünket vigasztaljuk, védelmezzük és megszenteljük. Használnotok kell az írást 
titokban, a mikor egyedül vagytok és a bibliával a legravaszabb ellenségeteket is 
legyőzhetitek, mert létezik egy valódi személyes ördög, a mit a legtöbb keresztyén 
tapasztalásból tud, mivel az már gyakran állott ő vele szemben, mint ember 
emberrel szokott és az ő szőrszálhasogató találmányaival, irtózatos sugallataival, 
gonosz állításaival és ördögi vádjaival azt felismerte. Olyan gondolatok által 
vagyunk sokszor gyötörtetve, melyek egy erősebb, tapasztaltabb és ravaszaim 
szellemtől származnak ‒ mint a milyennel bírunk és csak egy menekülési mód van 
ezekkel szemben ‒ a csalhatatlan: „Meg vagyon írva.” Az Isten szolgái és a sátán 
között sokféle harcok és küzdelmek jöttek már létre, melyek a szent történelem 
nyilvánosságra nem hozott évkönyveiben, melyeket Isten jegyezett fel, 
emlékezetesebbek, mint a régi világi hősöknek, kiket a népek népdalaikban 
dicsőítenek, legjelesebb tettei. Az, a kit trombita harsogással üdvözölnek, kinek 
emlékszobra a szép nyílt helyeken felállítva van, nem az egyedüli győző. Vannak 
olyan győzedelmesek, kik Angyalukkal küzdöttek és győztek, kiknek hősiességeket 
Lucifernek is a legnagyobb haraggal kell elismernie. Ezek győzelmöket egyedül az 
isteni kegyelemnek tulajdonítják, a mely őket megtanította arra, hogy Istennek 
csalhatatlan igéjét használhassák. Kedves barátom, néked a „Meg vagyon írva” szót 
mindenkor kéznél kell tartanod. Vannak olyanok, hogyha valami lelki harcok van, 
azonnal barátjaikhoz futnak segítségért. Én nem akarom őket kárhoztatni, de sokkal 
jobb volna, hogyha inkább az Úrhoz és az ő szilárd ígéretéhez folyamodnának. 
Sokan már az első megtámadásnál minden reményöket feladják. Ne legyetek oly 
gyávák, kérjetek az Úrtól kegyelmet, hogy férfiasan ellent állhassatok. Harcolnotok 
kell, ha a mennybe akartok jutni, tekintsetek fegyveretekre, a mely nem hajlékony, 
sem életlenné nem lesz, forgassátok azt bátran és döfjétek ellenségetek szívébe. 
„Meg vagyon írva” áthatja a lelket és elmét és még a régi kígyót is megsebesíti. 
 
Figyeljük meg, hogy Urunk ezen fegyvert a legnehezebb körülmények között 
használta, mégis elegendőnek találta. Egyedül volt, tanítványai közül nem volt egy 
sem vele, ki részvéttel viseltethetett volna iránta, de az ige volt az ő jobb kezének 
segítsége, az írás összeköttetésben volt ő vele. Megéhezett, mert hiszen negyven 
nap és negyven éjjel böjtölt. Az éhség egy gyötrő fájdalom és gyakran elalél a lélek, 
hogyha a testnek tápláléka nincs, mindazáltal a „meg vagyon írva” korlát közé 
szorította az éhség farkasát. Az ige egy olyan eledellel táplálta a harcost, mely 
nemcsak minden gyengesédet elűzött, hanem őt lélekben diadalmassá tette. 
Ellensége által nagyon veszélyes helyzetbe került, az Úr házának magas tetejére 
vitetett, mindazáltal ott általában sem volt biztosabb támaszpontra szüksége, a 
melyre lábait helyezze, mint a milyet Isten ígéretei részére szolgáltatnak. „Meg 
vagyon írva”, ez őt alkalmassá tette a szédületes magasságból alátekinteni és a 
kísértő tervét meghiusítani. Majd oda állíttatott, ahol a világ minden országai lábai 
alatt körül voltak kiterjedve, egy hasonlíthatatlan panoráma (környékkép) lett néki 
felmutatva, a mely a magas és jeles férfiak szemeit nagyon gyakran elvakította és 
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azokat a veszedelembe vitte, de itten a „Meg vagyon írva” az öndicsőség minden 
tőreit félredobta és a földi hatatom vakító művét kinevette. Nem volt szükség a 
fegyver változtatására, sem a pusztában, sem a templom tetején, sem a nagy 
magas hegyen, a csalhatatlan: „meg vagyon írva” segített mindenütt, bármily 
helyzetben is volt és segít az nékünk is. Az is megfigyelésre méltó, hogy Megváltónk 
mindig csak ezen egy védőeszközt használta, habár ellenségei a megtámadást 
gyakorta változtatták is. A tévelygésnek sok neme van, az igazság pedig csak egy. Az 
ördög kísértette őt bizalmatlansággal, de a nyíl fel lett fogva ezen pajzzsal: „Meg 
vagyon írva; Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, mely 
az ő szájából származik.” Az ellenség majd egy másik harcot kezdett Ő vele az 
elbizakodás oldala felöl, a mennyiben megkísértette őt azon ajánlatával, hogy a 
templomnak tetéjéről bocsátkozzon alá, de mily rettenetes csapást adott ezen 
kétélű fegyver a gonosz szellem fejére: „Meg vagyon írva: Ne kísértsd a te Uradat 
Istenedet.” Az utolsó szemtelen támadás olyan szándékkal lett Urunk iránt 
megtéve, hogy ez által gonosz ellenség őt térdeire ejti: „Ha leborulva tisztelsz 
engemet”, de az is elháríttatott és tönkretevő erővel visszaadatott a: „Meg vagyon 
írva” által. „Meg vagyon írva, a te Uradat Istenedet imádjad és csak Ő néki szolgálj.” 
Ez a Léviátánt szíven találta. Ezen fegyver alkalmas mindenütt, jó a védelemre és a 
megtámadásra, egész személyünket megvédeni vagy pedig az ellenségnek szívét és 
veséjét átjárni. Az édenkert ajtajában álló Sérafim fegyveréhez hasonlóan, minden 
irányban fordítható ez. Nem juthattok olyan helyzetbe, a melyről az Istennek igéje 
már előre ne gondoskodott volna, oly sok alakjai és szemei vannak ennek, mint 
épen magának a gondviselésnek. Életetek bármely idejében csalhatatlannak 
fogjátok találni, minden körülmények között, minden társasában, minden próbák és 
nehézségek között. Hogyha csalhatatlan nem volna, haszontalanná lenne a 
nyomorúságok idején, de az Ő soha nem tévedő igazsága kimondhatatlan becsessé 
teszi ezt a kereszt harcosai részére. 
 
Ajánlom azért Istennek igéjét mindnyájatoknak, hogy azt szívetekben elrejtsétek és 
elmétekben forgassátok szüntelen. „A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek 
bőséggel, minden bölcsességgel” (Kolossé 3. r. 16. v.) Legyetek annak tanaiban 
meggyökerezve, megfundáltatva és megerősíttetve, és annak szellemétől egészen 
áthatva. Részemről nagy öröm, ha Atyámnak ezen kegyelem-könyvében 
kutathatok. Ez mindig erősebbé válik bennem. Ez a régi időben az Isten Lelke 
diktálása folytán íratott, én pedig úgy találtam a midőn abból olvasgattam, hogy az 
nem csak akkor volt ihletett, a mikor íratott, hanem meg ma is az. Ez nem csak egy 
történelmi okmány, hanem egy hozzám intézett levél, mintha éppen most 
származna Istennek írótollából. Ez nem egy olyan prédikáció, mely megtartatott és 
befejeztetett, hanem olyan, a mely még mindig szól. Nem egy olyan virág, mely 
elnyílott és megszáradt, és csupán emléknek tartatott meg, a melynek már 
szépsége elenyészett és illatja elszállt, hanem egy frissen virágzó az Isten kertjében, 
oly kedves és illatos, mint a midőn plántáltatott. Én az írást nem úgy tekintem, mint 
egy olyan hárfát, melyen ügyes kezek játszottak, és annak elismerési emlékéül a 
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falra akasztatott, nem, az egy olyan tízhúrú hangszer, mely még mindig az éneklő 
kezében van, és az Úrnak templomát isteni hangokkal eltölti, melyet azok, kiknek a 
hallásra fülök van elragadtatva hallgatnak. A szentírás egy szélhárfa, mely által a 
léleknek áldást hozó szele folyton működik és titokteljes hangokat hoz létre, a 
milyeneket emberi fülek soha és sehol nem hallhatnak, sőt még itten sem 
hallhatják ezt, hogy ha füleiket a nagy orvosnak gyógyító illetése meg nem nyitotta. 
A Szentlélek az igében van, azért az élő igazság. Óh, keresztyének legyetek 
bizonyosak e felöl, és tegyétek az igét a ti kiválasztott fegyveretekké. 
 
A mi Urunk Jézus Krisztus tanít bennünket arra is, hogy mire használjuk eme 
szavakat: „Meg vagyon írva”. Figyeljük meg legelőször is, hogy ő ezt használta Isten 
fiúságának oltalmazására. A gonosz ellenség mondotta: „Ha Istennek Fia vagy”, és 
Jézus válaszolta: „Meg vagyon írva”. Ez volt az egyedüli felelet, a melyre ő az 
ellenséget méltatta. Nem hozott semmi bizonyítékot fiúságának bebizonyítására, 
még csak azon szózatot sem hozta fel megemlítésül, mely a dicsősségből 
aláhangozva mondá: „Ez amaz én szerelmes fiam”. Nem, hanem csak ennyit 
mondott: „Meg vagyon írva”. Nos, kedves testvérem, ki még csak nem régen tértél 
meg, én nem kételkedem a felett, hogy te már ezen pokolbeli „ha” által kísértettél. 
Milyen simán hangzik ez az ördög ajakáról. Ez az ő kedvenc szava, az ő ívében a 
legjobb nyíl. Ez a kételkedők (skeptikusok) fejedelme, azok imádják ezt, míg ő 
alattomosan örül és nevet ezek felett. Ennek a leggonoszabb műve az, hogy az 
embereket kételkedésbe hozza. „Ha” ‒ mily gonosz mosollyal súgja ő ezt már az új 
megtértek füleibe. „Ha”, mondja ő, „ha”. „Te azt mondod, hogy bűneid 
megbocsáttattak, megigazultál és Istentől elfogadva lettél, de ha! Nem lehetsz-é 
talán megcsalattatva?” Kedves testvéreim, kérlek titeket, ne engedjétek, hogy 
valaha a sátán benneteket az Isten igéjének szilárd alapjáról letérítsen. Hogy ha 
titeket oda hozhatna, hogy azt gondolnátok, miszerint az által lehet azt 
bebizonyítani, hogy Krisztus a bűnösöknek Megváltója, a mit magatokban éreztek, 
úgy csakhamar a kétségbeeséshez hozhatna benneteket. Az alap, a miért én az Úr 
Jézusban hihetek, és a miért nékem ő benne hinnem kell, nem én bennem 
található. Nem kell azt mondanom: „Hiszek az Úr Jézusban, mivel olyan boldognak 
érezem magamat, mert egy fél óra múlva érezhetem magamat egész 
nyomorultnak, hanem, hiszem az Úr Jézus Krisztus által való üdvösségemet azért, 
mert meg vagyon írva: „Higgy az Úr Jézus Krisztusba és idvezülsz”. Én nem azért 
hiszem a Krisztusban való üdvöt, mivel az értelmemmel megegyezik, és 
kedélyhangulatomnak megfelel, hanem, mert meg vagyon írva: „A ki hiszen ő 
benne, el nem kárhozik”. Bizony, bizony mondom néktek, a ki én bennem hiszen 
örök élete vagyon annak. Semmi el nem ferdítheti ezen igazságot, szilárdan áll ez, 
és állani is fog minden időben. Hivő lélek, maradj meg emellett, jöjjön bármi is. A 
sátán mondani fogja: ,,Tudjátok, hogy sok bizonyítékok vannak az írásban, de 
megmagyarazáhatjátok-é mindazokat?” Mondjátok néki, hogy a maga ügyeivel 
bajlódjék. Talán majd mondja néked „Tudod magad, hogy mily fogyatkozásokkal 
teljes voltál még megtérésed után is”. Mondjad néki, hogy ő éppen nem olyan 
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tökéletes, hogy tégedet dorgálhatna. Ha mondja: „Ah, hogyha valóban egy 
megváltozott vagy, egészen más ember volnál, nem volnának olyan gondolataid és 
érzelmeid”, ne beszélgess vele, hanem maradj meg szilárdan a mellett, hogy meg 
vagyon írva: „A Jézus Krisztus jött e világra, hogy a bűnösöket megtartaná, és hogy 
a ki ő benne hiszen, el ne vesszen, hanem örök életet vegyen”. Ha benne hiszel, 
nem veszhetsz el, hanem örök életet nyersz, mert úgy van megírva. „Meg vagyon 
írva”, ragaszkodj ehhez, és ha ötven ördög eggyé lenne, még sem tudna tégedet 
legyőzni. Ellenben, hogy ha ezt, hogy „Meg vagyon írva”, elhagyod ‒ a sátán jobban 
érti a vitatkozást, mint te, ő sokkal öregebb náladnál, az emberi természetet 
nagyon alaposan tanulmányozta, és minden sebhelyeinket jól ismeri, azért a vele 
való harcot fel nem vehetjük. Ne harcolj hát vele, hanem lobogtasd szemébe ezen 
zászlót „Meg vagyon írva”. A sátán ezen csalhatatlan igazságot el nem hordozhatja, 
mivel ez a hamisság halála, melynek atyja ő. A meddig Isten igéje igaz, addig a hivő 
biztos, hogy ha pedig az tönkre ment, azzal együtt reményünk is elveszett, de 
Istennek legyen hála, előbb nem. Fussatok hát erős váratokba ti, a kik kísértetet 
szenvedtek.  
 
Urunk használta az írást arra is, hogy a kísértőt legyőzze. Ő megkísértetett oly 
célból, hogy bizalmatlanná legyen. Ott voltak a köveik lábainál, kenyér pedig nem 
volt, éhes volt és a bizalmatlanság mondotta: „Isten elhagyott tégedet, meghalsz 
éhen, azért ne légy tovább Szolga, légy inkább Úr, és parancsolj, hogy ezen kövek 
változzanak kenyerekké”. Azonban Jézus ezen bizalmatlansággal teljes kísértőnek, 
ki őt arra kényszerítette volna, hogy magáról gondoskodjon, határozottan ellene 
állt, midőn mondotta: ,,Meg vagyon írva”. Nos, ifjú, vagy öreg keresztyének, az 
isteni gondviselés állíthatott benneteket olyan helyre, a hol félhettek attól, hogy 
fogyatkozást láttok, és hogyha e miatt félelmesek vagytok, hogy talán Isten nem fog 
rólatok gondoskodni, úgy azon homályos gondolat fog bennetek létre jönni: „Úgy 
cselekszem mint a gonoszok, és azon az úton egy kényelmes jó állapotot szerzek 
magamnak”. Határozottan hamis és igazságtalan eljárás volna ez, de azért ebbe 
sokan bele eshetnének, azért sugallja az ember füleibe: „A szükség nem ismer 
parancsot: ragadjátok meg az alkalmat, a mely ajánlkozik”. Az ilyen órákban 
győzzétek le az ellenséget eme szavakkal: „Meg vagyon írva: ne lopj”. Parancsolva 
van, hogy soha a máséhoz ne nyúljunk, vagy felebarátunkat meg ne csaljuk. Meg 
vagyon írva: ,,Bízzál az Úrban és cselekedjél jót, lakozzál e földön és élj hit által”. 
Meg vagyon írva: ,,Mert semmi fogyatkozások nincsen az őt félőknek”. Csak ezen az 
úton és módon tudsz a kísértő által sugallott bizalmatlanságtól biztosan 
megszabadulni. 
 
Azután kísértette a sátán Urunkat elbizakodottsággal: „Ha Istennek fia vagy, 
bocsátkozzál alá innét!”‒ mondá néki, de Krisztusnál készen van ismét egy ige, hogy 
a támadást azzal visszaverje. Sokan esnek azon kísértésbe, hogy elbizakodottakká 
legyenek. „Ha te egy vagy az Isten választottai közül, úgy nem veszhetsz el. Azért 
cselekedhetsz bűnt is, nem kell olyan gondosnak vagy félelmesnek lenni, mivel 
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határozottan nem eshetsz vagy kárhozhatsz el” ‒ így sugallja ezt a sátán és nem 
mindenkor tudja a elég tapasztalatlan hivő ezen aljas alakoskodásra a feleletet 
megtalálni. Hogyha valamikor kísértetünk egy ilyen fajta feltevésnek helyet adni, 
gondoljunk arra, hogy meg vagyon írva: „Vigyázzatok hogy kísértésbe ne esetek.” 
„Minden őrizésnek felette megőrized a te szívedet, mert abból származnak az 
életnek cselekedetei.” (Példab. 4, 23.) Meg vagyon írva: „Szentek legyetek, mert én 
szent vagyok.” „Legyetek azért tökéletesek, miképpen a ti mennyei Atyátok 
tökéletes.” Távozz tőlem sátán, nékünk nem szabad vétkeznünk az isteni nagy 
irgalmasságra való tekintettel. Ez valóban ördögi viszonzása volna az ő jóságának. 
Utálnunk kell azon eszmét, vétkezni, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. 
 
Azután megtámadhat a sátán bennünket azon kísértéssel is, hogy árulók legyünk és 
Istenünk helyett más idegen istent imádjunk. „Tisztelj engemet” ‒ mondja ő „és 
hogyha ezt teszed, nagy jutalmat adok.” Valamely földi tárgyat szemeink elé állit, a 
melyből magunknak bálványt csinálunk, valamely önző cél elérése végett, a mely 
után törekszünk. Olyan időben az Istennek szilárd igéje a mi egyedüli védő 
eszközünk: „Meg vagyon írva: Szeressed a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes elmédből.” „Nem ti magatokéi vagytok, mert áron 
vétettetek.” „Állassátok a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul ama 
ti okos tiszteleteteket.” „Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól.” 
Hogyha az ilyen igéket szívünkben és emlékezetünkben forgatjuk, úgy nem 
eshetünk. Szerelmeseim, óvakodnunk kell a bűntől teljesen. Ha Krisztus valóban 
megváltott bennünket a bűntől, azon gondolatot még el sem tűrhetjük, hogy mi 
arra ismét visszatérnénk. Hogyha vannak közületek olyanok, kik még a bűnben 
örömöt találnak, azok nem Isten gyermekei. Ha Isten gyermekei vagytok, úgy 
gyűlölitek azt teljes lelketekből undorodtok attól. Hogy a bűnből 
megmenekedhessetek, fegyverkezzetek fel Istennek ezen egész szent és tiszta 
igéjével, mely életeteket megtisztítja és szívéteket a három egy Isten szavai iránt 
engedelmessé teszi. 
 
Továbbá használta Urunk az igét, mint zsinórmértékét. Ez egy igen komoly pont. 
Sokan, nagyon sokan a szerint intézik az ő útjokat, a mit ők végzésnek neveznek. 
Rosszat cselekszenek és azt mondják: „Úgy volt elvégezve.” Szeretném tudni, hogy 
vajon mikor Jónás aláment Joppéba, hogy Társisba fusson, egy végzésnek 
tekintette-é azt, hogy egy hajó épen indulni akart Társisba? Ha igen, úgy épen 
hasonló volt azon nagy sokasághoz, mely e mi időnkben is az Istenre akarja bűneit 
hárítani, a mennyiben kinyilvánítja, hogy kötelességének tartotta úgy cselekedni, a 
hogy cselekedett, mivel a végzés adta néki ahhoz a gondolatot. Urunk nem hagyta 
magát azon körülmények által vezettetni, a melyekben ő találtatott, hanem egész 
másképen viselkedett. Urunkon kívül talán mindenki engedett volna a kísértőnek és 
azután mondotta volna: „Nagyon éhes voltam és a pusztában ültem, majd olyan 
végzést fedeztem fel, hogy egy bizonyos szellem nékem útbaigazításul egész 
udvariasan azt ajánlotta, a mire épen szükségem volt, t. i., hogy a köveket 
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kenyerekké változtassam.” Ez egy végzés volt igaz, de egy megpróbáló végzés. Ha 
kísértettek gonoszt cselekedni, hogy az által nyomorotokból, bajaitokból 
kimenekedhesselek, mondjátok: „Ezen végzés most engemet próbára állit, de azt 
épen nem mondja nékem, hogy azt cselekedjem, mert az én szabályom ez: „Meg 
vagyon írva.” Hogyha ti látszólagos végzéseket vezetőül elfogadtok, úgy ezegyszer 
tévedtek, de hogyha azt: „Meg vagyon írva” követitek, úgy járástok bizonyos és az 
Isten igéje szerint vezérelt fog lenni. 
 
Ép oly kevéssé kell különös adományainkat és előjogainkat vezéreinkké tennünk. 
Krisztus a templom tetején van és lehetséges, sőt egészen bizonyos, hogy ha néki 
akaratja lett volna onnan alábocsájtkozni, azt ő teljes biztonságban megtehette 
volna, de az ő különös előjogait nem akarta használni és nem is használta az 
elbizakodás alapjául. Az bizonyos, hogy a szentek megőriztetnek, hogy a 
kegyelemben végig megtartatnak, azt én szilárdan hiszem, mint az írásnak hitelre 
méltó tanát, de ezért nem szabad elbizakodólag cselekednem ennek a bibliai 
tannak a következtében, hanem az előírásnak, a szentírás oktatásainak 
engedelmeskednem kell. Ha valaki mondja: „Isten gyermeke vagyok én, egész 
biztonságban vagyok, azért élek úgy, a mint nékem tetszik”, ezzel azt bizonyítja, 
hogy ő tulajdonképpen nem Isten gyermeke, mert Istennek gyermekei nem 
fordítják Istennek nagy kegyelmét zabolátlanságra. Az ördög észtana szerinti lenne 
azt mondani: „Én sokkal több kegyelemben részesültem másoknál, azért nékem 
több jogom van az Urat haragra ingerelni, mint másoknak.” Meg vagyon írva: 
„Szeressük Őt, mert a szeretett először minket” és „az az isteni szeretet, hogy az ő 
parancsolatait megtartsuk és az ő parancsolatai nem nehezek.” (1. Ján. 5. r. 3. v.) 
 
Majd a sátán azzal kísértette Urunkat, hogy saját szermélyes jogát az Úrnak javára 
fordítsa. „Mindezeket néked adom”, mondá Urunknak, de Krisztus nem hajlott az ő 
tanácsának teljesítésére, saját személyes hasznát nem kereste. hanem eme 
szavakkal utasította el ismét a kísértőt: „Meg vagyon írva”. Hányszor hallottam már 
népeket így nyilatkozni: „Én nem szeretek egy olyan egyházban maradni, mellyel a 
véleményem meg nem egyez, de az én hasznos foglalkozásom azonnal véget érne, 
hogy ha abból az egyházból kilépnék.” .Ezen rendszer szerint mondhatta volna 
Urunk, hogy ő csak ember lett volna: Hogy ha leborulok és ezen csekély hódolatot 
formaszerűen megteszem, egy igen kellemes helyzetbe jutok az én 
tevékenységemre nézve. A föld összes országai enyéim lesznek! Ott vannak azok a 
temérdek sok elnyomott szegény rabszolgák, azokat mind szabaddá tehetem. Az 
éhezőket és szomjúhozókat a szükségesekkel elláthatnám, a földet boldoggá 
tehetném, hogy ha királya volnék. Hiszen ez épen az, a mit tenni akarok és pedig az 
által, hogy a kínos keresztfán meghalok, és hogy ha ez oly könnyen elérhető és egy 
pillanat alatt, csak épen az által, hogy ezen szellem előtt térdet hajtsak, miért ne 
tenném azt meg? Nagyon messze állt az Úr a gonosz lélek felett abban a 
tekintetben, hogy őt kétes helyzetbe hozhatta volna. Ah, mily sokan mondják 
manapság: „Kicsiny pontokban muszáj eltérnünk az alapról és engedni, nem ér az 
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semmit, hogy az ember egyedül álljon és oly képtelenül a saját meggyőződése 
szerint menjen, nem tesz az semmit, hogy ha a kicsiny dolgokban engedünk is, a 
nagyokban pedig szilárdan megállunk”. Így beszélgetnek e mi időnkben sokan, de 
nem így tett Urunk. Habár az egész világ rendelkezésére állott, ha csak egyszer is 
meghajtja fejét az ellenség előtt, azt még sem tette. „Meg vagyon írva”, volt az ő 
vezére, nem az ő hasznos tevékenysége, vagy személyes előnye. Kedves testvérem, 
lehet olyan alkalom, a mikor nagyon nehezedre fog esni az igazságot cselekedni, 
vagyonod lesz általa kockára téve, szükségbe jutsz, vagy hasznos tevékenységed is 
hajótörést szenved, de kérlek tégedet, akkor is csak azt tedd, a mi igaz, helyes és jó, 
kerüljön bármibe. A helyett, hogy tisztelet és becsületben részesíttess, és hogy a 
keresztyén anyaszentegyház vezetőjeként tekintess, úgy fognak tekinteni, mint 
elszakadtat, álbuzgót, hogy ha teljes meggyőződésedet kimondod, de azért csak 
mondd ki, nem törődve azzal, hogy mi fog azért reád következni. Néktek és nékem 
semmi közünk ahhoz, hogy mi lesz belőlünk, vagy hivatásunkból, vagy mi lesz a 
világból, vagy még a mennyből is, a mi egyetlen feladatunk az, hogy Istennek, a mi 
Atyánknak akaratát cselekedjük. „Meg vagyon írva”, ez legyen zsinórmértékünk és 
szilárd komolysággal, de egyszersmind elhatározott odaadással, a mint Istenünk 
akarja és Ő előtte kedves, iszapon és sáron, vízen és tűzön keresztül kövessük 
Jézust és a csalhatatlan igéket. Kövessétek a megíratott igéket egészben és 
tökéletes engedelmességteket meg ne rontsátok azzal, hogy a ti hasznos 
működéstökért, vagy pedig más csekély kibeszélésekért, melyeket a sátán utatokba 
állít, ő tőle félre álljatok. 
 
Figyeljük meg továbbá, hogy Urunk ezen szavakat: „Meg vagyon írva”, arra nézve is 
használta, hogy lelki hangulatát fenntartsa. Nékem nagy örömöm telik abban, ha a 
Krisztus nyugalmára gondolok. Ő a legkevésbé sem volt türelmetlen. Éhes volt, és 
midőn ajánlva lett néki, hogy teremtsen kenyeret, felelé: „Meg vagyon írva”. A 
templom tetejére vitetik és ugyanazt mondja: ,Meg vagyon írva”, és pedig ép oly 
nyugodtan, mint a hogy azt ti, vagy én talán egy karos székben ülve mondanánk. 
Íme, ott áll az egész világ lábai alatt, annak összes dicsősége, de őt nem vakíthatta 
meg. Ekkor is csak az az ő nyugodt felelete: „Meg vagyon írva”. Semmi sem adhat 
az embernek annyi erőt az önmaga feletti uralomra, semmi sem teheti oly szilárddá 
és nyugodttá bármily események között is, minthogy ha ismét és ismét visszatér a 
csalhatatlan könyvre és a Jehova kinyilatkoztatott igéjére, a ki hazudni nem tud. 
Kérlek titeket testvérek, cselekedjétek ezt ti is. 
 
E pont feletti utolsó gondolat ez: Urunk megtanít bennünket itten az írást úgy 
használni, hogy az ellenséget meggyőzhessük és elűzhessük. „Távozzál”, mondá a 
gonosz szellemnek, „mert meg vagyon írva”. Ti is elűzhetitek a kísértőt, ha szilárdan 
megmaradtok a mellett „Isten mondotta, Isten ígérte, Isten nem hazudhat, az ő 
kegyelemteljes szava oly erős, mint az, mely az egeket formálta”. 
 
Miképpen Urunk a fegyvert kiválasztotta és velünk annak hasznosságát 
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megismertette, azonképpen azt is megmutatta, hogyan kell ezen fegyvert: „Meg 
vagyon írva” használni? Legelőször is, mély tisztelettel. Ne játszatok azzal, ne 
próbáljátok meg soha, hogy annak ereje elöl kitérjetek, vagy annak értelmén 
változtassatok. Isten szól hozzátok ezen könyvben éppen csak úgy, mint ha ismét 
alájönne a Sinai hegy csúcsára és szavát mennydörgésben hallattatná. Örömmel 
nyithatom ki a bibliát és mondhatom imában: „Uram engedd, hogy a papíron lévő 
szavak lelkembe behassanak, és te magad tedd azokat élőkké, elevenekké, 
hatalmassá és frissé az én szívemben. Maga Urunk is érezte az igének hatalmát. Az 
ördög nem érezte annyira azon szónak hatalmát: „Meg vagyon írva”, mint maga az 
Úr Jézus. „Nem”, mondá ő, én nem akarok a köveknek parancsolni, hogy 
változzanak kenyerekké, mivel bízok Istenben, ki engemet kenyér nélkül is 
eltarthat. „Nem akarok a templom tetejéről alábocsátkozni, nem akarom az én 
Istenemet kísérteni. Nem akarom a sátánt imádni, mert egyedül Isten az igaz Isten, 
kit imádani kell”. A Krisztus emberisége egy szent félelmet érezett az Isten igéjével 
szemben, és úgy lett az egy nagy hatalommá ő reá nézve. Az írást kevésre becsülni 
annyi, mint az embernek önnön magától a segítséget elrabolni. Becsüljétek az írást 
és tekintsetek buzgó hálával Istenre azért, hogy azt néktek adta. 
 
Azután pedig: legyetek készek mindenkor vele. Megváltó Urunk, a Jézus Krisztus, 
mindenkor készen volt a felelettel, a mikor a sátán megtámadta: „Meg vagyon 
írva”. Egy üzleti helyiségben nagyon becses a gyors számoló, azonképpen az Úrnak 
házában nagyon hasznos egy biblia alapján szilárdan álló keresztyén. Kell, hogy az 
igéket újaitokon számlálni tudjátok; de még sokkal jobb, hogy ha azokat szíveitek 
mélyében bírjátok. Nagyon jó, hogy ha emlékezetünkbe sok szentírásbeli helyeket 
beraktározunk, még pedig pontosan szó szerint. Egy keresztyénnek nem szabad 
volna legkevésbé sem hibázni, amikor egy szentírásbeli helyet idéz, mintegy 
olyannak ismerni kell a tudóst, kinek művére vagy szavaira hivatkozik. A tudós 
nagyon szereti az igéket pontosan szó szerint használni, nékünk is úgy kellene, hogy 
ha előttünk minden ige drága. Urunk olyan sokat tudott az írásból, hogy azon 
igéket, melyekkel a pusztában a harcot kivívta az összest egyetlenegy könyvből, 
tudniillik a Mózes ötödik könyvéből vette. Előtte volt egy nagyobb tőr, mivel az 
egész ó-testamentom rendelkezésére állott, de ő csak egy könyv mellett maradt 
meg, mintha a sátánnak akarta volna tudtára adni, hogy lőszerekben bővölködik. 
Ha az ördög a kísértést folytatni akarja, úgy az Úrnak még gazdag mentő fegyverei 
vannak. „Meg vagyon írva” egy fegyvertár, hogy ezrével találhatók a pajzsok, még 
pedig mind hatalmas férfiak részére valók. Ott nem csak egy, hanem ezer, sőt 
tízezer fegyver is található. Vannak ottan mindenféle igék, melyek bármely 
események között is alkalmas segítséget nyújthatnak, és elég erősek arra nézve, 
hogy minden támadásokat visszaverhessünk azokkal. Testvérek, tanuljátok 
szorgalmatosan az Istennek igéjét, és legyen készen az mindenkor kezeitekben. Az 
nem ér semmit, ha a bibliával úgy teszünk, mint egy ostoba hajós a horgonyával, a 
melyet oda haza hagyott, mikor egy zivatarnak kitéve volt. Legyen veletek a 
csalhatatlan bizonyság, ha a hazugságnak atyja hozzátok közelít. 



  
247 

 
  

 
Igyekezzetek arra is, hogy annak magyarázatát érthessétek és pedig úgy, hogy 
annak értelme és elferdítése közt különbséget tehessetek. A világban lévő 
romlásoknak egy fele része vagy talán elég több is, nem egy látszólagos hazugság, 
hanem egy elferdített igazság által jött létre. Az ördög, ki ezt jól tudja, előveszen 
egy igét a bibliából, körülmetéli azt, vagy valamit hozzá ad és azzal Krisztust 
megkísérti, megostromolja, de Urunk nem utálta meg azért az írást, hogy azt az 
ördög is idézhette, hanem egy lángoló igével felelt meg annak rögtön. Nem azt 
mondta: „Az nincsen megírva, a mit mondottál, te azt elferdítetted”, hanem 
éreztette vele az igazságot „Meg vagyon írva” és a helyes, alapos igazsággal őt 
legyőzte. Cselekedj te is hasonlóan. Tudakozd az írásokat, igyekezz annak helyes 
értelmét kikutatni és szerez magadnak megkülönböztető tehetséget, hogy hibát ne 
tégy, mikor mondod: „Meg vagyon írva”, mert vannak olyanok, kik hitvallomásokat 
írás szerintinek tartják, pedig nem az. Hogyha biblia verseket az összefüggésből 
kiragadunk, elferdítünk és meghamisítunk, úgy az nem a valódi: ,,Meg vagyon írva.” 
Az írásnak világos értelmét kell ismerni és érteni. Olvassátok a szentírást és 
imádkozzatok a Szentlélek kenetéért, hogy annak értelmét is megtudhassátok, 
mert úgy harcolhattok az ellenség ellen. 
 
Hogyha az igéket elsajátítottátok, úgy álljatok is meg a mellett, bármibe is kerül az 
néktek. Ha egy igének elvetése titeket alkalmassá tenne a követ kenyérré 
változtatni, vagy a levegőbe repülni, miként egy Sérafim, ne vessétek azt el. Hogyha 
az igeellenes cselekedet benneteket az egész világ urává tenne, ne fogadjátok el 
ezen ajándékot. Álljatok szilárdan a törvény és evangyéliom mellett! Legyetek a 
biblia emberei, menjetek annyira, a mennyire a biblia megyen, de tovább csak egy 
collal sem. Hogyha Kálvin vagy Luther integetne is, hogy menjetek tovább, ti pedig 
e jeles férfiakat nagy becsületben tartjátok, mindazáltal csak maradjatok az írás 
mellett egyedül. 
 
Gondoljátok meg végül azt is, hogy Urunk ez időben Szentlélekkel teljes volt. „Jézus 
pedig Szentlélekkel teljes lévén” méne a pusztába, hogy megkísértetnék az 
ördögtől. Az Isten igéje a Szentlélek nélkül haszontalan lesz reátok nézve. Ha egy 
könyvet nem értetek, tudjátok-é, hogy mi a legjobb út arra nézve, hogy annak 
értelmére juthassatok? Hát irtok a szerzőnek és megkérdezitek, hogy mit gondolt 
azon könyvben tett nyilatkozataival? Ha egy könyvet olvastok és annak szerzőjével 
összeköttetésben lehettek, nem panaszkodhattok a felett, hogy azt nem értitek. A 
Szentlélek eljött, hogy mindenkor velünk maradjon. Tudakozzátok az írásokat, de 
egyszersmind kérjétek a Szentlélek világosságát és éljetek annak befolyása alatt. Így 
harcolt Jézus Szentlélekkel megtelve a régi sárkánnyal. Leverte a Léviátánt e 
fegyverrel, mert az Istennek lelke rajta volt. Menjetek ki harcra az ige kétélű 
fegyverével, de előbb kérjétek a Szentlelket, hogy titeket hatalmas erejével 
betöltsön, úgy minden ellenségeiteket legyőzhetitek és végül mint győzelmesek 
állhattok meg az Úr előtt. Isten áldjon meg benneteket az Úr Jézusért. Ámen. 
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A mit a munkások tehetnek, és a mit nem tehetnek 
 
„És mondja vala: úgy vagyon az Istennek országa, mint mikor az ember a magot 
beveti a földbe. És elaluszik és felkél éjjel és nappal: és a mag gyümölcsözik, és 
felhuzalkodik ugyan, hire nélkül, mert a föld magától gyümölcsöt terem, először 
füvet, azután fejet, azután gabonát a főben. Mikor pedig a gabonának gyümölcse 
megmutatja magát, azonnal megaratja, mert eljött az aratásnak ideje”. Márk ev. 
4. r. 26‒29. v. 
 
Ezen igékben nagy tanúság rejlik az „Isten mellett munkálódó szolgák” részére. Ez 
egy példázat mindazok részére, kiknek az Isten országában részök van. Azokra 
nézve egész értéktelen, kik a setétség országához tartoznak, mert nékik nincs 
parancsolva, hogy a jó magot vessék. A hitetlennek pedig ezt mondja az Isten: 
„Miért hirdeted te az én rendelésimet, és miért veszed az én szövetségemet a te 
szádra?” (Zsolt. 50, 16.) De mindazok, kik megbízva vannak, a királyi földmíves 
részére magot vetni, örömmel gondoltak arra, hogy lesz egy aratás is az ő vetésök 
után, és örömmel veszik azt tudomásul, hogy az Úr az ő részökre, kik néki 
szolgálnak, az aratást elkészítette. Halljátok meg ezt mindnyájan, kik minden vizek 
mellett vetettetek, ti kik szent buzgalommal igyekeztek arra, hogy a mennyei 
gabonás csűrt megtöltsétek, néktek tudtotokra adja, a mennyire alkalmasok 
vagytok annak elhordozására.  
 
Legelőször is azt tanulhatjuk szövegünkből, hogy mit tehetünk és mit nem 
tehetünk. Ez legyen tehát első részünk: „Úgy vagyon az Istennek országa, mint 
mikor az ember a magot beveti a földbe, ezt teheti a keresztyén munkás. „És a mag 
gyümölcsözik és felhuzalkodik ugyan hire nélkül”, ez az a mit nem tehet. Az elvetett 
mag minden emberi hatalmon túl esik, azzal a magvető már semmit nem tehet, 
sem meg nem csiráztathatja, sem meg nem növelheti azt. De nemsokára ismét 
sorra jön a munkás, a magvető: „Mikor pedig a gabonának gyümölcse megmutatja 
magát, azonnal megaratja”. Annak idejében arathatunk, és az épen úgy 
kötelességünk mint szinte előjogunk is, hogy azt annak idejében megcselekedjük. 
Látjátok tehát, hogy itten megvan a munkásnak a helye kezdettől fogva, és habár 
középen úgyszólván nincs is hely az ő részére, mindazáltal ismét ajánlkozik egy 
másik alkalom, hogy ha az, a mit vetett, valóban gyümölcsöt is termett. 
 
Figyeljük meg tehát, hogy vetni tudunk. Mindenki, a ki csak tapasztalta szívében az 
isteni kegyelemnek megnyerését, és Istenről ismerettel bír, taníthat arra másokat 
is. Azon kiejtésben „mindenki”, mindazokat bele foglalom, kik az Urat ismerik 
férfiak vagy nők. Nem taníthatunk mindnyájan egyformán, mert nem egyforma lelki 
ajándékaink vannak; az egyiknek egy tálentom adatott, a másiknak pedig tíz, 
szintén nem egyformák az alkalmak sem, mivel az egyikőnk egész rejtett helyen él, 
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a másiknak pedig messze kiterjedő befolyása van, mindazáltal Isten gyermekei 
között nincs oly gyenge gyermeki kéz, mely saját magvacskáját a földbe ne 
vethetné. Nincs köztünk egy ember sem olyan, a kinek a piacon kellene állani 
munka nélkül, mert erejéhez való munka mindegyikre várakozik. Nincs olyan hivő 
asszony, ki épen valami lelki feladat nélkül maradt volna, vajha mindegyik véghez 
vinné a reá bízottakat és azon szavak alkalmazhatókká válhatnának mindegyikre 
nézve: „Ez a mit tehetett azt mívelte”. (Márk ev. 14. r.8. v.) 
 
Nincs okunk Istennel perelni, hogy ha mindent nem tehetünk is, hogy ha ő ez egyet 
mindnyájunknak megengedi, mert a jó magot vetni egy olyan munka, melyhez 
szükséges minden értelmünk, erőnk, szeretetünk és gondosságunk. A szent magok 
vetésére a legnagyobb szorgalmatossággal kellene igyekeznünk, és ez, nem egy 
alárendelt célja a legnemesebb életnek. Mennyei oktatások ahhoz szükségesek, 
hogy a jó gabonát kiválaszthassuk és azt a tévelygések szemetjétől megóvhassuk. 
Szükséges, hogy a szent tanokat saját gondolatainktól és nézeteinktől megtisztítsuk, 
kirostáljuk, mert talán azok sem Isten kedve szerint valók. Az emberek nem a mi 
szavunk által lesznek megmentve, hanem Isten igéje által. Kegyelemre van 
szükségünk, hogy az evangyéliomot helyesen tanulmányozhassuk és azt egészen 
taníthassuk. A különböző embereknek nagy vigyázattal azon részét kell az Isten 
igéjének hirdetni, a mely az ő lelkiismeretöket leginkább áthatja, mert nagyon sok 
függ attól, hogy ha az ige a maga helyén és idejében hirdettetik.  
 
Minekutána a magot kiválasztottuk, elég munkát találhatunk abban, ha kimegyünk 
és azt vetjük mindenütt, mert minden nap meghozza a maga alkalmatosságait, és 
minden társalgás alkalmat nyújt nékünk arra, hogy azt tehessük. „Reggel vessed el a 
te magodat és estve is ne restelkedjél”. (Préd. 11. r. 6. v.) „Vessed a te magodat a 
víz mellett”. (1. v.) 
 
Azonban a bölcs magvető ember megfigyeli a vetésre alkalmas időt és azt örömmel 
felhasználja. Vannak idők, a mikor határozottan csak tékozlás lenne a vetés, mert a 
talaj nem tudná a magot bevenni, nincsen az a mag elfogadására alkalmas 
helyzetben. Az eső után, vagy előtte, vagy valamely időben, melyet az a ki a föld 
természetét tanulmányozta és ismeri azt a vetésre alkalmasnak lenni tudja, akkor 
azonnal hozzá kell fogni és munkálkodni, hogy ha folyton munkálkodnunk kell is 
Istenért, mindazáltal vannak oly idők, a melyekre az Úrnak ama szavai szerint: „Ne 
adjátok azt a mi szent az ebeknek, se a disznók eleikbe ne hányjátok a ti drága 
gyöngyeiteket”, hallgatnunk kell, és ismét vannak olyan idők, a mikor nagy bűn 
volna hallgatni és a szent igékről nem tanúskodni. A szántás és vetés ideje alatt 
korhelykedők, valóban korhelyeknek nevezhetők, mert ők nem csak a napot 
tékozolják el, hanem az egész esztendőt. Hogyha a lelkek felett őrködtök, és a 
kedvező alkalomra vártok és mikor a lélek talán egy pár pillanatnyi időre szent 
lágyulást, engedékenységet nyilvánít, a mit aztán ti felhasználtok, úgy nem kell 
panaszkodnotok a kevés idő miatt, melyet a munkálkodásra nyertetek. Még hogy 
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ha soha, híva nem lennétek is öntözni, vagy aratni, mégis teljesen elég a ti 
hivataltok, hogy ha a magvető munkáját teljesítettétek. 
 
Mert, hogy ha bár csekély dolognak látszik is az evangyéliomnak egyszerű igazságait 
tanítani, mindazáltal az mégis nagyon lényeges. Mi módon hallhatnának az 
emberek tanító nélkül? Istennek szolgái! Az Isten igéjének magva nem olyan, mint a 
bogáncskóróé, melyet a szél mindenfelé viszen. Az Isten országa gabonájának 
hintéséhez emberi kezek szükségesek, és olyan eszközök nélkül az az emberi 
szívekbe nem juthat be és Isten nevének dicsőítésére nem gyümölcsözhetik. Az 
evangyéliom prédikáltatása minden időben szükséges volt és szükséges marad; adja 
Isten, hogy országunkban ez soha ne hiányozzék! Még hogy ha Isten reánk a 
kenyér, vagy víz szükségét bocsátaná is, de az ő igéjének szükségét soha reánk ne 
bocsássa. A hit a hallásból jön és mi módon lehet hallani, ha tanítók nincsenek? 
Csak hintsétek, vessétek az Isten országának magját, mert az nagyon szükséges egy 
aratáshoz. 
 
Ezt a magot gyakorta kellene vetni, mivel a gabonának sok ellensége van, és hogy 
ha a vetést nem ismétlitek, úgy talán soha aratást nem láttok. A magot vetni kell 
mindenüvé, mivel e világnak nincs egy kiválasztott szegletje sem, a melyet magára 
lehetne hagyni, abban a reményben, hogy az majd munka nélkül is teremni fog. 
Nem hagyhatjátok magokra a gazdagokat, vagy a bölcseket azon gondolatban, hogy 
az ő szívökben biztosan ott vannak az evangyéliomnak magvai, mert az életnek 
kevélysége őket Istentől csak távol vezeti. Épen úgy nem hagyhatjátok a 
szegényeket és tudatlanokat sem ezt mondva: „Határozottan ők már magoktól is 
tudják és érezik azt, hogy szükségük van Krisztusra”. Nem úgy süllyednek, hogy ha 
őket az evangyéliommal fel nem emelitek. 
 
Semmiféle emberi törzs, az emberi léleknek semmiféle különös mineműsége, el 
nem hanyagolhatta, hanem mindenütt prédikálnunk kell az igét, mind alkalmatos, 
mind alkalmatlan időben. Hallottam, hogy Koók kapitány, a világot körülevező híres 
ember, egy kis csomagot mindenütt magával vitt, melyben angolországi magvak 
voltak, és a mely részén a világnak csak megfordult, abból a csomagból alkalmas 
helyekre elvetett. A hol kikötött, szokása volt a hajót elhagyni és a part mentében 
csak sétálni. Nem szólt semmit, hanem csak hintette a magot csendben, a hol csak 
járt, hogy így az egész világon egy kört csinálhasson az ő hazájabeli virágokból és 
füvekből. Cselekedjetek ti is hasonlóan, a hova csak mentek, vessétek a lelki 
magokat minden helyen, a melyet csak talpaitok megtapodnak. 
 
De most gondoljunk arra, a mit nem tehettek. Ha a mag kezetekből kiesett, nem 
tehetitek azt, hogy annak életet adhassatok. Bizonyos vagyok benne, hogy nem 
tehetitek azt növekedővé, mert azt sem tudjátok hogyan növekedik az. Szövegünk 
mondja: És a mag gyümölcsözik és felhuzalkodik ugyan hire nélkül”. Az, a mi 
tudtunkon kívül esik, határozottan a mi hatalmunkon is kívül van. Egy búza szemet 
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csirázóvá tehettek-é? Adhattok annak egy nyers vagy meleg helyet, a hol megdagad 
és csirát hoz, de a csirázás a ti hatalmatokon, vagy tehetségeteken kívül esik. Hogy 
történik az? Nem tudhatjuk. Minekutána a csira már létre jött, tudjátok-é tovább 
nőtetni és annak életét levéllé és szárrá fejleszteni? Nem, az sem áll 
hatalmatokban. És a mikor már a zöld levelek után a fej létrejött; megérthetitek-é 
azt? Az megérik, de ti megtehetitek azt? Tudjátok, hogy ti azt nem tehetitek, 
kezeiteket a valódi elősegítésre nem használhatjátok, habár azon föltételeket, 
melyeknél fogva az létre jön, kedvezőbbekké alakíthatjátok. Az élet egy titok, a 
növekedés is egy titok, hasonlóan a megérés egy titok, és ezen három titok azon 
forrás, mely minden behatolás előtt teljesen zárva van. Hogy lehet az, hogy az érett 
magban ott rejlik egy másik vetésnek és növekedésnek előkészülete? Micsoda ezen 
élet-alapelv, ezen titkos nemző erő? Tudsz-é arról valamit? A bölcsész beszélhet 
vegyészeti összeköttetésekről és erről vagy amarról hasonlatosságokat hozha, 
mindazáltal a magnak csirázása és növekedése egy titok marad, az felnövekedik az 
ember tudta nélkül. Ez épen így van az isteni élet keletkezésével és növekedésével, 
vagy előhaladásával az emberi szívben. Az a lélekbe jut és ottan meggyökerezik, 
nem tudjuk hogyan. Természetöknél fogva gyűlölik az emberek az igét, de az 
behatol az ő bensejökbe, megváltoztatja a szívet és annyira jutnak, hogy azt 
szeretik. Egész természetük megújul, ugyannyira, hogy a bűn helyett megtérés, hit 
és szeretet mutatkozik nálok, de hogyan? Azt mi nem tudhatjuk. Miképpen 
működik az Istennek Lelke az emberi szívben, mi módon újítja azt meg, és mi 
módon kelt szent érzelmeket ottan, hogyan szüli azt újonnan egy boldog 
reménységre, azt nem mondhatja meg senki az emberek közül. A Szentlélek 
bevonul hozzánk, hangját nem halljuk, fényét nem látjuk, érintését nem érezzük, 
mindazáltal hatalmas művet végez bennünk és nemsokára észre vesszük az ő 
működését. Tudjuk, hogy a Léleknek munkája egy új teremtés, egy feltámasztás, a 
halálból való életre hozás, de rendesen szavak csak takarói az ő működési módjáról 
való teljes ismeretlenségünknek, a melybe beléavatkozni képesek nem vagyunk. 
Nem tudhatjuk hogyan viszi véghez a szeretetnek csudáit, és mivel nem tudjuk 
hogyan működik, egész bizonyosak lehetünk abban, hogy az ő művét kezünkbe 
nem vehetnénk. Mi nem tudunk teremteni, eleveníteni, átváltoztatni, újjászülni, 
megmenteni. 
 
Hogyha Istennek ezen működése a mag megnevekedésénél véghez ment, mi 
következik azután? A megérett gabonafejeket learathatjuk. Egy kis idő múlva a 
Szentlélek Isten ismét használja az ő szolgáit. Mihelyt az élő mag legelőször a 
gondolatnak zöld füvét, azután a bűn érzetének fejét előhozta, azután pedig a hitet, 
mely a főben való gabonához hasonlít, jön a keresztyén munkás, hogy az ezek után 
való szolgálatot megtegye; mert arathat. „Mikor a gabonának gyümölcse 
megmutatja magát, azonnal megaratja”. Ez nem az utolsó napi nagy aratás, mivel 
az nem tartozik ezen példázat körébe, mely láthatólag egy emberi vető és aratóra 
vonatkozik. Ezen aratási mód, melyre itten megváltónk céloz, az a melyről szólott 
midőn tanítványainak mondotta: „Emeljétek fel a ti szemeiteket és lássátok meg, a 
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tartományokat, mert megértenek az aratásra”. (Ján. ev. 4 r. 35. v.) Minekutána a 
magot a Samaritánusok szívekbe behintette és ez kikelt, ugyannyira, hogy csak 
kezdették az ő benne való hitöket nyilvánítani, mondá az Úr Jézus: „A tartományok 
megértenek az aratásra”. Az Úr mondja: „Más a magvető, és más az arató”. 
Tanítványainak mondja: „Én elbocsátlak titeket annak aratására, melyben ti nem 
munkálódtatok, egyebek munkálódtak”. Nemde nem megvagyon-é ígérve, hogy: „A 
maga idejében aratunk, ha meg nem restülünk?” (Gal. 6. r. 9. v.) 
 
A keresztyén munkás azzal kezdi meg munkáját, hogy ha a Krisztusban való hit 
jeleire figyel. Nagyon kíváncsi arra, hogy a kikelt füvet láthassa, és igen örvend a 
mikor már a megérett kalászok is láthatók. Ő reményli gyakran, hogy az emberek 
hisznek, de óhajtja, hogy bizonyos lehessen abban, és hogyha meggyőződhetik 
abban, hogy íme, végül a hitnek gyümölcse is mutatkozik, akkor elkezdi azokat 
bátorítani, vigasztalni, és azokat a hivők társaságában örömmel üdvözli. A 
keresztyén munkások tudják azt, az ifjú vagy kezdő hivőnek szükséges az, hogy a 
keresztyén gyülekezet csűrébe hozassék, hogy ottan sok ezer veszélyektől 
megmentve lehessen. Egy bölcs földmívelő sem hagyja az érett gabonát kint a 
mezőben a jég vagy más egyéb veszélynek sokáig kitéve, hogy például a jég kiverje, 
vagy a madarak megegyék stb. azt. Épen oly világos, hogy egy hivőnek sem 
tanácsos a szentek gyülekezetének oltalmazó fedelén kívül maradni. Be kell azokat 
hozni a gyülekezet kebelébe, azon nagy örömek között, melyekkel az érett 
gabonakévék behozattatni szoktak. A Krisztusnak szolgája gondosan vigyáz és 
őrködik, és hogyha észre veszi, hogy az ideje elérkezett, azonnal megkezdi a 
megtérteket behozni, hogy azok a testvérek figyelmébe véve, a világtól elkülönítve 
a kísértetektől oltalmazva és az Úr részére megtartva lehessenek, Sőt, igen 
szorgalmas ennek cselekvésében, mert szövegünk mondja: „Azonnal megaratja”. 
Nem vár arra hónapokig, hideg gyanúk alatt, nem fél attól, hogy nagyon hamar 
felbátorította azt, hogyha látja a hitet nála testvéri szeretet mosolyával és mondja 
az új hivőknek: Hiszel-é valóban? Nem jött-é még el az idő, hogy nyíltan vallomást 
tégy hitedről? Nem megparancsolta-e Jézus az ő benne hivőknek, hogy 
megkeresztelkedjenek? Ha őt szereted, tartsd meg parancsolatját”. Nem nyugszik 
addig, míg az új megtértet a hivők társaságába be nem vezetheti. Mert a mi 
munkánk szerelmeseim, még csak félig van végezve, hogyha az emberek 
tanítványokká tétetnek és megkeresztelkednek. Azután azokat még bátorítani kell, 
oktatni és erősíteni, vigasztalni és a nyomor és veszély idején mellettök áltani. Mit 
mond Megváltónk? „Azért elmenvén, tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén 
őket Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazokat, melyeket én parancsoltam néktek”. 
 
Figyeljétek meg azért a mi működésünknek keretét és határát. Az igazságot ugyan 
ajánlhatjuk, prédikálhatjuk az embereknek, de azt magának az Úrnak kell 
megáldani. Az igének megelevenedése és növekedése az emberi szív és lélekben 
egyedül Isten által történhetik. Hogyha a növekedés titokteljes műve megtörtént, 
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akkor aztán alkalmatosak vagyunk a megmentett lelkeket a gyülekezetbe behozni. 
Hogy Krisztus a dicsőségnek reménysége az emberekében megábrázoltassék, az 
nem a mi dolgunk, azt Istenre kell hagynunk, de hogyha Krisztus bennök 
megszületett, akkor a mi kötelességünk és a mi nagy örömünk a Megváltó képét 
bennök felfedezni és mondani: ,Jöjj be Istennek áldotta, miért állassz kint?” Az 
isteni életet létre hozni Istennek a műve, mikor pedig már az létrejött, annak 
ápolása a mi teendőnk. Az elrejtett életet növelni az Úrnak munkája, ezen életnek 
pedig nyilatkozatát és fejlődését látni és ezt learatni Isten hű szolgáinak a 
teendőjök, a mint írva van: „Mikor pedig a gabona gyümölcse megmutatja magát, 
azonnal megaratja, mert eljött az aratásnak ideje. 
 
Tehát ez az első tanúságunk szövegünkből, miszerint láthatjuk, mit tehetünk és mit 
nem tehetünk.  
 
Második részünk hasonlít az elsőhöz és abból áll, hogy mit tudhatunk és mit nem 
tudhatunk. Legelőször is, mit tudhatunk. Tudhatjuk, hogyha az igének tiszta magvát 
vetjük, hogy az kikél és növekedni fog, mert Isten megígérte, hogy úgy fog lenni. 
Nem terem gyümölcsöt minden egyes mag, mert némelyiket a madarak kapdossák 
el és eszik meg, másikat meg a féreg, némelyik minekutána kikelt, a nap melegétől 
szárad el, de általános szabály szerint az Istennek beszéde nem tér ő hozzá vissza 
üresen, hanem megcselekszi a mit akar, és szerencsés lészen azoknál a kikhez 
küldetett. (Ézsaiás 55. r. 10. 11. v.) Ezt tudhatjuk határozottan. És azt is tudhatjuk, 
hogy ha a mag gyökeret vert, alakor növekedni is fog folyton, hogy az nem álom, 
vagy pedig egy kép, amely elenyészik, hanem valami erős és működő, mely egy kis 
fűből, szárból, egy magokkal teljes kalásszá növekedik, és Isten áldása folytán egy 
valódi megmentetéssé fejlődik és olyanná lesz, mint a gabonának teljes magva a 
főben. Isten segedelme által és az ő áldása folytán a mi tanítási munkánk az 
embereket nem csak annyira viszi, hogy a felett elmélkedjenek és bűnös voltukat 
érezzék, hanem a valódi megtéréshez és az örök élethez. Azt is tudhatjuk, mivel 
határozottan meg van mondva, hogy ennek alapja abban rejlik főképen, mivel az 
ige élő és ható, abban élet rejlik. Az Isten igéjéről meg vagyon írva: „Az Istennek 
beszéde élő és ható”. (Zsidók 4. r. 12. v.) „Az rothadás nélküli élő és örökké 
megmaradandó”. (1. Péter 1. r. 23. v.) Az élő magnak pedig az a természete van, 
hogy nevekedjen, és annak oka, hogy az Istennek igéje az emberi szívekben 
nevekedik az, mert az az élő Istennek élő igéje, mert a hol egy királynak szava 
kihirdettetik, abban erő van. Ezeket tudjuk, mert Istennek igéje tanítja. Nincsen-é 
megírva: „Ki az ő akaratja szerint újonnan szült minket, az igazságnak beszéde 
által?”  
 
Továbbá a föld, mely itten az embereket példázza, „magától gyümölcsöt terem”. 
Itten vigyáznunk kell ennek magyarázatánál, mert az emberi szívek magoktól nem 
szülnek hitet. Azok olyanok, mint a kemény szikla, melyen a mag tönkre megy. 
Hanem ez azt példázza: miképpen a föld a harmat és eső áldása alatt Istennek 
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titkos működése folytán a magot beveszi és eltakarja, magába zárja, azonképpen az 
emberi szív alkalmassá tétetik arra, hogy a Jézus Krisztus evangyéliomát bevegye és 
magában mélyen elrejtse. A felébredt emberi szívnek épen arra van szüksége, a mit 
Istennek igéje ajánl. Egy isteni befolyástól indíttatva a lélek magába zárja az 
igazságot és attól át lesz hatva, élővé lesz az igazság a szívben és az által a szív élővé 
tétetik. Az emberek szeretete egyesül az Istennek szeretetével. Az emberek hite, 
melyet ő bennök az Istennek Lelke szült, Isten igazságát elfogadja. Az emberek 
reménye, melyet ő bennek a Szentlélek keltett, megragadja azt, a mi nékik 
megjelentetett, így növekszik a mennyei mag a léleknek földjében. Az élet nem ti 
tőletek jön, kik az igét prédikáljátok. hanem azon igékben rejlik, melyeket ti a 
Szentlélek ereje által prédikáltok. Az élet nem a ti kezetekben van, hanem a 
szívekben, melyek a Szentlélek működése folytán az igazság elfogadására 
alkalmassá tétetnek. A megmentetés nem emberi hatalomtól származik, nem a 
prédikátortól, hanem a hallgatónak személyes bűnérzete által, személyes hite és 
személyes szeretete által. Ennyit tudhatunk és vajon nem elegendő-é ez, minden jó 
és komoly célunk eléréséhez? 
 
Mindazáltal van valami, a mit nem tudhatunk, egy titok, melybe be nem 
tekinthetünk. Ismétlem a mit már előbb mondottam: az emberek bensejében nem 
láthattok és nem láthatjátok, hogy milyen módon ragadja meg az igazság a szívet, 
vagy a szív az igazságot. Sokan saját érzelmeiket vizsgálgatták, mígnem a 
kétségbeeséstől egész megvakíttattak, mások meg az ifjú keresztyének érzelmeit 
vizsgálgatták, mígnem azoknak az ő erős őrködésük által több kárt mint hasznot 
tettek. Az Isten munkájában több helye van a hitnek, mint a látásnak. A mennyei 
mag titokban növekedik. El kell azt ásni, hogy szemeitek elöl elrejtve legyen, 
máskülömben nem remélhettek aratást. Még hogy ha a magot a földön felül 
tartanátok is, és az megcsirázna, még akkor sem tudnátok meglátni hogyan 
növekedik, hogy ha nagyító üveggel szemlélnétek annak dagadását és 
kibontakozását, még sem láthatnátok annak benső életerejét, mely a magot 
mozgatja. A Léleknek útját meg nem ismerheted. Az ő műve titokban megy véghez. 
„Magyarázd meg az újjászületést”, mondja valaki. Ezt felelhetem néki: „Tapasztald 
az újjászületést és akkor tudni fogod, hogy mi az”. Vannak titkok, helyekbe mi bé 
nem hatolhatunk, mivel azoknak világosságok nagyon fényes, annyira, hogy emberi 
szemek el nem hordozhatják. Ó, ember, te nem lehetsz Mindentudó, mivel te csak 
egy teremtés vagy és nem a Teremtő. Reád nézve maradni kell mindenkor egy 
olyan tájnak, mely nemcsak ismeretlen, hanem megismerhetetlen is. Eddig mehet a 
te ismereted, de tovább nem, és hálát adhatsz Istennek azért, hogy az úgy van, 
mert éppen ilyen módon hágy ő helyet a hitnek és ád néked okokat az imára. Hívd 
segítségül buzgóan a nagy munkást, hogy ő vigye véghez azt, a mit te meg sem 
kísérthetsz, hogy te, midőn látsz embereket megmentetni, az Úrnak adhass örökké 
hálákat és Néki tulajdoníthass minden tisztességet. 
 
Szövegünk mondja nékünk, hogy mit várhatunk, mint Isten mellett munkálkodó 
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szolgák és mit nem várhatunk. Ezen példázat szerint várhatjuk, hogy látni fogunk 
gyümölcsöket. A szántóvető ember a magot elhinti az ő földjébe, a mag 
meggyökerezik és növekedik, és ő természetesen várja az aratást. Én óhajtom, hogy 
mondhatnék valamit arra nézve, hogy a keresztyén munkásokat nagyobb és 
élénkebb várakozásra buzdíthatnám, mert félek rajta, hogy sokan hit nélkül 
munkálkodnak. Ha volna egy kertetek, vagy egy darab földetek és abba magot 
vetnétek, nagyon meglepetve és megszomorodva lennétek, ha semmi ki nem kelne 
az elvetett magból, de sok keresztyén egész elégedettnek látszik tovább 
munkálkodni a nélkül, hogy eredményt várna. Ez egy igen nyomorult módja a 
munkálkodásnak, éveken át üres vedreket hozni fel. Határozottan, nékem látnom 
kell az én munkámnak valami eredményét és örvendeznem, vagy pedig, ha semmit 
nem láthatok, szívemnek a fájdalomtól majdnem egészen meg kell töretni, ha én a 
nagy Mesternek igazi hű szolgája vagyok. Eredményeket kellene várnunk, és hogy 
ha több és nagyobb eredményeket várnánk, úgy többeket is láthatnánk, de az egy 
igen sok kárt okozó, ha a várakozásban, vagy az eredményben kétesek vagyunk, 
ezért nem sikerül gyakran Isten szolgáinak munkájok. 
 
Mindazáltal azt nem szabad várnunk, hogy mind szárat és, fejet ott azonnal létre 
szeretnék hozni, hogy aztán annak magvát a rajongás tüzében megszárasszák és 
úgy teljesen megrontsák. Alkalmat szolgáltatnak a népeknek azt gondolni, hogy 
megtértek és azáltal akadályozzák őket abban, hogy az igazságnak üdvöt adó 
ismeretére jussanak. Sokakat azáltal akadályoznak meg a megmentetéstől, hogy azt 
mondják nékik, hogy ők már megmentettek és őket a tökéletesség képzelgésével 
teszik felfuvalkodottakká, ha még töredelmes szívök sincsen. Talán az olyan népek, 
hogy ha őket oktatták volna arra, hogy mélyebben kereskedjenek, nem elégedtek 
volna meg azzal, hogy a magot a köves földbe befogadták, de mostan egy gyors 
növekedést nyilvánítanak, és épen olyan gyorsan alá szállanak és elesnek. Várjuk 
tehát hívőiesen a magnak növekedését, de reméljük annak az alap igénk szerinti 
fejlődését láthatni, először, másodszor és harmadszor: először füvet, azután fejet, 
azután gabonát a főben. 
 
Azt is elvárhatjuk, hogy a magnak megérését látni fogjuk. Munkánk Isten kegyelme 
által valóban hithez vezeti azokat, a kikben ő Lelke és igéje által működik, de azt 
nem szabad várnunk, hogy azt mindjárt tökéletesen láthatjuk. Milyen sok 
tévedések történtek már e tekintetben. Itten például egy fiatal ember mélyen 
megindult, és valamelyik hű testvér beszélget ezzel a reszkető kezdővel, állit eleibe 
nehéz kérdéseket. Mivel arra feleleteket nem adhat lecsüggeszti tapasztalt fejét, 
ráncra szedi szemöldökét. Kimegy a mezőbe, hogy megláthassa lesz-é gazdag 
aratás, és habár még kora tavasszal van is az idő, panaszkodik, hogy csak egy búza 
fejet sem láthat; valóban nem láthat még semmit csak zöld füvet. „Semmi nyomát 
sem láthatom a gabonafejeknek”, mondja panaszkodva. Nem, testvérem, 
természetes dolog, hogy még azokat nem láthatod, mert nem vagy megelégedve a 
füvel, vagy a már valamennyire mutatkozó szárral, a melyek az életnek jelei, hanem 
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azt óhajtanád, hogy azonnal egészen elkészülve látnál mindent. Ha a zöld füvet 
kerested volna, amint az tavasszal található, volna nagyon könnyen, és az tégedet 
egész megvigasztalt volna. Én magam részéről mondhatom, hogy örülök már csak 
azon is, hogy ha egy gyenge óhajt vagy kívánságot észre vehetek, a 
nyugtalanságnak valamely fokát, a bűn iránti gyűlöletnek valamely mértékét, vagy a 
kegyelem utáni kívánságot. Nem volna-é részetekre is tanácsos, a dolgokat úgy 
fogni fel, hogy elöbb elkezdenétek annak kezdetén és azzal megelégednétek, hogy 
ha azok kezdetben egész kicsinyek is? Lássátok a kívánságnak gyenge füvét és 
azután figyeljétek meg, mi következik utána. Nemsokára többet fogtok látni, mint 
csupán óhajt, mert látható lesz a bűnről való meggyőződés és az elhatározás a bűn 
útjáról letérni, azután pedig egy gyenge hit, olyan kicsi mint egy mustár mag, de a 
növekedésre képes. Ne vesd meg a kicsiny eseményeket. Ne vizsgálgasd a most 
született gyermeket, hogy láthasd vajon egészséges-é a tanokban a te tapasztalt 
felfogásod szerint, mert tízből egyet ha találhatsz, a ki ha egészséges is a lelki 
életben, mindazáltal nézeteddel meg nem egyező az ő lelki helyzete, tehát azzal 
csak kínozod azon kedves lelkeket, hogyha elébök nehéz kérdésekkel járulsz. 
Beszélj velük arról, hogy ők bűnösök, és Krisztus egy Megváltó, így megöntözöd 
őket, hogy nemsokára teljesen megérett gabona kalászokhoz hasonlókká lesznek. 
Megtörténhetik, hogy még nem sok található bennök, a mi úgy nézne ki, mint a 
gabona, de lassan-lassan meg fogtok győződni arról, hogy azok valóban tiszta 
búzák, ha valahol csak létezik tiszta búza. Ezen ember valóban egy igazi gabona fej, 
és örömmel takarítom őt az én Mesterem csűrébe. Ha a zöld füvet lekaszáljátok, 
honnan növekedhetnének a gabona kalászok? Keressetek kegyadományokat az új 
megtértekben, de a tökéletességet ne keressétek most még bennök. 
 
Szövegünk utolsó részében megfontoljuk, hogy milyen álmot lehet az Úr 
munkájában foglalatoskodó munkásoknak magoknak megengedni és milyet nem, 
mert ezen magvetőről mondva van, hogy ő aluszik és felkél éjjel és nappal, és a mag 
gyümölcsözik és felhuzalkodik ugyan hire nélkül. 
 
Mondják, hogy a földmíves foglalkozása igen jó, mivel az előre halad még akkor is, 
mikor ágyában aluszik, és az határozottan úgy van, de a mi foglalkozásunk is épen 
olyan jó, hogy ha nagy Mesterünknek hűen szolgálunk, a mennyiben vetjük a jó 
magot, mert az növekedik akkor is, a mikor mi aluszunk. 
 
De hogyan engedheti meg Krisztusnak egy hű munkása azt magának, hogy aludjon? 
Erre legelőször azt felelhetjük, hogy néki meglehet engedni magának a bizalomból 
származott, nyugalomnak álmát. Te félsz? Ugy-e bár, hogy úgy a Krisztus országa 
nem fog terjedni? Ki parancsoltat néked, hogy az Úrnak ládája miatt rettegésben 
légy? Te félted a Jehovát, a végnélkülit, hogy az ő tanácsa majd nem fog véghez 
menni? Szégyelld magadat! Aggodalmaiddal Istent tiszteletlenséggel illeted. Tönkre 
mehet-é a Mindenható? Sokkal jobban tennél ha e tekintetben nyugodtan aludnál, 
minthogy ha vigyázol és az Uzza sorsára jutsz. (2. Sámuel 6. r. 6. 7. v.) Csak nyugodj 
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türelemmel! Istennek elvégezett tanácsa véghez megyen, országa eljön, 
választottai megmentetnek, és Krisztus az a lelke fáradságának hasznát látni fogja. 
Nyugodj és aludd azon édes álmot, melyet Isten azoknak enged, a kik őt szeretik, a 
tökéletes bizodalomnak álmát, a miképpen Jézus nyugodtan aludt hátul a hajóban, 
mialatt az a szelektől ide s tova hányattatott. Isten ügye nem volt soha veszélyben 
és nem is lesz soha, az elvetett mag az isteni hatalom által biztosítva van és aratást 
kell annak hozni határozottan. Türelemmel legyetek tehát, és várjatok nyugodtan, 
míg az aratás jön, mert „az Úrnak akaratja az ő keze által jó szerencsés lészen”. 
(Ézsaiás 53.r.19.v.) 
 
Aludjátok az örömmel való várakozás álmát is, a mely egy örvendetes ébredéshez 
vezet. Keljetek fel reggel azon érzettel, hogy az Úr minden dolgokat az ő elvégezett 
tanácsának teljesedéséhez fog vezetni, és azoknak legnagyobb javokra, a kik ő 
benne bíznak. Igyekezzetek nappal áldásokat nyerni, és éjszaka zárjátok le 
szemeiteket azon nyugodt reményben és várakozással, hogy holnap még nagyobb 
lelki jókban fogtok részesülni. Hogy ha nem alusztok, úgy reggel nem lesztek 
felfrissülve és a további munkára nem lesztek alkalmatosak. Hogy ha 
megtehetnétek, hogy egész éjjel fent üljetek és az aggod 
 
255-256 hiányzik sor 
 
munkának véghez vitelére, mellyel Mesteretek holnap reggel benneteket megbízni 
akar, azért nyugodjatok és legyetek békében, és munkálkodjatok teljes bizalommal, 
mert az ügy egész biztonságban van Urunk kezeiben. Nincs-é megírva, hogy: „Isten 
az ő szerelmesinek enged álmot”. (Zsolt. 127, 2. v.) 
 
Adjátok át magatokat a nyugalomnak, mivel munkátokat teljes biztonságban Isten 
kezeibe ajánlottátok. Minekutána ezt megtettétek járuljatok Istenhez oltalomért, 
imában és az egész ügyet ajánljátok Istennek azután ne nyugtalankodjatok semmit 
a felől. Ha az Isten igéjét hirdettétek és azután nyugodtan Istennek ajánlottátok 
imáitokban, teljes nyugodtsággal lehettek, mert az jobb kezekben már nem 
lehetne, mint azéban, a ki mindeneket cselekszik az ő akaratjának tanácsából. 
 
De ne aludd a vigyázatlanság álmát. A földmíves elveti a magot, de azért nem 
felejtkezik el róla. Kerítését kijavítja, a madarakat elűzi, a gazt közüle kigyomlálja, 
vagy ha áradat jönne vetésére azt lecsatornázza. Ő nem figyeli a mag növekedését, 
de van ám elég sok más teendője. Ő aluszik, de csak a kellő időben és mértékben, 
és az ő nyugalmát nem lehet a restek szunnyadozásával összetéveszteni. Ő nem a 
közönyösség álmát alussza, vagy pedig a tétlenségét, mert hiszen minden évszak 
meghozza az ő részére a külömbféle munkákat és követeléseket. Egy darab földet 
bevetett, de még egy másikat ismét be kell vetnie. Vetett, azután pedig a maga 
idejében aratnia kell, és hogyha azt elvégezte, akkor meg csépelnie kell és 
megszórni, megtisztítani a kicsépelt magot. Egy földmíves munkája soha sincs 
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elvégezve, mert az ő birtokának egyik vagy másik részén mindig van olyan munka, 
mely az ő jelenlétét kívánja. Az ő álma csak egy szünidő, mely alatt erőt nyer ahhoz, 
hogy munkáját tovább folytathassa. Ezen példázat megtanít mindazokra, a 
melyeket részünkről tennünk kell, de az Isten dolgaiba be ne tolakodjunk. A 
tanításban szorgalmatosak legyünk, de a mi az igazságnak az emberi szívekben való 
titkos működését illeti imádkoznunk kell és nyugodni és az Úrtól várni a benső, 
(lelki) erőt. Isten segítsen bennünket arra, hogy mindezeket tehessük. Ámen 
 

Szeretet a dorgálásban 
 
Isten gyermekei gyakran ki vannak téve különféle dorgálásoknak, és az Úrnak keze 
gyakorta reájok nehezedik, mindazáltal minden ő meglátogatásaik az Úr jóságáról 
tanúskodnak, és az ő próbáltatásaik a végetlen szeretet és hűség jelei. Talán 
hallottad már a következő kis történetet és példázatot? Volt egykor egy pásztor, a 
kinek egy juha volt, melyet ő egy jobb legelőre akart terelni, hívta azt, de nem 
ment, vezette, de nem engedelmeskedett. Végül a pásztor gondolta: tudom mit kell 
tennem. Volt a juhnak egy báránykája, mely anyja mellett legelészett, a pásztor 
karjára vette a bárányt és vitte, ekkor az anya juh is követte őt. Hasonlóképen 
cselekszik Isten gyakran az övéivel. Isten gyakran mondotta már néked, hogy 
kövesd őt, de nem teljesítetted. Krisztus mondottá: jöjj, de nem hallottad meg. 
Küldött reád nyomorúságokat, de azok sem vezettek hozzá. Végül elvette 
gyermekedet és azonnal kész voltál hozzá jönni és Megváltódat követni. Látod az a 
jó pásztor szeretetének és kegyelmének jele volt. Miképpen a pásztor a báránykát 
magához vette, hogy a juhot megmentse, azonképpen a Megváltó gyermekedet 
elvette és a mennybe vitte, hogy tégedet is oda vigyen. Ó üdvös meglátogatások, 
üdvös veszteségek, üdvös halálos ágyak, melyek a lelki életre vezetnek! Tudod, 
hogy ha valaki az ő földjéről gabonát akar aratni, először a földjét meg kell szántani. 
A szántóföld panaszkodhatna és mondhatná: „Miért ásol olyan mély barázdákat az 
én arcomban? Miért fordítod meg az én bensőmet?” Mert nem várhatunk az 
elhintett magból aratást, hogy ha a szántóföld meg nem puhíttatott, el nem 
készíttetett. Az éles szántóvasak barázdákat készítenek a jó vetéshez. Vagy nézz egy 
másik példát: Valaki akarna valamely vas darabból egy éles fegyvert készíttetni, a 
mely egy nagy és hős harcos részére lenne. Mit teszen hát? Tűzbe teszi azt a vasat 
és megolvasztja, kiveszi a tisztátalan salakot a fénylő tiszta anyag közül, azután a 
kalapáccsal addig kovácsolja, míg a kívánt alakot megnyeri, az üllőn jól körül 
veregeti azt, egyik tűz megedzi és megcsiszolja, mígnem abból egy igen alkalmas 
fegyver lesz, mely a harcban sem el nem törik, sem ki nem csorbul. Épen úgy 
cselekszik Isten veled is, azért kérlek, óvakodj minden félreértéstől, hogy ha az 
isteni gondviselés könyvét olvaso, mert hogy ha azt helyesen olvasod, úgy az 
következőleg hangzik: „Kegyelmességet akarok ő hozzá nyilvánítani, azért sebeztem 
meg őt. A kiket én szeretek megfeddem és megdorgálom”. Azért jertek el, térjünk 
vissza az Úrhoz, mert: „ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket, megvert, és 
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béköti a mi sebeinket”. (Hóseás k. 6. r. 1. v.) 
 

„Megékesíted az esztendőt a te jólvoltoddal” 
 
Zsoltár 65, 12. v. 
 
Isten áld minket gazdagon, minden nap és minden órában, az egész év lefolyása 
alatt, hogy ha aluszunk vagy ébren vagyunk egyaránt nyilvánítja az ő kegyelmét 
hozzánk. A nap a setétség idejében magunkra hagy, de Isten soha meg nem szűnik 
a szeretet sugarait gyermekeire kiárasztani. Az ő nyájassága és jósága szakadatlanul 
és kimeríthetetlenül folyik miként egy folyam, még pedig oly kimeríthetetlen 
teljességgel, a milyen ő maga. Miképpen a légkör a földet folytonosan övezi és az 
emberek életét készséggel fenntartja, azonképpen környezi Istennek jósága minden 
ő teremtéseit. Ő benne élnek azok mint elemökben, ő benne mozognak és lényöket 
ő tőle nyerik. Mindazáltal Isten kegyelem nyilvánítása épen úgy van, mint a nap, 
mely bennünket a nyári napokban forróbb és fénylőbb sugarakkal örvendeztet 
meg, mint más időszakokban, és mint a folyamokkal, melyek az eső után kidagadva 
folydogálnak, és mint a levegővel, mely sokszor friss lehelet és balzsami illattal van 
áthatva. Az isteni kegyelemnek meg vannak a maga arany órái, az áradatnak napjai, 
a midőn Isten az ő irgalmasságát az emberek fiain megdicsőíti. A látható világ 
áldásai között, az aratásnak megvannak az ő különös gazdag áldásai. Úgyszinte az 
ősznek dicsősége az ily jeles alkalmak közzé tartozik, mivel azon időben a 
gondviselésnek gazdag áldásai, adományai érettekké lesznek. Ez a megvalósításnak 
ideje, mivel az érés ideje előtt minden csak remény és várakozás volt. Nagy az 
aratásnak öröme. Boldogoknak érezik magokat az aratók, kik karjaikat a menny jó 
adományainak áldásaival megtölthetik. A zsoltár író azt mondja nékünk 
„Megékesíted vagy helyesebben: megkoronázod az esztendőt”. Ezzel kinyilvánítja, 
hogy az aratás az esztendő koronázási ünnepélye. És határozottan, ezen koronázó 
kegyelem és adományok bennünket koronázási hála és dicséretre indítanak. 
Szükséges hát, hogy azt legbensőbb érzelemmel és hálával teljesítsük. Óh, vajha 
szíveink egész felhevülhetnének, hogy lelkünk megemlékezhetne arról, azt 
fontolgathatná, és soha arról el ne felejtkezne, mely igen jó és kegyelmes az Úr! 
Magasztaljuk azért a mi ajakainkkal, és az ő nagy nevét hirdessük szüntelen, mivel 
mindezen áldás és kegyadomány az ő jóvoltából adatik nékünk. Dicsőítsük 
Istenünket azzal, hogy adományainkat néki szenteljük. 
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„Szede azért abban a mezőben mind estvéig” 
 
Ruth. 2, 17. v. 
 
Tanuljunk ma a szedegető Ruthtól. A miképpen ő kiment a gabona földre, úgy kell 
nékem is kimenni az imának, az elmélkedésnek, az isteni tiszteletnek és az ige 
hallgatásnak mezejére, hogy lelki táplálékokat gyűjthessünk. A kalászszedegető 
fejenkint szedegette és gyűjtögette össze készletét, munkájának hasznát lassan 
lassan csak apránkint láthatta, így nékem is meg kell elégednem azzal, ha Isten 
igéjének egyes igazságait feltalálom, hogy ha azok nem is tömegestül adatnak 
egyszerre. A kévéhez minden egyes gabona szál hozzájárul, másképen nem lehetne 
kéve soha, azonképpen az evangyéliomnak minden egyes tanúsága segítséget nyújt 
ahhoz, hogy bölcsek lehessünk az idvességre. A kalász szedegető nyitva tartja 
szemeit, hogy ha álmodozva szédelgett volna a tarló, úgy este nem térhetett volna 
haza a szedegetett készlet feletti örömmel. Lelki működésemben élénknek kell 
lennem, különben nem hoz az részemre semmi áldást, félek rajta, hogy ezáltal már 
sokat veszítettem. Óh, bárcsak jobban megbecsültem volna az alkalmatosságokat 
és nagyobb szorgalommal gyűjtögettem volna. A kalász szedegető minden búza 
fejnél megáll, a melyet csak talál, ezt is igen meg kell jegyeznem. Magasra törekvő 
szellemek gáncsoskodnak és eltaszítanak, de az alázatos lelkűek gyűjtögetnek, és a 
mellett áldásokat nyernek. Az együgyű szív nagy segítség arra nézve, hogy az 
evangyéliom hirdetését épülettel hallgathassuk. A hirdetett igét, mely a lelkeket 
megtarthatja, csak alázatos szívvel lehet bevenni. Egy meghajolhatatlan derék nem 
alkalmatos a gabona fejek szedegetésére, le kevélység, te egy gyalázatos rabló 
vagy! A mit a szedegető összegyűjtött, azt meg is tartotta, hogy ha mikor egyik fejet 
felvette, a másikat elejtette volna, úgy egész napi munkája nagyon csekély 
eredményű lett volna, tehát nagyon igyekezett arra, hogy a mit felszedett, azt meg 
is tartsa és összegyűjtse, csak így lett végül munkájának jó eredménye. Mily gyakran 
elfelejtem én mindazt, a mit hallottam. A második igazság az elsőt kiűzi 
emlékezetemből, és így végül az én sok lármával való olvasásom, vagy hallgatásom 
a semmivel végződik! Érezem-é valóban annak fontosságát, hogy az igazságot egy 
hivői szívben megőrizzem? Mindig nagyobb a szükségem, csak segíts ó Uram, hogy 
azt érezhessem, hogy az engemet szorgalomra indítson, és hogy egy olyan 
mezőben szedegethessek, melyen szorgalmam után gazdag jutalomhoz juthatok! 
 

Lelki kalász szedegetés 
 
„A kévék között is hadd szedjen, és meg ne pirongassátok őt”. Ruth. k. 2. r. 15. v. 
 
Faluk és kisebb városokból való barátaink részére nem szükséges a felől 
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magyarázatot tartani, hogy mit érthetünk kalász szedegetés alatt. Gondolom, hogy 
ezen szokás nincs eltörölve sehol és így a szegényeknek is meghagyják az ő kis 
részecskéjöket az aratásból mindenkor. De félek rajta, hogy sokan azok közül, kik az 
egyház terén az ő saját szokások szerint évről-évre mint szedegetők mutatkoznak, 
még nem elég bölcsek arra, hogy a lelki kalász szedegetés mennyei művészetét 
érthetnék. Ez lesz azon szöveg, melyet ez alkalomra kiválasztottam, és én ezt 
Ruthnak azon kedves történetéből veszem, a melynek elbeszélése mindnyájunk 
előtt ismeretes lehet. Ezen elbeszélést úgy fogom használni, mint egy olyan képet, 
mely minket mutat fel, igen egyszerű, de tanulságos módon. Legelőször 
megfigyeljük, hogy itten egy nagy földmíves található: ez Ruthnak Boáz volt, nékünk 
pedig a mi mennyei Atyánk. Másodszor megfigyelünk egy alázatos kalász 
szedegetőt: az Ruth volt ezen történetben, de ő úgy tekinthető, mint minden hivők 
előképe. És harmadszor, itten Ruthnak egy barátságos engedély adatik: „A kévék 
között is hadd szedjen és meg ne pirongassátok őt”, és ugyanezen engedély adatik 
nékünk a lelki dolgokban. 
 
Legelőször, az egész föld Istene egy nagy földmíves. Ez igaz a természeti dolgokban. 
Tényleg minden földmívelés az ő hatalma és bölcsessége által történik, az emberek 
szánthatják a talajt és vethetik a magot, de miképpen az Úr Jézus mondotta: „Az én 
atyám a (szőlőben való) munkás”. (Ján. ev. 15. r. 1. v.) Ő hozza fel a felhőket és 
bocsátja a napsugarakat, ő küldi a szeleket és osztogatja a harmatot és esőt, ád 
fagyot is és meleget, és ily sokféle események által, melyek ő általa a természetben 
véghez mennek, adja a táplálékot embereknek és barmoknak. Minden munka a mit 
Isten cselekszik, másoknak javára történik. Néki nincs szüksége a mi mezei 
munkánkra. Hogyha megéhezne sem mondaná meg nékünk. „Mert enyém az 
erdőnek minden vada, a hegyeken való sok ezer barmok”, mondja. (Zsolt. 50, 10. v.) 
A legtisztább barátság és jóakarat lakozik Istenünk szívében. Habár minden dolgok 
Istenéi, mindazáltal az ő összes munkái a teremtésben és világkormányzásban nem 
saját részére, hanem az ő teremtései számára történnek. Ez nagyon felbátoríthatna 
bennünket arra, hogy ő benne bízzunk. 
 
A lelki dolgokban is egy nagy földmíves Isten, és itten is az ő gyermekei javára 
történitek minden ő munkái, hogy azok megelégedjenek gazdagon. Engedjétek 
meg, hogy az evangyéliomnak messze kiterjedő mezejéről beszéljek, melyet 
mennyei Atyánk gyermekei javára munkál. Ezen mezőkben igen nagy 
változatosságokkal találkozunk, és azok mind igen termékenyek, „a Jákób forrása a 
gabonának és bornak földében, az ő egei harmatot csepegtetnek néki”. (5. Mózes 
33, 28.) Minden föld, melyet mennyei Atyánk munkál, gazdag aratást szolgáltat, 
mert ő nála nincsen szűk aratás vagy éhinség. 
 
Az ő szántóföldének egy része a tanföldnek neveztetik. Mily teljes kévéi találtatnak 
itten a legjobb búzának! Az a kinek megengedtetik itten búzafejeket szedegetni, 
találhat elegendő kenyeret, mivel ez a föld teljes markonkint szolgáltatja azt. 
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Tekintsétek meg csak az elválasztásnak szép kévéit. Valóban telve van nehéz 
termett búza fejekkel, mint a milyeneket Fáraó az első álmában látott ‒ teljes és 
kövér gabona fejek. Ott van a végig megmaradásnak nagy kévéje, hol minden 
gabonafő egy-egy ígéret, hogy Isten azon munkát, melyet elkezdett, be is végezi. 
Hogyha nincsen elég hitünk, hogy ezen kévékből egy egészet bírjunk, úgy 
szedegethetünk a Krisztus vére által való megváltatás kévéiből. Sok szegény lélek, 
mely az elválasztó szeretetből táplálékot nem szerezhet, és az ő Krisztusban való 
megőriztetését valóban nem érezi, mégis felüdülhet és örvendhet a helyettesítés 
magasztos tanai felett. Sok és gazdag kévék találhatók a tanföldön szorosan 
összehalmozva, hogyha azok a megvizsgálás által kicsépeltetnek és az elmelkedések 
malmában megőröltetnek, királyi táplálékot szolgáltatnak az Úr gyermekei 
részökre. 
 
Szeretném tudni, hogy miért van az, hogy Urunk sáfárai közül némelyek annyira 
hajlandók ezen földnek bejáratát elzárni, mintha azt ők valami veszélyes talajnak 
tartanák. Én a magam részéről óhajtanám, hogy gyülekezetemnek tagjai, itten 
nemcsak búzafejeket szedegethetnének, hanem egész rakott szekér gabonákat 
vihetnének innen, mert tudom, hogy túl sok táplálékot nem nyerhetnek, hogyha az 
igazság a táplálék. Talán azok az előbb említett munkások attól félnek, hogy Izrael 
„kövér és meghízott lesz”. (5. Mózes 32, 15.) hogyha nagyon sok táplálékot kap? 
Félek rajta, hogy inkább megtörténhetik, hogy éhhalállal fog meghalni, ha tőle az 
egészséges tanok kenyere visszatartatik. Ha mi az ige előírásaihoz és 
figyelmeztetéseihez szeretettel vonzódunk, úgy nem kell félnünk annak tanaitól 
sem, sőt ellenkezőleg azokat kutatnunk kellene, és azokkal nagy örömmel 
táplálkoznunk. Az elválasztás tanának helyes viszonyba kelt állíttatni az ige más 
részeivel, mert nagyon szegény prédikáló szék az, a honnan ez kivan zárva. Nem kell 
az Úr népét ezen földtől távol tartani. Én azt mondom, nyissátok fel a kapukat és 
jöjjetek ide mindnyájan, ti Istennek gyermekei! Bizonyos vagyok abban, hogy az én 
földemben nem növekszik semmi olyan, a mi károtokra lehetne. Az evangyéliomi 
igazságok mindenkor biztos igazságok. Élvezhetitek azt mindaddig, míg azzal 
teljesen megelégedtek és az nem fog néktek megártani. Ne féljetek soha egy 
kinyilvánított igazságtól sem. Féljetek a lelki tudatlanságtól, nem pedig a szent 
tudománytól. Nevekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
esméretiben. Mindaz, a mi Isten igéjében taníttatik, azért adatott, hogy a 
keresztyén arról gondolkozzon, elmélkedjen, azért nem kell semmit elhanyagolni 
abból. Keressétek fel naponkint a tanföldet és a legnagyobb szorgalommal 
szedjétek ottan a kalászokat. 
 
A nagy földmívesnek egy másik földje az ígéretek földének neveztetik. Erről 
szólanom sem szükséges, mivel reménylem, hogy ezen földre mindnyájan gyakran 
kimentek, hogy ottan kalászokat szedegessetek. Hadd vegyek fel itten is néhány 
kalászokat és hadd mutassam meg azt néktek, hogy felindítsalak benneteket arra, 
hogy egész nap ezen a földön maradhassatok, és este jól megrakodva térhessetek 
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haza. Itt van egy kalász például: „Mert a hegyek megindulnak és a halmok 
megrendülnek, az én kegyelmem pedig tőled el nem távozik, és az én 
békességemnek szövetsége meg nem tántorodik”. Itt van egy másik: „Mikor a 
vizeken által mész én veled lészek, és a vizek el nem boríthatnak tégedet, mikor a 
tűzön járandasz, meg nem égsz, és a láng meg nem perzsel tégedet”. Ismét egy, 
ennek nagyon rövid szára van, de igen nehéz termett feje: „Elég néked az én 
kegyelmem”. Egy másik ismét hosszú száron, de igen gazdag gyümölccsel: „Ne 
háborodjék meg a ti szíveitek, hisztek az Istenben, higgyetek én bennem is. Az én 
Atyámnak házában sok hajlékok vannak, mert ha különben volna, megmondottam 
volna néktek, elmegyek, hogy megkészítsem néktek a helyet, és mikor elmegyek és 
megkészítem néktek a helyet, ismét eljövök és felviszlek titeket én magamhoz, 
hogy a hol én vagyok ti is ott legyetek”. Minő szó ez! „Ismét eljövök”. Igen 
szerelmeseim, mondhatjuk az ígéretek földjéről azt, a mit egyetlen darab földről 
sem lehet mondani Magyarországon, tudniillik, hogy az oly gazdag föld, hogy már 
gazdagabb nem lehetne, és hogy annyi gabonafejeket terem, hogy többet már 
előhozni nem lehetne. Miként a költő is énekli: 
 
„Mit tehetne többet, mint a mennyit tett, 
Értetek, kik hozzá vágytok, siettek?” 
 
Gyűjtögessetek ezen a földön, ó ti szegények és szűkölködök, és ne gondoljátok azt 
soha, hogy tolakodók vagytok. Az egész föld a ti sajátotok, azon minden gabona fej 
a tiétek, még hogyha a kévéből húzzátok is azt ki, tehetitek és minél többet vesztek 
abból, annál többet szabad vennetek. 
 
Azután ott van az isteni alapítványoknak földe, ezen földből is nagyon sok jó gabona 
növekedik. A keresztség földje rendkívüli termékeny volt sokónk részére, mivel az 
nékünk példázta a Krisztusban való meghalásunkat, eltemettetésünket és 
feltámadásunkat, és mi az által felbátorítva és tanítva lettünk. Nagyon jó és 
épületes volt részünkre azt elmagyarázni, hogy mi Urunk oldala mellett vagyunk és 
úgy tapasztaltuk, hogy az Úr parancsolatai megtartóiknak sok jutalmok vagyon. De 
nem akarlak benneteket ezen a földön soká fenntartani, mert többen a mi kedves 
barátaink azt gondolják, hogy ez igen nedves talaj, ezeknek kívánok több 
világosságot és kegyelmet. Azonban tovább megyünk az úrvacsorának földjére, hol 
Urunknak legjobb gabonája terem. Mily dicső dolgokat élvezünk mi ezen 
kiválasztott helyen! Nem ízleltük-e ottan a legédesebb és legtáplálóbb eledeleit? 
Nincsen az egész birtokban olyas föld, mely ezen egész földnek közepét és 
koronáját felülmúlná: ez a király földje. Kalászszedegető, maradj meg ezen a 
földön! Szedegess ottan, minden hétnek az első napján, és várjad, hogy Uradat 
ottan megláthatod, mert megvagyon írva: „Megismerteték vala ő tőlük a kenyérnek 
megszegéséről”. (Luk. ev. 24, 35.) 
 
A mennyei földmívesnek van egy darab földje egy hegyen, mely a legjobb földekhez 
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hasonló, habár nem is méltatják ezt sokan az előjogra érdemesnek. Nem mehettek 
egyik földről a másikra, hogy ha ezen keresztül nem mentek, mert a többi földekhez 
vezető út ezen a hegyen vezet keresztül, ez a Krisztussal való érintkezés és 
társalgásnak neveztetik. Azon föld ez, melyen az Úrnak választottai kalászokat 
szedegetnek. Némelyek közületek átszaladnak ezen a földön, nem időztök ottan 
elég hosszan, de az, a ki ott tud maradni, sőt folyton ott élni, az idejét nagyon 
hasznosan és kellemesen fel tudja használni. Csak annyiban, a mennyiben az Úrral 
érintkezésünk és társalgásunk van, tudjuk az Úrnak alapítványait, tanait és ígéreteit 
használni. Minden száraz és terméketlen, hogyha az Úrnak szeretetét nem 
élvezzük, hogyha az Ő képét magunkon nem hordozzuk, hogyha folyton nála nem 
maradunk és az Ő társalgása bennünket meg nem örvendeztet. Nagyon fáj, hogy 
azt kell kinyilvánítanom, hogy sokan a keresztyének közül ezen földet igen kevésre 
becsülik, elégnek tartják, hogy egészséges tanokban megmaradjanak és az Úr iránti 
cselekedeteikre vigyázzanak, azután sokkal kevesebbet törődnek azzal, mint 
kellene, hogy a Jézus Krisztussal az Ő Urokkal bizalmas társalgásban lehessenek a 
Szentlélek által. Bizonyos vagyok benne, hogy ha ezen a földön többet 
gyűjtögetnénk, félannyiszor sem lennénk olyan kedvetlen ábrázattal, nem volna 
tizedrésznyi kevélység sem bennünk, sem századrésznyi restség. Ez egy igen 
bekerített és oltalmazott föld és ezen a földön sokkal jobb táplálékot találtok, mint 
a milyennel az Angyalok táplálkoznak. Igen, Jézust magát találjátok, mint azon 
kenyeret, mely a mennyből jött alá. Üdvös, dicső föld, vajha minden nap 
felkereshetnénk! A Mester tárva, nyitva tartja ennek kapuját minden hivő részére, 
lépjünk be tehát és gyűjtögessünk arany kalászokat és pedig annyit, a mennyit csak 
elbírhatunk. Így szemlélhettük a nagy földmívest az ő mezejében, örvendezzünk 
azon, hogy őt mindig közelünkben bírhatjuk és olyan mezőkre mehetünk, amelyen 
kalászokat gyűjtögethetünk. 
 
És másodszor, látunk itten egy alázatos kalászszedegetőt. Ruth, egy 
kalászszedegető volt és előképül szolgálhat arra nézve, hogy minden hivő mi 
lehetne az Isten mezejében. 
 
A hivő egy nagy kedvezményben részesült gyűjtögető, mert néki szabad egy egész 
kévét is haza vinni, ha akarja. Elvihet magával annyit, a mennyit csak elbír, mert 
mindenek szabadon és ingyen kegyelemből adatnak néki az Úrtól. Egy 
kalászszedegető nő képét használom, mivel úgy hiszem, hogy nem sok keresztyén 
haladja őt felül, pedig szabadság van néki ahhoz adva, hogy ha arra alkalmas. 
Lehetnek olyanok, a kik mondhatják: Miért nem aratja le a hivő az egész földet és 
miért nem szállítja haza az összes gabonát? Erre azt felelem, hogy ez 
szabadságában áll, hogy azt megteheti, ha tudja, mert az Urat félőknek semmi 
fogyatkozásuk nincsen. Hogy ha a te hited egy nagy hordó szekérhez hasonló és a 
mezőnek minden termését elviheted, teljes szabadság van oda arra nézve, hogy azt 
megcselekedd. Ah, de a mi hitünk oly kicsiny, hogy inkább kalászokat szedegetünk, 
mint kaszálnánk, oly szűkek és korlátoltak vagyunk. Vajha mindnyájan túl 
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növekednétek ezen a képen és ha haza mentek magatokkal teljes kévéket 
vihetnétek. 
 
Továbbá megjegyezzük itten, hogy a szedegető sok kemény munkának és 
nehézségnek van kitéve az ő foglalkozásában. Kora reggel felkél, ki megyen egy 
mezőre, hogy ha az el van zárva, úgy másikat kell keresnie és hogy ha az is el van 
zárva, vagy pedig a kalászok már fel vannak róla szedve, úgy gyorsan tovább 
megyen, és az egész nap folyamán, míg csak a nap süt, nagyon keveset ül le, hogy 
magát kipihenje, hanem mindig tovább megyen, le-le hajol és gyűjtögeti a 
búzafejeket egyiket a másik után. Nem megyen haza késő estig, mert óhajt sokat 
munkálkodni a nap elteltével, hogy ha a föld jó és nem akar addig haza menni, míg 
magát kalászokkal jól meg nem terhelte. Szerelmeseim, tegyünk mi is hasonlóképen 
mindnyájan, a lelki eledelek keresésében. Ne ijedjünk meg minden kis 
nehézségektől az Úrnak mezejében, ha a kalászszedegetéshez jó alkalom kínálkozik, 
úgy nem kell hamar elfáradnunk, midőn e drága kincseket gyűjtögetjük, mert a 
nyereség gazdagon megjutalmazza fáradságunkat. Ismerek egy barátot, a ki minden 
vasárnap öt mértföldet (* Angol mértföld. Körülbelül egy német mértföld) megyen, 
hogy az evangyéliumot halgathassa és ugyanezen az úton, azon a napon mindig 
vissza megyen. Egy másik pedig tíz mértföldet is megyen, ezeket igen bölcseknek 
mondhatjuk azért, mivel az Istennek drága igéjét, hogy meghallgathassák, ők 
semmit nagy akadálynak és túl nagy munkának nem tekintenek. Annyit utazni, hogy 
már az ember csaknem összeroskad, azután pedig az egész isteni tisztelet ideje 
alatt feszült figyelemmel hallgatni, egy olyan megerőltetés, a mely teljes jutalmat 
nyer, hogy ha az evangyéliomot hallgatják és Isten azt a hivő szívében megáldja. A 
kalászszedegető nem várja azt, hogy a búzafejek magoktól ő hozzá menjenek, ő 
tudja, hogy a szedegetés nagy munka. Nem kell azt gondolnunk, hogy a legjobb 
földek a lakásunkhoz a legközelebb fognak találtatni, megtörténhetik, hogy nagyon 
messze kell azok után menni, de hát mit teszen az? A kalászszedegetőnek nem kell 
válogatásnak lenni és a hova az Úr az evangyéliomot küldi, oda hív Ő minket. 
 
Ezután meg kell említenünk azt is, hogy a kalászszedegetőnek minden talált búza 
fejért le kell nyúlni. Honnan jön az, hogy a kevélyek nem igen nyernek hasznot az 
Isten igéje hallgatása alkalmával? Honnan van, hogy bizonyos „nagy képzettségű” 
népek a mi leghívőiesebb prédikációnkból semmi előnyt, semmi épületet nem 
nyernek? Ez azért van, mivel az ő részökre a gabonát fel kell emelni, és hogy ha a 
búzafejet olyan magasra emelik az ő fejük felett, hogy csak alig láthatják azt, az 
nagyon tetszik nékik és elragadtatva kiáltják: „no, ez már gyönyörűséges!” Ők 
csudálják azon embernek rendkívüli ügyességét, ki az igazságot olyan magasan 
feltarthatja, hogy azt senki el nem érheti, de ez valóban egy szomorú műdarab. A 
prédikátornak feladata az igazságot úgy felmutatni, hogy azt mindenek elérhessék, 
a gyermekek épen csak úgy, mint a felnőttek, itt és ott egy-egy marokkal el is kell 
ejtenie a szegény gyüjtögetők számára s ezeknek pedig nem kell a lehajlást soha 
megunni, hogy azokat a gabona fejeket felszedhessék. Hogyha nagyon képzettek 
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vagyunk a beszédben, úgy a bölcsek nem érthetnek, de a tanulatlanok sem, de 
hogy ha a legegyszerűbben a szegényeknek prédikálunk, úgy más osztálybeliek is 
megérthetnek, hogy ha az nékik tetszik, hogy ha pedig az nékik nem tetszik, úgy 
elmehetnek más helyre, ahol nékik jobban tetszik. De meg azok, a kiknek a lehajlás 
nem tetszik, legjobban cselekszenek, ha a kalászszedegetéssel felhagynak, mivel az 
nékik úgysem sikerül. Én magam részéről szívesen hagyám magamat tanítani még 
egy gyerektől is, hogy ha az által az evangyéliomot közelebbről megismerhetném és 
jobban megérthetném. A kalász szedegetés Urunk földjén oly gazdag, hogy az a 
legkeményebb munkára is méltó, hogy ha annak egy részét haza vihetjük. Az éhező 
lelkek tudják ezt és nem is hagyják magokat akadályozni a mennyei táplálék 
keresésében. Boruljunk le a mi térdeinkre imában és hajtsuk meg magunkat 
önalázatban és tudatlanságunk beismerésében, a hitnek kezeivel pedig gyűjtsük 
éhező lelkeinknek a mindennapi kenyeret. 
 
Figyeljük meg azt is, hogy a kalászszedegető a mit nyer fejenkint gyűjtögeti össze. 
Van ugyan alkalom a mikor egy marokkal is vehet fel egyszerre, de rendesen csak 
fejenkint. Ruthnak akarattal is hagytak el az aratók, de ő ezzel igen nagy 
kedvezményben részesült. A szedegető lehajol és felveszen egy fejet, azután ismét 
lehajol a másikért. Nos, szerelmeseim, a hol egész marokkal is lehet találni, az 
valóban nagyon alkalmas föld a szedegetésre, de hogy ha olyan bőséget nem is 
találnátok, örüljetek ha egyik kalászt a másik után megtalálhatjátok és 
összegyűjthetitek. Hallottam bizonyos személyektől, kiknek szokásuk volt egy 
kedvelt prédikátort hallgatni és hogy ha más helyre mentek azt szokták mondani: 
„Saját prédikátoromon kívül mást nem hallgathatok, inkább tehát odahaza 
maradok és egy prédikációt elolvasok” Kérlek, emlékezettek az apostolnak ama 
szavaira: „El nem hagyván a mi gyülekezetünket, miképpen szokások 
némelyeknek.” Kérlek titeket, ne legyetek oly balgatagok és pártos szelleműek, 
hogy így lelketektől az eledelt elraboljátok. Hogy ha egy lehajlásra nem is találtok 
egész marokkal, ne vonakodjatok az egyes fejeket sem felvenni. Hogy ha nem 
vagytok elégedettek azzal, hogy itt is ott is egy keveset tanuljatok, úgy nemsokára 
kiéheztek és örültök, ha a megvetett prédikátorokhoz visszajöhettek és 
felszedhetitek, a mit azoknak földje részetekre szolgáltat. Az egy igen szomorú 
prédikátori hivatal, a mi semmit sem szolgáltat. Menjetek és gyűjtsetek ott, a hol az 
Úr a kaput számotokra felnyitotta. Hogyan? Arra nézve már csak a szöveg is jó 
utasítással szolgálhat, használjátok fel tehát azt mindnyájan. 
 
Figyeljük meg azt is, hogy a kalászszedegető a mit kezébe felveszen, azt ott meg is 
tartja, nem engedi a gabonafejeket épen olyan gyorsan elhullani, a milyen gyorsan 
azokat felszedte. Ez úgy történik gyakran, hogy van valami jó és épületes gondolat a 
predikáció kezdetén, a hallgató pedig igen kíváncsi, egy másikat hallani és úgy az 
elsőt egészen elfelejti. A prédikáció véget ért és ah, csaknem mind kiesett az 
emlékezetből, mivel sok hallgató épen olyan bölcs mint azon szedegető volna, a ki 
egyik búzafejet felvenné, a másikat meg kezéből kiejtené és az egész napon így 
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cselekedne. Egy olyan napi munkának eredménye lenne aztán a tarlón egy 
veszedelmes hátfájás és én félek rajta, hogy az ehhez hasonló hallgatók, ha 
hallgatások eredményéről kérdezkednénk, azt mondanák, hogy az nem más, mint 
főfájás. Az igét nemcsak meghallgatni, hanem elsajátítani is kell. Szedjétek össze a 
búzaszálakat és fejeket és kössétek azt csomóba, hogy azt magatokkal vihessétek és 
azután vigyázzatok, hogy az úton el ne veszítsétek. Sokan a kik egy prédikációt jól 
betartottak a hallgatás alkalmával, elveszitek azt hazafelé menüben az után az ő 
könnyelmű társaikkal való hiába való beszédek által. Halottam egy keresztyénről a 
ki egy vasárnap a legnagyobb igyekezettel sietett hazafelé. Egy barátja kérdezte 
tőle az úton, hogy miért siet annyira. ,,Óh!- mondá ő, két vagy három vasárnappal 
ezelőtt prédikátorunk igen szép és épületes prédikációt tartott, a melyből én sok 
lelki épületet nyertem, de hazafelé mentünkben két diakónus tárgyalta azon 
prédikációt és az egyik ezen az oldalon, a másik meg amaz oldalon szaggatta meg, 
mígnem az egészet széttépték és én mindazt a mi jót abból nyertem, 
elveszítettem.” Ezek nagyon rossz diakónusok lehettek, ne kövessük azoknak 
példájokat és hogy ha némelyeket ismerünk a kik az ő iskolájokból valók, inkább 
menjünk egyedül hazafelé, a legkomolyabb csendben, mintsem hogy az ő 
bírálgatásaik által az összes egybegyűjtött gabonafejeket elveszítsük. Egy jó 
prédikáció után menjetek el és zárjátok be szátokat és fületeket. Tegyetek úgy, 
mint a fukarok, a kik nemcsak mindent megszereznek a mit tudnak, hanem mindent 
meg is tartanak magoknak. Hiába való beszélgetés által el ne veszítsétek azt, a mi 
benneteket örökre gazdagokká tehet. 
 
Azután a kalászszedegető haza viszi az összegyűjtött gabonafejeket és azokat 
kicsépeli. Nagyon bölcs eljárás a prédikációt kicsépelni, bárki is volt a prédikátor, 
mert az bizonyos, hogy annak egy része szalma és polyva. Sokan a prédikátort 
csépelik, a mennyiben szükségtelen módon hibákat találnak, de az korántsem olyan 
jó, mint a prédikációt kicsépelni, hogy abból a tiszta igazságot megnyerhessük. 
Vegyetek elő egy prédikációt szerelmeseim, hogy ha találtok egy olyat, mely az 
elolvasásra érdemes, tegyétek azt a gondolkozás szérűjére, azután csépeljétek az 
ima csépjével, és abból jó kenyérnek való gabonát nyertek. Ezt az ima és 
elmélkedés által való cséplést nem szabad soha elmulasztani. Hogyha egy 
kalászszedegető az összeszedett gabonafejeket szobájában elpakolná és ott 
hagyná, úgy az egerek keresnék azt fel, ő pedig abból semmi táplálékot nem 
nyerne, ha csak azt ki nem csépelné. Némelyek kapnak egy jó prédikációt, el is 
viszik azt magokkal haza, de azután megengedik a sátánnak, a bűnnek és a világnak, 
hogy azt egészen felemésszék, tehát az ő reájuk nézve gyümölcstelen és 
értéktelenné vált. De az, a ki egy prédikációt jól kicsépelni is ért, minden 
búzaszemet el tud választani a polyvától az egy jó hallgatónak lenni bebizonyul és 
táplálja lelkét azzal a mit hallott. 
 
És végül még meg is rostálta a szorgalmas asszony kétség nélkül, a gabonát, 
minekutána azt kicsépelte. Ruth mindezt a földön kint végezte, de ti ezt aligha 
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tehetitek. Néktek odahaza kell végezni a munkának egy részét. És figyeljétek meg, ő 
a polyvát nem vitte haza magával, azt ott hagyta kint a földön. Nagyon okos és 
helyes dolog, hogy mindazon prédikációkat, a melyeket hallatok megrostáljátok, 
hogy a jót a rossztól külön választhassátok, de kérlek, azon aljas szokást ne 
utánozzátok, hogy minden polyvát hazavigyetek, a gabonát pedig hátra hagyjátok. 
Úgy hallom mintha valaki mondaná „Ezen különös kiejtést megfogom őrizni és ezen 
ritka kifejezésből egy adomát fogok csinálni”. Halld csak, van egy szavam te hozzád! 
Hogyha valakitől semmi mást nem hallatok egy prédikátor felöl mint az ő különös 
sajátságait, szakítsátok félbe annak a beszédjét és mondjátok: „Mindnyájunknak 
vannak fogyatkozásaink és hibáink, talán azoknak van a legtöbb és a 
legnyilvánosabbak, a kik arról leginkább szeretnek beszélni, tehát nem tudsz-é azon 
prédikátor beszédjeiből valami olyat elbeszélni, a mi a meghallgatásra méltó volt?” 
Legtöbb esetben erre azon felelet jön: „Ó, hiszen én azt már elfelejtettem”. Ők a 
gabonát megrostálták, a jó magot elvetették és a polyvát megtartották. Nem 
méltók volnának-e az ilyenek arra, hogy az elmezavartak házába vinnék? 
Kövessétek az ezzel ellentétben levő szabályt, hagyjátok a polyvát elhullani a jó 
magot pedig tartsátok meg. 
 
Válasszátok el a jót a rossztól, és az értéktelent dobjátok el, hadd menjen a hova 
akar, hiszen azt úgysem használhatjátok, és minél hamarabb megszabadulhattok 
attól, annál jobb. Komoly ítéletet tegyetek, és a hamis tant vessétek el egész 
határozottsággal, a jót pedig tartsátok meg komolyan, úgy meg fogjátok tanulni a 
mennyei kalászszedegetés gazdagító művészetének gyakorlását. Isten tanítson 
bennünket bölcsességre, hogy minden tekintetben gazdagon megáldatva 
lehessünk, úgy a mi szívünk is megtelik vigassággal és megifjodunk mint a 
saskeselyű. (Zsolt. 103, 5. v.)  
 
És végül, itten egy barátságos engedelem adatik: „A kévék között is hadd szedjen, 
és meg ne pirongassátok őt”. Ruthnak nem volt joga a kévék között szedegetni, míg 
Boáz arra néki szabadságot nem adott, míg azt nem mondotta: Szedjen ottan is. 
Hogy az néki megengedtetett, hogy a kévék között is szedegethessen, az, nagy kegy 
és barátság volt ő reá nézve, de Boáz még azt is megsúgta az aratóknak, hogy egy-
egy marokkal szándékosan is hagyjanak el az őszámára, és az még nagyobb kegy 
volt. Boáznak egy titkos szeretet volt szívében Ruth iránt és szerelmeseim épen így 
van mi irántunk Urunknak örök szeretete, hogy ő nékünk is megengedi a legjobb 
földekre menni és még a kévék között is szedegetni. Nagy kegyelme megengedi 
nékünk, a tanoknak, ígéreteknek és tapasztalásoknak áldásait megragadni. Az Úr 
nagy kegyét nyilvánítja irántunk, azért van ez a különös nagy barátság. Magunktól 
nem volna semmi jogunk a mennyei áldásokhoz, hanem ezen részünket a szabados 
és korlátlan isteni kegyelemnek köszönhetjük. 
 
Megnevezem néktek azon okokat, melyek a Boáz szívét arra indították, hogy 
Ruthnak megengedje a kévék között is szedegethetni. A legfőbb oka annak az volt, 
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hogy őt szerette. Megengedte, hogy oda menjen, mert hajlama volt hozzá, melyet 
ő későbbet nagyszerű módon nyilvánosságra hozott. Ezenképpen megengedi az Úr 
az övéinek, hogy jöjjenek és a kévék között is szedegessenek, mivelhogy azokat 
szereti. Nyertél-é a múlt vasárnap egy olyan időt és alkalmat, mely a te lelkedet 
gazdaggá tette? Telve vitted-é haza zsákodat, mint a József testvérei mikor 
Egyiptomból visszatértek? Volt-é bőséged? Megelégíttettél-é? Gondold meg, hogy 
ha ezekben részed volt, ez mind Uradnak jóságára mutat. Ez azért történt, mert ő 
téged szeret. Kérlek, mindezen lelki élvezeteidet az ő örök szeretete 
nyilvánulásának tekintsed. Búzád annál jobban megőrültethetik és annál 
édesebben ízlik, hogy ha azt meggondolod és szemed előtt tartod, hogy azt néked 
az örök szeretet adta. Kedves óráid, nagy örömeid, kibeszélhetetlen lelkesedéseid, 
lelki érzelmeid, mindezen isteni nagy kegynek nyilvánulásai, azért örvendj azoknak 
kétszeresen. 
 
Egy másik oka annak, hogy Boáz Ruthnak azt megengedte, hogy a kévéik között is 
szedegethessen, az volt, mert vele rokonságban volt. Épen ez az, a miért Urunk 
nékünk olykor-olykor kiváló kegyelmi adományokat nyújt és bennünket oly 
nyájasan asztalához ültet. Ő nékünk rokonunk. Csontainkból való csont, testünkből 
való test. Megváltónk, vérrokonunk nékünk az Úr Jézus és saját teste iránt soha 
idegen nem lesz. Az egy nagy és gyönyörteljes titok, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
az ő anyaszentegyházának vőlegénye, és határozottan megengedi 
menyasszonyának, hogy a kévék között is szedegethessen, mert mindaz a mivel ő 
bír, már az ő menyasszonyáé. Annak ügye az övé már és az övé azé, és határozottan 
mondhatja: ,,Szerelmesem, végy mindent, a mit csak akarsz, én azzal szegényebb 
nem leszek, hogy ha te mindenemben részes leszel, mert te az enyém vagy, és 
mindaz a mi az enyém, a tiéd is”. Mit mondjak néktek, kik Uramnak szeretetében 
vagytok? Hogyan beszéljek veletek oly gyengédséggel és szabadon, hogy az az ő 
óhajainak megfelelő lehetne, mert ő azt akarja, hogy nagyon szeretetteljesen 
beszéljek az ő nevében. Gazdagítsátok meg magatokat azzal, a mi a ti Uratoké. 
Menjetek lelki kalászokat szedegetni, oly gyakran, a milyen gyakran azt tehetitek. 
Soha el ne mulasszátok csak egy alkalmat is, hogy egy arany áldást elszalasszatok. 
Gyűjtögessetek a kegyelem széke előtt, gyűjtögessetek magán elmélkedésben, 
gyűjtögessetek jó könyvek olvasása által, gyűjtögessetek az istenfélőkkel való 
összeköttetés és társalgás által, gyűjtögesselek mindenütt, és hogy ha csak egy kis 
marokkal találtok is, az is jobb lesz a semminél. Ti, kik leginkább az üzletben vagytok 
és sok gondokkal terheltettek, hogyha csak öt percig gyűjtögethettek is az Úrnak 
mezejében, tegyétek azt. Hogyha egy egész kévét el nem vihettek, úgy legalább is 
vegyetek fel egy búza szemet. Gondoskodjatok arról, hogy egy keveset kapjatok 
minden nap, habár sokat nem nyerhetnétek is, de gyűjtsetek annyit, a mennyit csak 
gyűjthettek. 
 
Még egy másik megjegyzés. Óh, Istennek gyermeke, ne félj soha gyűjtögetni. Higgy 
Istenben és sajátítsd el az ő igézetét. Jézus örül, hogy ha látja, hogy te minden ő 
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adományait szabadon használod. Az ő szava: ,,Egyetek gazdagon; igyatok, óh 
igyatok gazdagon szerelmeseim!” Azért, hogy ha egy gazdag ígéretet találtok, 
éljetek abból. Szívjátok ki az édes mézet az írás sejtjéből és táplálkozzatok annak 
édességével. Hogy ha valamely alkalommal egy egész kévét is találtok, vigyétek el 
azt örömmel. Nem hihettek Urunkról olyan sokat, hogy túlságos lenne, ne 
hagyjátok, hogy a sátán megcsaljon, hogy a kegyelemnek egy sovány részecskéjével 
megelégedjetek, holott a menny összes gabonás tárházai nyitva vannak 
számotokra. Gyűjtögessetek folyton alázatos szorgalommal és reményteljes 
bizodalommal, és tudjátok, hogy az a kié, mind a föld, mind a gabona a szeretetnek 
szemeivel tekint le reátok, és egykor magához veszen benneteket, mint jegyeseit az 
örök dicsőségbe. Boldog kalászszedegető az, ki azon a földön, melyen szedeget, 
örök szeretetet és örök életet. 
talál. Ámen. 
 

Szükségtelen kérdések 
 
Napjainkban nagyon ritka az egyszerű gyermeki hit, azért általános az, hogy semmit 
sem hisznek, és mindent kérdésesnek állítanak. A kétely oly gazdagon található, 
mint a szeder annak idejében, és minden kezeken és ajkakon láthatók annak foltjai. 
Nékem nagyon különösnek tetszik az, hogy az emberek nehézségeket halmoznak 
össze saját üdvöket illetőleg. Hogyha éri halálra volnék ítélve, és a kegyelemnek 
valami kis bizonyítékát nyerném, úgy határozottan nem arra használnám fel 
értelmemet, hogy okokat találhatnék arra, miért ne nyerhetnék én kegyelmet. Ezt 
inkább ellenségeimnek hagynám, hogy cselekedjék, én egész más irányban 
szemlélődnék magam körül. Ha a vízbehaláshoz közel volnék, inkább egy szalmaszál 
után kapnék és azt megragadnám, mintsem hogy egy mentő övet magamtól 
eldobnék. Saját élete ellen valakinek fellépni az öngyilkosságnak egy neme, a 
melyet csak egy esztelen követhetne el. Saját egyetlen reményed ellenében okokat 
felhozni, hasonló azon balgatag ember eljárásához, a ki egy ágon ült és azt maga 
alatt levágta, azután a földre leesett. Ki más tenné az ilyen dolgot, mint egy 
elmefogyatkozott? Mindazáltal sokan úgy mutatkoznak, mint saját romlásoknak 
előidéző ügyvédjei. Átkutatják, zavarják az egész bibliát, hogy fenyegető verseket 
találjanak benne, és hogyha azzal készen vannak, akkor az értelemhez, 
bölcsészethez és hitetlenséghez folyamodnak, hogy a látás elöl minden ajtót 
elzárhassanak. Ez igazán nagyon szegény és lealacsonyító foglalkozás egy értelmes 
emberre nézve. 
Sokan, kik a vallásos gondolatoktól nem egészen üresek próbálgatják azt mai 
napság, hogy a lelkiismeretnek kellemetlen nyomását eltávoztassák, a mennyiben a 
kijelentett nagy igazságokat kérdésessé teszi. Természetes dolog, hogy a bibliában 
nagy titoknak is kell lenni, mert hogyan beszélhetne a végtelen nagy Isten úgy, hogy 
néki a véges emberek minden gondolatját felfoghatnánk? De az ostobaságoknak 
legelső foka az, hogy ha valaki ezen mély dolguk mindegyikét megmagyarázni 
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akarná, és az egyszerű, lelket megmentő igazságokat meg félre tenné. Eszembe jut 
itten azon esemény, a mikor két bölcsész, a kik egy vendéglőben az eledel felett 
vitatkoztak és végre üresen és éhesen állottak fel az asztal mellől, míg ellenben az 
egyszerű földmíves egy másik asztalnál a nélkül, hogy egy szót is szólott volna a kést 
és villát szorgalmasan használta, és vidáman dolgára ment. Ezrek örvendeznek 
most az Úrban, kik az evangyéliomot mint kicsiny gyermekek elfogadták, míg 
mások, kik mindig nehézségeket kerestek és találtak, az üdvnek örvendetes 
bizonyosságát soha még el nem nyerhették. Sok, igen illedelmes embereket 
ismerek, a kik el vannak határozva arra, hogy soha Krisztushoz ne jöjjenek, míg meg 
nem értik, hogy az elválasztás tana hogyan egyeztethető össze az evangyéliom 
általános és szabados hívogatásaival. Épen úgy elhatározhatnám, hogy soha addig 
kenyeret nem eszek, míg nem magyarázzák azt nékem, hogyan van az, hogy Isten 
engemet életben megtart és mégis táplálkoznom kell, hogy élhessek. A dolog így 
áll, hogy sokan közülünk már nagyon sokat tudnak, és hogy az, amire valóban 
szükségük van, nem a főben való értelem, hanem a szívben rejlő igazság, nem a 
nehézségek között való segedelem, hanem a szívben rejlő igazság, nem a 
nehézségek között való segedelem, hanem azon kegyelem, hogy a bűnt gyűlöljük és 
Istennel való megbékélésre törekedjünk. 
 
Engedjétek meg itten, hogy az Isten igéje elleni kételyekkel szemben egy komoly 
figyelmeztető szót szólhassak. Ennél veszedelmesebb szokás már semmi sem 
lehetne a lélekre nézve. Ez egyszerűen ostoba elbizakodottság, leülni és a teremtőt 
javítgatni, ez által a szív mindig jobban megkeményedik. Ki a bibliát annak 
olvasásánál saját tetszést, szerint szétdarabolgatja, nemsokára elveszti hitét 
teljesen. A tisztelet érzete egy egészséges értelemre mutat, de a kevélység és gőg, 
a hely abban nyilvánul, hogy az Istentől adatott igéket valaki bírálgatja, minden 
helyes érzelmet, melyet Isten iránt bírhatnánk, teljesen leront. 
 
Hogyha valaha egy ember érezte, hogy Megváltóra van szüksége. Minekutána az 
iránt kevély bírálgató szellemmel vizsgálgatta, nagyon könnyen megtörténhetik, 
hogy lelkiismerete útjában ált és őt abban akadályozza, hogy vigasztalást 
találhasson, a mennyiben őt az Isten igéje iránt tanúsított rossz magaviseletére 
emlékezteti. Nagyon nehéz tehát néki a bibliának azon verseiből vigaszt meríteni, a 
melyeket annak előtte illetlenül lealacsonyított, vagy pedig mint megfigyelésre sem 
méltót félre tett. Az ő nyomorában és küzdelmei között úgy tetszik, mintha a szent 
igék az ő boldogtalanságában őt megcsúfulnák. Hogyha a szükség ideje eljön, azon 
kút, melyet ő kövekkel bedobált és betemetett, szomjúsága eloltására vizet nem 
szolgáltat. Vigyázz a mikor egy szentírásbeli helyet megutálsz, hogy azzal egyetlen 
barátodat magadtól el ne vesd, ki néked a legaggodalmasabb órádban segítséggel 
lehetne. 
 
Egy úrnak szokása volt, hogy szolgájával minden reggel előolvastatott egy részt a 
bibliából. És hogyha valami az ő nézetével nem megegyező volt, erősen rákiáltott: 
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„János húzd keresztül azt!” 
 
Egy napon nagyon soká tartott, míg János az olvasáshoz fogott. Sokáig lapozgatott a 
könyvben, míg ura majd rákiáltott: János, hát miért nem olvasol már?” János pedig 
mondá: „Uram, alig találok már olyan helyet, a mely áthúzva nem volna”. Egyik nap 
ez, másik nap meg amaz nem tetszett az urának, és annyira keresztül húzgáltatta az 
egyes biblia verseket, hogy végül már alig maradt valami, a mi vigasztalást vagy 
tanúságot adhatott volna néki. Ne semmisítsük meg erős bírálgatás által saját 
javainkat. Holnap szükségünk lehet ugyanazon ígéretre, a melyet ma 
szükségtelennek látunk lenni, és a szentírásnak ama helyei, melyeket a hitetlenek 
leginkább megtámadnak, a leglényegesebbeknek lenni bizonyulhatnak még be a mi 
életünkben. Azért őrizzük a bibliának megbecsülhetetlen kincseit, és el ne 
határozzuk magunkat arra soha, hogy annak csak egyetlen sorát is szükségtelennek 
állítsuk. 
 
Mi közünk van a homályos kérdésekhez, míg lelkünk veszedelemben van? A bűn 
útjáról letérni, és Isten útjára lépni, azután pedig azon megmaradni elég világos, 
hogy „még a bolond is el ne tévelyedjék azon”. Isten nem csúfolt meg minket egy 
olyan üdvvel, a melyet meg ne érthetnénk. Higgy és élj, egy olyan parancs, melyet 
egy gyermek is megérthet és annak engedelmeskedhetik. 
 
„Ne kétkedj. hanem csak higgy, 
Ne kérdezz, hanem csak végy;  
Szegezd fel a keresztfára 
Mi Uradtól visszatartna”. 
 
A helyett, hogy az írásban kételkedne, az a ki Isten Lelkétől vezéreltetik, azonnal 
átadja magát Jézusnak. Midőn látja, hogy sok ezer tisztességes és értelmes ember ‒ 
még nagy tekintéllyel bírók is ‒ egészen Krisztusnak adja át magát, ő is ugyanazt 
cselekszi, és a további hallgatással felhágy azonnal. Ekkor egy boldog életet kezdett, 
a félelemtől megszabadult, és a teljes szeretetet tapasztalni fogja, a mely a 
rettegést egészen kirekeszti. Miért ne tenné azt az olvasó ezen pillanatban? Óh, 
vajha tenné ezt mindegyik! 
 
Amerikában Newark New Jersey-ben egy mészáros levelet kapott régi hazájából 
Németországból, azon kimutatással, hogy néki egy rokona halálával jetentékeny 
összeg pénz jutott örökségül. Ő éppen hozzá fogott egy disznót levágni. 
Minekutána a levelet elolvasta, piszkos kötényét azonnal letette, és munkáját félbe 
hagyta, hanem elhagyva a mészárszéket, azonnal hozzáfogott a németországba 
utazáshoz megkívántató előkészüléshez. Talán dorgálásra méltónak találjátok ezen 
tettét, vagy gondoljátok, hogy Newarkban kellett volna maradnia az ő tőkéje és 
mészáros bárdja mellett?  
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Lássátok itten a hitnek működését. A mészáros hitte, a mi vele közöltetett, és 
azonnal a szerint cselekedett. Ő egy igen értelmes ember volt ezért!  
 
Isten az emberekhez küldötte az ő követségét, kik nékik az üdv öröm hírét hozzák. 
Ha valaki hiszi, hogy ezen követség igaz, úgy az általa hirdetett áldásokat is 
elfogadja, és igyekszik azt határozottan elsajátítani. Ha valóban hiszed, úgy 
elfogadja Krisztust azonnal, mindazzal a mivel csak bír, a gonosz útról letér és a 
mennyei városba vezető zarándok útra lép, a hol a teljes áldást élvezhetik 
mindazok, kik azon járnak, Túl korán nem lehet szent senki sem, vagy pedig a bűn 
útját senki sem hagyhatja el túl korán. Hogyha az ember valóban láthatná, hogy mi 
a bűn, elfutna attól, miként egy halált okozó kígyótól és örülne, hogy Krisztus által 
attól megszabadulhat. 
 

A hit nélkül nincs üdvösség 
 
Sokaknak nagyon keménynek látszhat az, hogy nékik a veszedelem hirdettetik, hogy 
ha a Jézus Krisztusban nem hisznek, de hogyha csak egy percig is gondolkoznának a 
felől, úgy megláthatnák, hogy az egész helyes és alapos. Például, hogy ha én azt 
elfogadom, hogy nincsen semmi más mód az ember élete fenntartásához, mint az, 
hogy táplálkozzék. Te pedig azt mondod „Én nem akarok többé enni, én az olyan 
anyagiságot megvetem”, úgy határozattan mondhatnám néked, hogy mehetsz 
bármely országba, városba, vagy a legkiesebb, legkedvezőbb vidékekre, de 
határozottan tapasztalni fogod, hogy semmiféle éghajlat és a szabadban való 
bármiféle mozgás nem lesz elegendő életed fenntartásához, hogyha eledelt nem 
akarsz használni. Ekkor aztán ha panaszkodnál: „Az nagyon kemény ítélet, hogy 
meg kell halnom, csak azért mert az eledelben nem hiszek.” Ez nem igazságtalan, 
hogy meg kell halnod, hogyha olyan balgatag vagy, hogy nem eszel. Épen így van ez 
a hittel. „Higgy és megtartatol”. Hogyha hinni nem akarsz, úgy nem túl komoly, 
hogyha elkárhozol. 
 
Egy szomjas ember ott áll a forrásnál. „Nem”, mondja ő, „nem fogok egy csepp 
folyadékot sem megérinteni, míg a világon élek. Nem olthatnám-é el 
szomjúságomat valami más módon?” Mi azt mondjuk néki: ,.Nem, innia kell, vagy 
pedig meghalnia”. Ő mondja: ,,Soha” sem fogok inni, de az nagyon kemény ítélet, 
hogy azért meg kell halnom. Az kegyetlenség nékem azt tudtul adni. Nincs igaza. 
Szomjúsága annak elkerülhetetlen eredménye, hogy ő egy természeti törvényt 
elhanyagolt. Néked is hinned kell, vagy pedig meghalni, miért vonakodsz e 
parancsnak engedelmeskedni? Igyál ó ember, igyál! Fogadd el Jézust és élj! Ez az 
üdvnek útja, hogy arra léphess Jézusban kell bíznod, de semmi keménység nincs 
azon tényben, hogy el kell veszned, ha a Megváltóban bízni nem akarsz. Egy ember 
a tengeren utazik, van néki egy tengeri térképe és ez őt egy delejtű segítségével, 
hogyha azt tanulmányozza, célhoz segíti útjában. A sarkcsillag fénylik a fellegek 
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közül, az is segítene néki. „Nem”, mondja ő, „semmi közöm ti csillagotokhoz, nem 
hiszek az északi sarkban. Nem veszem figyelembe sem azon kis tárgyat, mely egy 
szűk helyre beszorítva van, és a mely éppen olyan, mint más könönséges tű. Nem 
hiszek a tengeri térképetekben, és semmi közöm hozzá. A hajóművészet egész 
ostobaság, melyet a népek kitaláltak, hogy azáltal csak pénzt csaljanak, nem adok 
semmire azokból semmit”. Ez az ember nem érheti el a kikötőt és mondja: „Ez 
nagyon kemény ‒ nagyon kemény ítélet!” Én nem úgy gondolom. Némelyek 
mondják közületek: „Nem akarom az írást olvasni: nem akarom a Krisztus felől való 
beszédeket hallgatni, én olyan dolgokban nem hiszek”. Úgy Jézus mondja: „A ki 
nem hiszen, elkárhozik”. 
 
Nevetve mondod: nincs semmi közöd Jézushoz és az ő véréhez és utálsz minden 
vallást. De hogyha majd a halállal szembe mégy, nehéz dolog lesz ezt elnevetned, 
midőn arcodon a halál verejtéke gyöngyellik és szíved oly erősen ver, mintha 
szétpattanni akarna. Óh, lélek, akkor meg fogod látni, hogy azon vasárnapok és 
isteni tiszteletek és azon öreg könyv, valamivel jobb és több volt, mint a mennyinek 
lenni te gondoltad. Akkor csudálkozni fogsz azon, hogyan lehettél olyan együgyű, 
hogy minden kegyelmi eszközöket magadtól elvetettél. Mily nagy lesz az a feletti 
fájdalmad, hogy Krisztust, ama fényes csillagot, ki egyedül vezetheti a tengeri 
utasokat céljukhoz, a nyugalomba, te elvetetted. 
 
Hogyha egy folyamon kellene átmenned, hogy hazajuthass. Van híd, van csónak is, 
amelybe beszállhatnál, de te ezt mondád: Olyan ostoba nem vagyok, hogy a híd 
vagy csónaknak szükségességét, vagy a víznek tételét elhiggyem. Tehát elindulsz 
hazafelé, eléred a régi hidat, de nem akarsz azon átmenni. Ott a csónak, de nem 
akarsz abba beszállni. Nem akarsz a folyamon, a rendes úton átkelni, mégis azt 
mondod: az nagyon kemény ítélet, hogy haza nem juthatsz. Határozottan 
megfogyatkozott a. te értelmi erőd, mert hogy ha alaposan gondolkozhatnál, nem 
tartanád ezt kemény ítéletnek. Ha valaki nem akarja tenni azt, a mi őt valamely cél 
eléréséhez segítené, hogy várhatná azt, hogy azon célt elérheti? Mérget ittál, az 
orvos ellenmérget adna és mondja: Vedd be gyorsan, mert különben meghalsz, ha 
pedig ezt azonnal beveszed biztosítva lehetsz arról, hogy a méreg ártalmatlanná 
lesz. Te erre azt mondod: ,,Nem, orvos úr, én nem hiszek az ellenméregben. 
Történjen a mi akar, semmiféle gyógyszerrel érintkezésbe jönni nem akarok. 
Különben azt sem hiszem, hogy volna valami gyógyszer a méreg ellen, sőt nékem 
egyre megy van orvossága vagy nincs.” 
 
Így embertársam, te meghalsz és a halál vizsgálatnál a nyilatkozat így fog hangzani: 
„Jogosan történt a halált.” Épen így történik veled is, hogy ha minekutána az Úr 
Jézusról szóló evangyéliomot hallottad, így szólsz: „Én nagyon képzett ember 
vagyok, nem foglalkozhatok a Krisztus helyettesítésének ezen régi módi eszméivel.” 
Akkor majd így fog hangzani lelkiismeretednek a végvizsgálatnál megejtett 
nyilatkozata: „Öngyilkosság! ‒ maga döntötte lelkét a veszedelembe.” A biblia így 
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szól: „Magad vesztetted el magadat Izrael!” Kedves olvasó, kérlek tégedet 
komolyan: ,,Ne tedd ezt!” 
  

Az egészség titka 
 
,,Várjad az Istent, mert még én hálákat adok néki; mert ő az én orcámnak 
megszabadítója (angolban: „egészsége”), és ő nékem Istenem”. Zsoltár 42, 12. 
 
Ezen zsoltárban egy másik vers nagyon vonz engemet magához, annyira, hogy nem 
mehetek el mellette, hogy egy pillanatig ottan ne időzzek. A hatodik versben 
mondja a zsoltáríró: „Mert még én néki hálákat adok, az ő orcájának 
szabadításáért”, azután következik az alapigénkben nyilvánított kifejezés, mert ő az 
én orcámnak egészsége és ő nékem Istenem”. Istennek orcája a mi segítségünk, és 
ő maga a mi orcánknak egészsége. A legjobb segítség, melyet az ember a nyomor 
és szükség idején nyerhet, az Istennek orcája. Hogyha érezi, hogy ő Istennek 
szeretetét bírja és hogy ő Istennél elfogadva van, akkor erős lesz hordozni a 
terheket, bátor és tevékeny lesz az Úrnak szolgálatában. Kérjed Istent, hogy legyen 
veled, ó Istennek gyermeke, úgy alászállhatsz az oroszlánok vermébe, kitartó 
lehetsz a tüzes kemencében, vagy pedig átmehetsz a halálnak vaskapuján. Az Úrnak 
egy tekintete erőt és életet kölcsönöz az ő népének. Eddig a hatodik versről. 
Mostan kössük össze azzal szövegünket. Az Úr orcájának ezen segítsége rendesen 
azáltal adatik a hivőnek, hogy az ő orcájának egészséget nyer.  
 
Talán Istennek úgy tetszik, hogy az ő terhét nem kevesbíti meg, de az épen annyi, 
hogyha az ő derekát megerősíti. A harcost nem hívja el a csatatérről, de hogyha 
annak nagyobb harci vágyat ád, és több erőt a bajok és küzdelmek elhordozására, 
még sokkal jobb az ő részére. „Ha valakinek vidám szíve van, az megáll az élet 
küzdelmei között, de a ki bátorságát és örömét elveszítette, hogy állhat meg?” Ha 
egy ember orcájának egészséget adhatsz, úgy elveti mindazt, a mi őt tönkre tenné, 
hogyha más hangulatban volna. Vannak olyan idők a mikor a sáskáktól elijedünk, és 
ismét vannak oly idők, amikor rettenthetetlen bátorsággal mondhatjuk: ,,Micsoda 
vagy te, óh, nagy hegy, Zorobábel ellen? Eloszlatol és térfölddé leszesz”. (Luk. 4, 7.) 
Minden az ember személyes állapotától függ: a fájós szem nem lát semmiféle 
szépséget, a beteg gyomornak nem jó semmiféle édesség, és a megsiketült 
füleknek nem szól a legjobb hármónium sem. Boldogságunk érzete inkább 
személyes állapotunktól függ mint környezetünktől. Boldogságunkra vonatkozólag 
ama nagy dolgot kell óhajtanunk mindnyájunknak hogy szellemünkben 
(elménkben) lelkünkben és testünkben tiszták és szentek legyünk, mert 
tulajdonképem a szentség a mi egész lényünknek egészsége. A bűn betegség, az 
igazság egészség. Meg kell gyógyulni mindnyájunknak, hogy meggyógyulásunk után 
egészségesek lehessünk, és minekutána természetünk isteni helyreállításban 
részesült, teljes egészséget nyerhessünk. Az első szüleink esete és saját bűneink 
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által többféle betegségek martalékaivá lettünk, és szükségünk van az isteni 
hatalomra, mely bennünket visszasegítsen természetünknek ama szent 
egészségére, a melyben Isten az első embert teremtette, a midőn a saját képére 
teremtette és látta, hogy ő épen úgy, mint azon világ, a melybe őt helyezte, igen jó 
volt. A mi egész lényünk egészségéről akarok én ez alkalommal beszélni, és adja az 
Úr, hogy mialatt erről beszélek, mindnyájan láthassuk, hogy ő a mi arcának 
egészsége és a mi Istenünk valóban. 
 
Legelső megjegyzésünk egy olyan, mely egész magától kiemelkedik a szövegünkből, 
tudniillik, hogy a tökéletes egészség nagy áldás. Félre ne értsetek itten engemet: én 
itten nem csak a testi egészségről szólok, mert azon mondást, hogy a testi egészség 
egy áldás, senki nem vitatja. Azonban az ember több mint test, ő néki van élő lelke 
is, igen, sőt az újjászületett embernek háromszoros természete van, mely test, lélek 
és szellemből áll. Ti bennetek, kik még ujjá nem születtetek is meg van a kétféle 
természet, t. i. a test és léleké. Óhajtanám, hogy volnátok már újjászületve, és a 
háromféle természetet elérhettétek volta és ama magasabb alapelvet bírnátok, 
mely Istentől született, de még ti sem vagytok csupán csak testek, és hogyha a ti 
egészségetekről szólok, úgy a ti egész lényetek egészséget értem. A tökéletes 
egészség a szellem, lélek és test valódi jó állapotában rejlik. Teljes egészségünk 
majd a mennyben lesz, midőn egész emberi lényünk megdicsőül, minekutána 
testünk a halálból feltámad rothadatlanságban, lelkünk minden szennytől 
megtisztul és újjászületett szellemünk teljesen kifejlődik. 
 
Emberi természetünknek ezen általános egészsége megbecsülhetetlen, mert ez volt 
az, a mi a paradicsomi boldogságot képezte. Az ember a paradicsomban nemcsak 
azért volt boldog, mert a gyümölcsök szépek voltak és a virágok illatja igen kellemes 
volt, a melyek ezen élvezet kertjében növekedtek, hanem azért is, mivel a bűn 
betegségének legkisebb része sem szennyezte az ő természetét. Testi hajlamai nem 
multák felül az ő szellemi képességét, és oly kevéssé engedte egyik szellemi 
tehetségének a másik felett uralkodni, vagy a tudomány feletti kevélységnek 
nyilvánulni és a gyermeki indulatot elnyomni, mely a nagy és jó Atyát imádta. Lénye 
egyensúlyban volt és minden ereje tökéletes állapotban. Ádám minden tekintetben 
olyan volt, mint a milyenetek Isten akarta, mert olyan volt, a milyennek Isten őt 
teremtette. Mint egy tökéletes gépezet, a mely épen akkor került ki a mester 
kezéből, minden kerekei összeműködnek és az egész a főrugónak engedelmeskedik, 
ezenképpen volt az Ádám természete tökéletes rendben. Jaj nékünk, hogy ez 
azután máskép lett. 
 
A miképpen tökéletes egészség volt a mi első boldogságunk, azonképpen az fog 
lenni a mi utolsó és örökkétartó boldogságunk is, mert a mennyország nem csak 
arany utcákból, szép melódiafű arany hárfákból, szárnyaikkal magasra emelkedő 
csudálatosan tündöklő lényekből áll, hanem az a megvalósult tökéletessé. A régi 
bűnös természet egész elvettetett, a lélek minden szennytől teljesen ment, és az 
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egész emberről el lehet mondani: „Az ő teste megújul, inkább hogy nem mint 
gyermekségében volt”. (Jób 33. r. 25. v.) Lelki egészség volt az első paradicsom, és a 
másodikat nem nyerhetjük el, a nélkül, hogy ha az vissza nem állíttatik ismét. 
Semmi bűnbocsánat, semmi beszámítása az igazságnak, sem a hit által való 
megigazulás, hogy ha ilyenek létre jöhetnének benső megváltozás, megújulás 
nélkül, nem tehetnék boldoggá az embert, míg az ő lelke beteg. Egészségnek kell 
uralkodni az ő bensejében, máskülönben a mennyei trón csak gúny volna. 
 
Már mostan az egészségnek egy bizonyos mértéke szükséges a mi 
boldogságunkhoz. Hogy ha valaki az élvezetek lázában ég, nem lehet boldognak 
nevezni. A szenvedélyek erős melegében boldognak képzelheti ugyan magát, de 
nem meri tagadni, hogy a közbeeső hűs időkben a lelkiismeret mardosása, mely a 
szenvedélyek melegével váltakozik, félelmet és fájdalmat szül részére. Harag, 
irigység, bosszúállás, élvezetvágy, elégedetlenség, kevélység és önakarat, mind 
betegségek, melyek a boldogságot szétrombolják. Talán valaki közületek, kik itt 
előttem állatok, egész világiasságnak adta át magát, álomittasság vett rajta erőt és 
ezen álomkórnak elhalásában nem érez semmi fájdalmat, hanem boldognak érezi 
magát ezen lelki halálban való megmerevedésében. Isten mentse meg az ilyet az ő 
borzalmas békéjétől, ezen rettenetes kábulásából, mert az nem valódi boldogság, 
hanem az örök halál követe. A teljes boldogság, mely kiállja a közelebbi vizsgálatot, 
a valódi öröm, valódi béke soha nem lehet valakinek osztályrészévé, addig míg az ő 
természetének egyik része a másikkal ellenkezésben és harcban ál. Kell, hogy 
önmagával békében legyen. Természetünk kis egyetemessége nem győzhet 
összhangzásban addig, míg a hitnek központi napja annak minden egyes részeit 
fényével el nem árasztja, csak majd akkor lesz minden jó, a midőn minden, miként 
az egek hirdetik az Istennek dicsőségét. Egészségeseknek kell lennünk lelkileg, 
másképen boldogok nem lehetünk.  
 
Ezen egészség hiánya az oka sok ezer romlásnak. Nagyon gyakran panaszkodunk e 
világ felől, de hiszen az nem lenne a fájdalmak börtöne, hogy ha megszűnne a bűn 
színhelyévé lenni. Hogyha az ember olyan volna, mint a milyenné őt Isten 
teremtette, úgy a föld csakhamar visszanyerné az ő szépségét, és annak pusztaságai 
virágoznának mint a rózsa. Hogyha az emberek nem vétkeznének, úgy nem is 
kellene szenvedniök. Tövisek és bogáncskórók nem lennének tovább átokul, hanem 
a virágokhoz számíttatnának, hogyha az emberek szívekben nem hordanák a tövist 
és bogáncskórót. Az üdv útján nem közeledhetne felénk az oroszlán, vagy más 
ragadozó állatok, mert a tökéletes emberről írva áll: ,,Mert még a mezőn való 
kövekkel is frigyed lészen néked, és a mezőn való vad állatok is békességesek 
tesztnek te veled”. (Jób 5. r. 23. v.) Űzd ki a bűnt és úgy kiűzted azon kígyót, 
melynek nyálkája a földet úgy megfertőztette. Vágd ki ezen upásfát,* (Egy fa, 
melyből a Jtívabeliek erős mérget készítenek.) és ama számtalan fájdalmak és 
nyomorok nem fognak többé az emberiségre alászállani. 
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Megtudhatjuk becsülni az egészség értékét, hogyha arra gondolunk, hogy azt 
megvenni nem lehet. Nem vásárolhatjátok meg a testi betegségektől való 
megszabadulást. Mit ne adnánk azért, hogy ha azt megtehetnénk Megtennénk, 
bármit is kóstálna, hogy a legjobb orvost kikeresnénk habár a legtöbbet követelné 
is és nem vonakodnánk az ő kezeit megaranyozni, vagy arannyal megtölteni, 
hogyha könnyebbülést szerezhetne. De nem, hogyha Isten bennünket dorgál, a 
vesszőt rólunk senki el nem veheti. A mi pedig a lélek és szellem egészségét illeti, a 
fösvények pénzeszsákja, hogyha mind kiürítve lenne sem volna képes csak egy 
pillanatig sem megváltani. Igen, már csak azon remény is, hogy azt ilyen úton 
elnyerhessük, magában egy betegség lenne, mert micsoda a gazdagságban való 
bizodalom, és az emberek önigazságára való támaszkodása, mint a kevélységnek 
egy alakja, mely a leghalálosabb betegségeink egyike. Természetetek egészségét 
pénzen meg nem vásárolhatjátok, sem könnyeitek nem szerezhetik azt meg 
számotokra, jó cselekedeteitek, bűnbánatotok és imáitok által Isten nélkül azt meg 
nem találhatjátok. Ő a mi orcánknak egészsége. Magasztaljátok őt azért, hogy ő az. 
Hogy ha Ő az nem volna, úgy egész fejetek beteg és egész szívetek elalélt maradna. 
Nincsen balzsam az egész Gileádban, nincsen orvos, egyedül Isten gyógyíthatja meg 
a lelket, és azt, a mit India az ő drága köveivel és Kalifornia az ő aranyaival nem 
adhat, ingyen adja. 
 
Ha ezen egészség hiányzik, ezen veszteséget nálunk semmi ki nem pótolhatja. Ti, 
kik betegek voltatok, tudjátok, hogy a szenvedések és fájdalmak feletti aggodalom 
mérhetetlen, tagjaitokat nem mozdíthatni, azon hosszú éjek és félelmes napok, 
melyek nyomorúsággal teljesek, arany és ezüsttel meg nem jutalmazhatók. Épen 
úgy, ha lélek és szellem Istennel kellő jó viszonyban nincsenek, ezen nagy 
veszteséget semmi ki nem pótolhatja. Magatokra vehetitek a vallás palástját, 
megtanulhatjátok a keresztyének beszédmódjokat és elsajátíthatjátok 
arcvonásaikat, énekelhetitek a szentek énekeit, gondolhatjátok, hogy az angyalok 
hangszereiket utánozhatjátok, de „újonnan kell születnetek”, meg kell a halálos 
betegségből gyógyulnotok, a gonosz bélpoklosságoktól és minden 
tisztátalanságoktól meg kell tisztulnotok, mert romlottak vagytok és míg meg nem 
gyógyultok addig az Úrnak templomába nem mehettek, sem az ő szentségének 
helyén meg nem állhattok. Szentség nélkül, a mely más szóval teljes meggyógyulás, 
senki nem láthatja az Urat. 
 
Hogyha ezen egészség bennünk nem található, úgy halljuk meg azon komoly 
figyelmeztetést, hogy ez az örökös pokol fog lenni. Mert mi a pokol? Nem a 
beteljesedett, vagy tökéletes bűn-e? Micsodák az elkárhozottak kötelékei mások, 
mint az ő saját kegyetlen szenvedélyeik? Az a tűz, mely folyton ég és még sem 
emészt meg teljesen, nem a ki nem elégült kívánság és le nem csillapított óhaj 
lesznek-é? A féreg, mely meg nem hal nem egy folyton gyötrő lelkiismeret lesz-é? 
Az ember maga magának pokla. Ez igaz, de még mindezek mellett és ezen 
büntetések felett még többek is jöhetnek az Úrnak kezéből, mert mik vagyunk mi, 
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hogy oly elbizakodottakká lennénk, hogy azon rettenetes tömlöcnek titkait 
megismerni akarnánk teljesen? Lehetnek ottan határozott büntetések, melyek az 
isteni kéztől bocsáttatnak, de már a nélkül is elég nyomor ott a kétségbeesés és 
rettenetes gyötrelemben. Hogyha egy ember a mennybe felvétethetne (a ki ujjá 
nem született) és ottan mindazoktól környezve látná magát a mi az üdvözülteknek 
örömére van, ő mindazáltal égne ottan, fogait csikorgatná, sírna és jajgatna, hogyha 
szíve áthatva volna az Isten iránti ellenségeskedéstől és abban erős és hatalmas 
szenvedélyek tombolnának. Bensőnkben ott kell lenni szüntelen a tulajdonképpeni 
mennyország, vagy pedig a valóságos pokolnak. Ebben rejlik a fő dolog. 
Embertársam beteg vagy, és meg kell gyógyulnod, vagy pedig elkárhozol, mert a te 
betegséged a kárhozatnak kezdete. Ember, egy rossz nyavalyával születtél 
szívedben, a mely egy napon egész lényedet az ő iszonyú és utálatos undorával 
elriasztja és ekkor fog nyomorúságodnak ideje elközelíteni. Meg kell gyógyulnod, 
vagy pedig egy olyan sorssal mégy szembe, a mely leírhatatlan. Határozottan elég 
sokat mondottam, hogy megmutathassam, hogy az embernek legfőbb java a 
tökéletes egészség, és most átmegyek a másik részhez. 
 
Másodszor, szövegünk örömmel nyilvánítja azt, hogy Isten a mi egészségünk. 
„Bízzál az Istenben, mert én néki még hálákat adok, hogy ő az én orcámnak 
egészsége, és ő nékem Istenem”. Isten a mi egészségünk. És pedig először is azon 
értelemben, hogy ő az egészségnek adója, a melyet az ember élvezett egykor. 
Kezdetben tökéletes volt az első ember, sőt nemcsak ő, hanem az első pár ember e 
földön, ezek tökéletes egészséggel bírtak, mert Isten, a ki maga szent, őket 
egészségesekké, azaz szentekké tette, tehát az ő nemek szerint tökéletesek voltak a 
naptól fogva, a mikor teremtettek egész a bűnbeesés napjáig. Egy kevéssé voltak 
alább az Angyaloknál, de gyönyörű és dicső dolog volt szemlélni, nagyság és 
dicsőség volt rajtok látható, mely minden alantabb álló teremtményeket az ő 
parancsok iránti engedelmességre ösztönözött. Ezen szentségnek szépsége az 
Istennek munkája volt, ki az embert teremtette és az ő orcáját egészségtől 
tündöklővé tette. Az, a ki az első pár embert tisztává teremtette, kell hogy minket is 
megtisztítson, vagy pedig soha tiszták nem leszünk. 
 
De ismét, Isten a mi orcánknak egészsége, mert a mi ő iránta való viszonyunk a mi 
egészségünknek próba köve. Csak annyiban léteztek, amennyiben Istennel jó 
viszonyban vagytok. Felebarátunkat szeretni mint magunkat helyes és jó, de annak, 
a ki bennünket teremlett az első joga van hozzánk. Mindenekfelett teremtőnket 
illeti meg első sorban szívünk szeretete és odaadása. Hogyha nem ő a mi 
gondolatunknak legfőbb tárgya, úgy nincsen rendben a dolog velünk, higgyétek el 
ezt. Bármily jó viszonyban is vagyunk más embertársunkkal, de nagyon szomorú az 
állapotunk, hogy ha közöttünk és Isten között minden rendben nincsen.  
 
Hogyha Istent nem szeretitek, úgy azt nem szeretitek, a ki a legszentebb, 
legtisztább és legjobb. Hogyha Istent nem szeretitek, úgy az bizonyos, hogy a 
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leglényegesebb jóságot, igazságot és tisztaságot nem szeretitek. Panaszkodtok, 
hogy Istennek lénye oly magasztos, hát akkor mily csekélyeknek kell lennetek 
néktek. Azt állítjátok, hogy nem is gondolhatjátok őt atyátoknak, de figyelmeztetni 
akarunk benneteket arra, hogy ha egy gyermek nem gondolhatja atyját úgy, mint 
egy olyat, úgy annak szíve valóban nagyon elidegenedett lehet attól. Ítéljétek meg 
magatokat mindnyájan az Isten iránti viszonyaitok szerint. Az emberek nagyon 
ritkán cselekszik ezt, és hogyha ezen viszonyra vonatkozó kiejtéseket használnak, 
úgy rendesen visszaélnek azzal. Már előbb megjegyeztem ezen helyen, hogyha 
valakit bűnösnek nevezünk, azzal nem érzi magát sértve, mert az csak annyit jelent, 
hogy ő az Isten törvénye iránt engedetlen, de hogyha őt egy gonosztévőnek 
nevezzük, akkor fellázad, mivel az azt jelenti, hogy ő az emberek törvényét áthágta. 
Ó mennyivel fontosabbnak látszik az emberek, mint az Isten iránti viszonyunk, és az 
ő vele való összeköttetésünk. Az embereket Isten fölé helyezni igazságtalanság, és a 
meg nem újult szív lényege, igazságtalanságát árulja el, mert ha a szívek helyesen 
éreznek, érezik az emberek, hogy inkább megsértenék ezerszer az ő 
embertársaikat, mint egyszer az ő Istenöket. Így lelki egészségeteket az Isten iránti 
viszonyotokból megítélhetitek. Szeretitek őt? Beszélgettek vele? Imádjátok őt? 
Barátotok ő? Örömötök övé? Élvezetet találtok-é abban a mi néki tetszik? Életetek 
párhuzamban halad-é Isten életével? Ha az úgy van, úgy jó állapotban vagytok, úgy 
a javulás útján vagytok, hogyha olyanok kívántok lenni, mint Ő, de hogyha ezzel 
ellentétben, Isten akarata egyik oldalra, ti pedig másik oldalra húztok, ‒ az Úr nem 
lehet tévedve, tehát egész világos, hogy ti rossz helyzetben vagytok. „Az Úr szent, 
szent, szent, szent”, mondják az Angyalok, és hogyha ti hozzá hasonlók nem 
vagytok, úgy szentségtelenek vagytok, azaz nem vagytok szentek, nem vagytok 
egészek, nem vagytok lelkileg egészségesek, természetetek beteg. Azért Isten a mi 
egészségünk, mert annak próba köve az ő vele való viszonyaink vagy 
összeköttetésünk. 
 
Továbbá gondoljatok arra, hogy az Úr a valódi egészség előképe. Minden 
tökéletesség ő benne összpontosul. Istennek lényében soha sem terheli vagy 
akadályozza egyik tulajdonság a másikat. Nem találhattok Istenben semmit, a miről 
mondhatnátok: Csak ez egyedül az, a mi által más jelességek kizártnak, vagy 
árnyékba helyeztetnem. Isten szeretet, de egyszersmind ő megemésztő tűz is. Isten 
irgalmas, de egyszersmind igaz. Isten nagy, de egyszersmind jó. Minden jó 
megtaláltatik ő benne a legtökéletesebb módon. Lássátok meg tehát, hogy 
hasonlítotok-é Istenhez, mert hogyha nem, úgy nem hasonlítotok az egészség 
előképéhez. Hogyha a ti állapototok jelenségei az Istennek ismertető vonásaitól 
különböznek és eltérnek, úgy nem vagytok egészségesek, mert Isten a mértéke 
minden tökéletes szentségnek. 
 
Szövegünk mutatja, hogy mindegyikőnk részére szükséges, hogy Isten lelki 
egészségünk helyreállítójává legyen. Hogyha valaha meggyógyulni akarunk, úgy 
néki kell minket visszaállítani, vagy helyrehozni. Az igazság napjának gyógyulást kell 
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hozni számunkra, a Szentlélek mennyei szelének el kell űzni a bűn ragályos 
nyavalyáját, az élet vizének kell gyógyulásunkat eszközölni, „a nevezetes plántának” 
(Ezékiel 34. r. 29. v.) kell a balzsamot szolgáltatni. Az emberek betegsége mennyei 
orvost követel. Csak az Istennek bölcsessége tehet egy embert egészségessé, vagy 
pedig az tarthatja meg őt egészségben. Testünk oly szövevényes és annyi 
csontokból, sejtekből, izmokból, idegekből, szövedékekből és véredényekből áll, 
hogy talán a legnagyobb csodának nevezhetjük ezen a földön azt, hogy mi élünk, 
vagy ha még nagyobbat gondolhatunk talán az, hogy mi egészségben élünk. Watts 
doktor dogosan nevezi azt csudálatosnak, hogy: 
 
„Egy ezer húrú húrfa 
Oly soká megmarad összhangzatba”. 
 
De hogyha a lélekre gondolok, az még sokkal titokteljesebb mint a test, és egy 
lelket a valódi egyen mértékbe hozni Istennel és abban meg is tartani, sokkal 
nagyobb csudának látszana lenni, mint bármi, a mit egy élet tudós a test 
bonctanában felfedezhetne. Ó Isten, temagad formáltad az embert, és csak egyedül 
te mentheted meg a gonosztól, a mely őt formátlanná tette, és te tudod azon 
helyzetébe visszahozni, a milyennek szent akaratod szerint lennie kell. Semmiféle 
más kéz, csak egyedül a tiéd merészkedhetik e nagy feladathoz nyúlni. Azok nagyon 
tévednek, a kik azzal dicsekszenek, hogy azon nagy munkát az újjászületés vize által 
létre hozzák. Tévednek, nem, sőt hazudnak. Isten képes egyedül a lelket ujjá szülni, 
az ő Lelkének kell azt megcselekedni, azon hatalmas erő által, mely a Megváltót is 
feltámasztotta. Csak a Mindenhatóság az ő teljes erejével képes minket a velünk 
született betegségből megmenteni és lelki egészséghez felemelni. 
 
A lelki egészség ezáltal jön létre, hogy Isten hozzánk jön, mert egy beteg léleknek 
orvossága nem valami olyan, a mi Istentől származik, hanem Isten maga. Ő nem 
gyógyíthatott meg bennünket, míg magát nékünk és érettünk nem adta. Most a 
lelki egészségnek tápláléka a Krisztus teste és vére, és semmi sem tarthat meg 
bennünket a bűnbe való visszaeséstől, mint a Szentléleknek bennünk való lakása. 
Egészségünk a mi Istenünk, a mi emberré lett Istenünk, bennünk lakozó Istenünk, 
Istenünk ki nagy dicsőségéből alátekint és mondja: „Ti közöttetek járok szüntelen, 
leszek néktek Istenetek, ti pedig lesztek én népeim”. (Mózes III. k. 26, 12.) Lakozom 
ő bennek, és bennek járok, és leszek ő Istenek, és ők lesznek én népem. (2. Kór. 6, 
16.) Én vagyok az Úr, te gyógyítód”, (2. Mózes 15, 26.) (Jehova Rophi) ez a te neved 
ó Uram, és ezzel imádunk mi téged.  
 
De át kell mennem a harmadik ponthoz, tudniillik ahhoz, hogy ezen egészségnek 
látható jelei vannak. „Ő az én orcámnak égészsége”. Egy embernek egészsége 
leginkább arcáról látható és ítélhető meg. Igaz, hogy már a járásából is 
megláthatjátok valamennyire, és testének minden tagja ád arról kevesebb vagy 
több bizonyítékot, hogy milyen egészségi állapotban van, de az ábrázat a léleknek 
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ablaka, azon tükör, mely az ember lényét visszaadja, azaz felmutatja. A valódi jó 
állapotunk az Istennel való viszonyunkban, vagy pedig határozottan annak kezdete 
a kegyelmi munkában meglátható. Ez nem egy elzárt titok, mely a 
megfigyelhetéstől elzárva volna, kimutatja ez magát azonnal. Azon képzelet, hogy 
valaki talán megmentve volna és azt nem tudná, tudta nélkül Isten kedve szerint 
élne, a Jézus Krisztus vérében megmosattatna, a nélkül, hogy arról valamit tudna, 
hogy valaki úgy élhetne, hogy az ő boldogságát fel ne fedezhetné, csak majd halála 
óráján egy pap tudná azt felfedezni és kinyilvánítani, nagyon téves. Isten igéjében 
ilyesmiről semmit sem találhatunk. Olvashatják azt így a Vatikánban (római 
udvarnál), de az nem az új Jeruzsálem olvasási módja. Olvassátok az írást és találtok 
olyan embereket, a kik emlegetik, „mi kik megszabadultunk”, „megmosattattunk;” 
találjátok eme nyilatkozatot: „megigazulván azért a hit által, békességünk vagyon 
Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által”.  
 
Hogyha az Úr Jézus Krisztus egy embert kezeibe veszen, hogy azt meggyógyítsa, úgy 
annak ábrázatján változások mutatkoznak, a mely alatt én nemcsak testi ábrázatát 
értem, hanem azt, a mit Dávid értett, lényünknek összes részeit, a melyek csak 
láthatók. Az Úr az ő benső művének külső jeleit is felmutatja. És milyen neműek 
ezen bizonyságok? Elveszi az arcáról a bűnnek foltjait. Ha egy embernek lelki arcába 
tekintek azonnal észre veszem, hogy az egy részeges, vagy ha élvezet hajhászó, 
vagy haragos, hogyha ő kemény kegyetlen, vagy alásüllyedt, fukar ember. Ezek 
mind foltok, de hogyha az isteni kegyelem a szívbe jön, ezen eltorzulást elveszi és a 
jellemet megújítja. Hogyha az Úr Jézus elkezd bennünket meggyógyítani, a 
kétségbeesés homályát arcunkról leveszi. Láttátok-é már ezt valaha? Én már láttam 
a testi arcon, és ez valóban egy rettenetes látvány. De ó, hogyha ama kedves 
hangok hallatszanak, „a szabados kegyelem és a meghalni kész szeretetnek” 
hangjai, és az ember tudja, hogy bűnei megvannak bocsátva, és hogy ő a Krisztus 
Jézusban elfogadtatott, ekkor a kétségbeesés eloszlik. A sárkány szárnyainak 
árnyékai eloszolnak az. ábrázatokról, a béke Angyala repül el felette és ezüst 
fényének világát veti az arcra. Ha a nagy orvos az embereket meggyógyítja, elveszi a 
félelem halaványságát, mert az emberek halálsápadtak, hogyha a jövendő haragtól 
félnek és reszketnek az ő bűneikben meghalni. Hogyha pedig bűneik 
megbocsáttattak, úgy a sápadtság eloszlik és a bizalom pirossága jön az arcra vissza. 
Az aggodalom homálya eloszlik azon emberek arcokról, kiket a Jézus Krisztus 
meggyógyít. 
 
Mért kellene epekednem?  
Birtokom, Krisztusom,  
Ki venné el tőlem? 
 
És hogyha az Úr a kegyelmi gyógyításban tovább megyen, mily csudálatos az, 
hogyan veszi le az arcról a sok hiányok barázdáit. Sokaknál szemlélhetjük az éhség 
átlátszó ábrázatját, a kik még Krisztus és az ő kegyelme után sóvárognak, és egyiket 
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sem találhatják, de hogyha Krisztus jön, megelégíti a lelket, a csontokat meg 
kövéríti és a szívnek ábrázatját vidámmá teszi. 
 
Engedjétek, hogy kinyilváníthassam előttetek, habár ezt félelemmel teszem is, hogy 
némely keresztyének nem szolgáltathatnak abban a tekintetben semmi 
bizonyítékot, hogy az Úr Jézus az ő homlokukról a gond és aggodalom ráncait 
eltávolította és őket betegségökből kigyógyította. Hogyha a keresztyének az isteni 
kegyelem befolyása alatt vannak, akkor nem ösmernek semmi félelmet vagy 
aggodalmat, ők minden gondokat arra vetik, a kinek gondja van ő róllok. Teszik 
azon keveset, a mit tehetnek a többit pedig Istenre hagyják, az ő hő Urukra, így 
minden jól megyen, és az életek békesség. Mily boldog ember az, a ki így 
meggyógyult! ,,Jó”, mondja talán valaki közületek, „én reménylem, hogy a bűntől 
megvagyok gyógyítva, de még nem annyira vagyok meggyógyulva”. Testvérem, a jó 
orvos tovább megyen az operálásával és hogyha még egészen meggyógyulva nem 
vagy, az a te hibád, nem az övé, mert néki hatalmában van, hogyha benne bízol, 
fájdalmat, félelmet, kétségbeesést, kételyt és még az aggodalmakat is eloszlatni, 
ugyannyira, hogy énekünkben mondhatjuk: 
 
„Szeretlek és dicsérlek csendben,  
Mint gyermek nyugszom kebleden.  
Vizedből iszik a juhocska, 
Menyasszonyodnak nincs kínja.  
Arról gondoskodik szüntelen,  
Hogy néked vőlegénynek tetszen”. 
 
Nemsokára elfog jönni, hogy tégedet magához vegyen, ha ezen jó lelki helyzetben 
vagy. Nem jó földmíves az, a ki gabonáját túl soká kint hagyja a földjében, Uram 
még azt nem tette soha. Hogyha kévéi a csűr számára elkészíttettek, úgy 
határozottan betakaríthatja azokat. Egy tökéletes ember a menny küszöbénél van. 
Hogyha lelkileg egészséges vagy, hogyha lelki gyógyulásodat átélted és már nincsen 
benned semmi betegség, gondolod-é, hogy Urad tégedet a mennytől visszatartana? 
Határozottan nem, ő óhajtja nagyon, hogy te is ott légy, a hol ő van. 
 
Azon egészség, melyet az Úr Jézus bennünk létrehoz, többféle módon nyilvánul a 
mi lelki ábrázatunkon. Legelőször is megvilágítja a szemeket. Egy olyan embernek, 
ki kétellyel és félelemmel van eltelve, vagy pedig az önzés és világszeretetétől 
gyötörtetik, nincsenek világos, lelkesítő reményei, de annak a ki Jézusban hisz, azon 
reménye van, ő, ha napjai és esztendei elmúlnak, a mennybe fog jutni, a hol Jézus 
van. Be kell vallanom, hogy nékem sokszor, ha ezen reményt rajzolni akarom, testi 
szemeim meghomályosodnak, mert könnyeim elkezdenek hullani, melyet 
látásomat csaknem egészen elveszik. Láthatom-é, láthatom-é én valaha az ő arcát, 
és koronámat letehetem-é az a lábainál? Igen, én azt elérhetem, tudom 
határozottan, de ó, ez nékem túl soknak látszik, hogy ez valósuljon. Hogyha a testi 
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szemek oly homályosak, mily világossá lesznek a lelki szemek ezen reménységtől, 
amely azokat megvidámítja. 
 
Lelki egészség az egész ábrázatnak szépséget kölcsönöz. Gondoljatok csak arra, 
hogyan írja le a mennyasszony az ő szépségét. Mondja: „Fekete vagyok”, ‒ nem 
mondhatott mást., minthogy napsütött, mert a világnak ki volt téve, de hozzá teszi: 
„de szép vagyok”. (Énekek éheke 1. r. 5. 6. v.) Ura oly módon tekintett reá, hogy ő 
azt megérezte, annak kedvességét tapasztalta, habár nem is tudta, hogyan történt 
az. 
 
„Bennünk nincs más csak bűn s szégyen 
 Feketék vagyunk egészen.  
De kegyelmi palástodba  
Néked tetsző szent és tiszta”. 
 
Krisztusnak nincs szebb tárgy ezen a világon, mint az ő egyháza. Minő szép hely az 
az Énekek éneke könyvében, hol a király felkiált: „Mindenestől szép vagy én 
Mátkám, és semmi szeplő nincsen te benned”. (4. r. 7. v.) Az valóban a szeretetnek 
szemeivel néz, a ki olyan szépséget lát. De minden fogalmon felüli széppé teszi a 
keresztyént az isteni kegyelem, a dicsőség igen ékessé teszi a keresztyéneket. Ottan 
majd a dicsősségben makula és szeplő nélkül fogunk az Isten trónja körül állani. 
 
Mennyire megváltoztatja a kegyelem a lelki ember homlokát, hogyha az 
hatalmasan működik. Természetünknél fogva homlokunk ércből van, kelvény, 
dacos, elbizakodott, de lássátok csak mivé teszi a kegyelem. „Mint a pomagránát 
darabja a te két vakszemed, a te befont hajaid között”, mondja az ének, mintha 
elrejtve volna szent félelemmel, de a mit homlokán láttok piros és fehér szemérem 
és szent szeretettől áthatva az ő Ura jelenlétében. Óhajtanám, hogy ti, kik a 
legközelebbi napokban tértetek meg, mindnyájan tudhatnátok, hogy mit jelent a 
szent szemérmetesség. Krisztusban bízni dicső dolog, de nem a szemérmetlenség 
és önbizalom. Félek azoktól, a kik oly hirtelen oly igen bizonyossá és 
reményteljesekké lettek, jóllehet a bűnnek terhét nem is érezték. Legyetek 
megszégyenülve és megszomorodva, a midőn Krisztust elfogadjátok, mert minél 
többet teszen ő érettetek, annál kevesebbet gondolhattok, vagy tarthattok 
magatok felöl. Nagyon pontosan megmérhetitek magatokban a kegyelem 
valóságát, a magatok valóságos megutálásával összehasonlítva. A vőlegény így írja 
le a menyasszonynak ajakait: „Mint a veres cérna a te ajakaid olyanok, és a te 
beszéded ékes”. (4. r. 3. v.) Míg egészsége vissza nem adatott, ajakai mezítelenek 
voltak, míg meg nem vigasztaltatott, fehér és sápadt volt a félelemtől, de mostan 
egészséges veres színű, és kedves az ő Ura előtt. Milyenek a ti ajakaitok kedves 
barátok? Imádkozó ajakak azok, éneklő vagy a Megváltót hirdető ajakak azok? 
Beszélgettek-é örömmel a Szabadítóról, és örvendeztek-é, hogyha másoknak 
elmondhatjátok, mit tett az ő szeretete ti veletek? Jó állapotbon vagyunk, hogyha 
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szívünk így szól: „Az ő orcája hasonlatosok a drága füveknek táblájához, a 
felnevekedett szép plántákhoz”. (5. r. 13.v .) hogyha egész ábrázatunk szentségtől 
tündöklik. 
 
Hogyha Isten a mi egészségünk, úgy egész ábrázatunk fényleni fog az ének ama 
szavai szerint: „Kicsoda amaz, a ki úgy láttatik mintegy hajnal, szép mint a hold, 
tiszta mint a nap, rettenetes mint a zászlós tábor? A hivő arca világossá lesz a 
dicsősségtől, a mennyiben az őt érdekli, ő boldoggá lett, és azt jól tudja, sőt érezi. 
Szép lesz másokra nézve is, mivel látják az ő jellemének jelességét és csudálkoznak 
a felett, azután vakító lesz ő az ellenségeinek, mint a nap az ő fénye által lesújtja 
azt, a ki vakmerően reá tekint. A szentség rettenetes az ellenségre nézve, mint a 
zászlós tábor”. 
 
Óhajtom, hogy azok, kik nem régen voltak a nagy orvos keze alatt, előléphessenek 
és az Úr Jézus hatalmát hirdethessék. Barátotok mondja: „Mutasd meg nékem a te 
orcádat, hadd halljam a te szódat; mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted 
ékes”. (2. r. 14. v.) Hogyha Krisztus benneteket meggyógyított, miért rejtitek el az ő 
munkáját? Kényszerítve érezem magamat, hogy azt tegyem veletek, a mit az őrizők 
az Énekek énekében említett mennyasszonnyal cselekedtek: „Megtalálnak engemet 
az őrizők, kik a várost kerülik, megverének engem, megsebesítének engem, elvevék 
az én fedelemet tőlem a kőfalnak őrizői”. (5, 7.) Én nem óhajtalak titeket megverni, 
vagy megsebesíteni, de nagyon szeretném többektől a fedelet elvenni, hogy 
láthatnátok és titeket is láthatnának mások, azaz, a gyülekezet, és a szentek 
örvendhetnének a felett, a mit a Megváltó veletek cselekedett. Dávid mondja: „Ő 
az én orcámnak egészsége”. Nem mondja: „az én szívemnek egészsége csak” ‒ vagy 
„az én belső részeimnek egészsége”, habár az igaz lehetne, hanem: „az én 
orcámnak”. Azért az Úr nagy dolgokat cselekedett veletek, hirdessétek azt 
hangosan, és hangoztassátok Jeruzsálem utcáin a hálaadó énekeket. 
 
Végső pontja az elmélkedésünknek ez. Ezen szentírásbeli hely a legbetegebb lelket 
is reményre jogosíthatja. „Bízzál az Istenben, mert én még néki hálákat adok, hogy 
az én orcámnak egészsége”. Tekintsd meg a lelki egészségnek forrását. Hogyha 
Dávid mondhatta volna: „Én megfogok ismét gyógyulni, mert erős alkatrészeim 
vannak, természetem oly erős, hogy ezen betegséget legyőzi”, úgy ez a dicsekvés 
titeket nem bátoríthatna fel, nemde, mert vállalok az egész fejét elfogta a 
betegség, tetejétől fogva talpáig nincsen a testben épség, és a ti szívetek olyan 
bennetek, mint a megolvadott viasz. Azért adjatok hálát az Úrnak, hogy 
gyógyulásosok nem a ti saját természeteteknek erélyességétől van függővé téve. 
 
Továbbá figyeljétek meg, hogy Dávid nem vár gyógyulást valami olyantól, a mit ő 
megcselekedhetik. Nem mondja: „Bizonyos cselekedetek, a melyeket véghez fogok 
vinni, betegségemből ki fognak gyógyítani”. Korántsem. Hogyha az úgy volna, úgy 
te kedves barátom kétségbe eshetnél, mert hiszen te semmit sem tehetsz 
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gyógyulásod előmozdítására. Milyen jó cselekedetet hozhatnál létre? Hogyan? 
Hiszen ujjaid tisztátalanok, és ha talán meg akarnád próbálni, hogy egy darab szép 
fehér vásznat készítesz, azt már a szövésnél befeketítenéd. Saját üdvödet nem 
hozhatod létre, tehát ne is igyekezz azon. A Dávid orcájának egészsége abban 
rejlett a miben a tiéd is rejlik, nem a te cselekedeteidben, hanem az Istennek 
szabadításában. 
 
Azt is figyeljétek meg, hogy ő nem beszél valami hosszas gyógyulási módról, 
melynek magát alája vetette volna. „Még én hálákat adok néki, hogy ő az én 
orcámnak egészsége”. Itten nincsen szó várakozásról, vagy vonakodásról, 
késlekedésről, vagy időtöltésekről, a mint azt némely prédikátorok érteni látszanak. 
Nem, a mint én gondolom: Dávid értette, hogy mi a mi teendőnk, tudniillik emez 
igék értelmét: „Én reám nézzetek, hogy megtartassátok földnek minden határai”. 
(Ézsaiás 45. r. 22.v.) Ki az Úr Jézus Krisztusba hiszen, ezen hitbeli tekintet által 
azonnal megnyeri az egészségnek csiráját, a mely azonnal működni kezd és végre 
minden lelki betegséget eltávolít. Boldogok vagyunk, hogy tudjuk, miszerint a mi 
reménységünk Istenen nyugszik, nem magunkon. 
 
Óhajtanám, hogy ti, különösen ti, a kik óhajtotok meggyógyulni, egy pillanatig arra 
gondolnátok, hogy ki az és mi rejlik abban, a kinél lelki egészségeteket kereshetitek. 
A ti betegségetek a bűn és itten egy határtalan irgalmat találtok, a mely felétek 
közeleg. Gonoszt cselekedtetek minden utaitokban, és a mi még rosszabb, még 
természetetek is gonosz, de itt Isten van, kinek öröme telik abban, ha 
megbocsáthat, a végetlen kegyelmű, a ki boldogságot talál abban, ha a bűnöket és 
hamisságokat eltörölheti, tekintsetek hát ő reá. Itten minden bűneitek 
elmeríttetnek, mert Istennek a Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretete egy 
feneketlen és határtalan tenger. Itten határozottan biztos gyógyulás van a ti 
betegségeiteknek, mert a végtelen irgalomnak szándéka nem hiusulhat meg. 
 
Továbbá itten határtalan engesztelés is van. Isten nemcsak megbocsátani kész, 
hanem azt mégis cselekedheti az igazsággal való összhangzásban, mert az ő 
egyetlenegy szülött drága Fia elvérezett és meghalt. Hogyha szemeimet az Isten 
Fiára irányítom, ki a keresztfán vérezik, az ő áldozata oly dicső az én szemeim előtt, 
hogy azon meggyőződésre jutok, miszerint ha tízezerszer való ezer világ volna telve 
bűnnel, még akkor is elég érdem volna a Krisztus halálában, hogy azokat mind 
megmenthetné, ha azt Isten úgy akarná, mert a meghaló Isten Fia érdemének 
határt vetni nem is gondolhatunk. Az emberré lett istenség szenved az igazság 
csapágyai alatt, szíve átveretik, megölettetik, harmadnapig a sírba tétetik! Hogyan? 
Így határtalan, kigondolhatatlan mértékű ereje lehet ezen felséges áldozatnak. Jöjj 
hát, ó, lélek, hogyha ez a te gyógyulásod, úgy semmi betegség ellene nem állhat. 
Végetlen irgalom, egy végetlen áldozattal párosulva, mindent véghezvihet. Óh, 
Isten! Valóban te vagy az én orcámnak egészsége, általad szabadulhatok ki csak 
egyedül a bűneim halálából. Te vagy az, a ki lelkemet kiszabadítottad a mélységes 
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koporsóból. 
 
Azután gondoljátok meg, hogy az isteni erő kész a mi meggyógyulásunkat 
eszközölni, és a mindenhatóság mindent véghez viszen. Ezékielnek mondva volt: 
„Embernek Fia: Nemde élnének-é ezek a tetemek (száraz csontok?) De igen, azok 
megelevenedtek. (Ezék. 37. r.) A halottak feltámadtak és most épen ezen órában is, 
a mi az emberek előtt lehetetlen, Istennél mindaz lehetséges, és az örökkévaló lélek 
épen most kész arra, hogy a szeretetnek csudáját véghez vigye. A romlott 
természetnek bármilyen nevekedése sem sok, és túl erős a Mindenhatónak. Ember, 
talán a haragnak oroszlánja van benned? Ez az erős Sámson szétszakíthatja azt, 
mint egy gödölyét. Talán a szenvedélyek egész seregével kell küzdened, és azon 
félelem tölti el szívedet, hogy ezek oly erősek, mint hajdan a Midiániták serege 
volt? Íme ez isteni szeretet ezen szent folyama, erősebb mint a Kison patakja. (Bírák 
5. r. 21. v.) tehát mindezeket elseperheti. Beköltözött talán a sátán a te szívedbe, és 
egy légió ördögöt magával vitt? Talán a pokol összes kígyókölykeit kiokádta, hogy 
benned egy borzasztó művet véghez vigyen? Volt egy, kiből az Úr hét ördögöt űzött 
ki, egy másik pedig a kiből egy légiót: jöjj Jézushoz, jöjj óh, embertársam, mert az 
ördögök még mindig reszketnek az ő hatalmától. Jézus az ellenséget belőletek is 
kiűzheti, és titeket annak hatalma alól felszabadíthat. Istennek egész ereje készen 
vár a te meggyógyításodra. Keressétek őt, „azt az Istent keressétek, ki a fiastyúkot 
és a kattahugyot teremtette, ki világosságra változtatja a temérdek setétséget, és a 
nappalt éjszakával béfedezi, ki a tengernek vizeit az égre felvonva, és kitölti azokat 
a földnek színére, kinek neve Úr. (Ámós .5. r. 8. v.) Az ő ellenállhatatlan 
kegyelmének hatalmas karját semmi meg nem akadályozhatja. 
 
Hogy ezt teljesen felmutathassam, hozzá kell még adnom, hogy Istenben, ki a mi 
orcánknak egészsége, változhatatlan szeretet van. Hogyha Isten megkezdette a 
gyógyítást, nem is hagyja félbe a munkát, míg azt be nem végezte. Az Úr Jézus 
életében csak egyetlenegy félbemaradott gyógyítás sincs tudatva. Egyről sem 
olvasok a kibe az ördögök ismét vissza mentek volna, mikor ő azokat kiűzte, és egy 
bélpoklosról sem, a ki ismét bélpoklossá lett volna. Én nem prédikálok néktek 
valami rövid ideig tartó üdvöt, mely épen a ti jó magatok viseletétől függ, hanem 
egy olyan megbocsátást, mely soha vissza nem vonatik, egy elfogadtatást ama 
szerelmesben, a mely soha véget nem ér, egy fiúvá fogadtatást, a mely titeket 
mindenkorra gyermekekké, Isten gyermekeivé tesz. Adjátok át magatokat Jézusnak 
és irgalmasságnak ruháját ád néktek, mely soha el nem kopik. A szeretetnek 
kincseit, melyet sem a rozsda, sem a moly meg nem emészthet, és egészséget, mely 
által egy olyan városba juttok, a melyben a lakosok közül csak egy sem mondja: 
„gyenge vagyok”, mert az a nép, mely abban lakik, mind bűnbocsánatot nyert. 
 
Istentől való meggyógyítás, az a legrosszabbaknak is jó alapot szolgáltat a 
reménységre, és Istennek legyen hála, sokan tapasztalták már azt közöttünk, a mit 
Dávid tapasztalt. Nos, tehát ha mi néktek mint szavahihető emberek mondjuk, hogy 
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Isten a Krisztusban a mi orcánknak egészsége, reméljük, hogy hisztek nékünk, és 
magatok megkeresitek az Urat. Azon gyógyulást, melyet Isten a Jézus Krisztusban 
ád, minden bűn beteg lélek megnyerheti. Légy bárki, ha beteg vagy, Isten elégséges 
és hajlandó tégedet meggyógyítani Jézus Krisztus által, az ő Fia által. Kérlek azért, 
ne késlekedj, kételkedvén az ő isteni erejében vagy pedig meggyógyításra kész 
szeretetében, hanem jöjj és örömmel üdvözlünk téged, jöjj és légy üdvözölve, jöjj 
azonnal. 
 
A gyógyulásra vonatkozó prédikációm nem használhat azoknak, a kik nemi betegek. 
Jézus nem jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket a megtérésre, de azok 
részére, a kik betegek, örömhír fog ez lenni. Óhajtanám ezt olyan formában 
előadni, a mely félre nem érthető, hogy mindenek megérthessék, hogyha a 
Szentlélek őket oktatja. Egy halálos beteltség rejlik a ti bűnös természetetekben, és 
pedig mindegyikőtöknek. Némelyikőtöknél ez igen visszataszító alakot öltött, de a 
betegség mindegyikőtök szívében ugyanaz, ti férfiak és asszonyok, mint a mely a 
paráznák és lopók szívében megevesedett. 
 
Igaz, hogy őnálok másképen nyilvánul, vagy mutatkozik, mivel alkalmak ajánlkoztak 
arra, hogy azok napfényre lépjenek: hogyha ti ugyanazon helyzetben lettetek volna, 
a miben ők voltak, talán épen úgy kifejlődött volna az nálatok is. Nos, hogyha 
látjátok ma ezen bűnnek rettenetes pusztításait, vagy ha azt érezitek is, azon 
örvendek, mert azok reményteljes jelek. Midőn a főpap azon embereket 
megvizsgálta, kik bélpoklossággal voltak gyanítva, úgy gondolom, hogy az egyik 
mondotta: „Egy, igen rossz folt van a homlokomon, de a mellemen igen tiszta a hús, 
ottan nincsen legkisebb fehér folt sem, én egészséges vagyok szívemben, habár 
más részem beteg is. „Ah”- mondá a pap. „De tisztátalan vagy, ki kell tégedet 
rekesztenem”. Egy másik mondotta: „Igaz, hogy az ajakomon látszik valami fehér 
folt, de hogyha megvizsgáltok, testemnek fele részét egész tisztának találjátok a 
betegségtől”. „Tégedet is ki kell rekesztenem a táborból”, mondja a pap. „Én 
teljesen megvagyok lepve a bélpoklossággal, csak egy pontocskát sem mutathatok 
fel, annyit sem, mint egy tű gombja, a mely tiszta volna, bélpoklos vagyok tetőtől 
fogva talpig”. A pap reá veti kezeit ezen emberre és mondja: ,,Te tiszta vagy”! Mily 
álmélkodásba jön ezen nyilatkozatra! Álmélkodj te is ó csüggedező lélek! Hogyha te 
egy bűnös vagy, és semmi más, mint egy nagy bűnös, elkárhozott, elveszett, 
tönkrement, és azt te elismered az Úr Jézus Krisztusra tekintesz és üdvödét ő benne 
keresed, úgy tiszta vagy egészen és teljesen. Hogyha lelkileg tökéletes szegényekké 
lettünk és szellemileg teljesen tönkrementünk, ugyannyira, hogy üzletünkben a 
legutolsó rozsdás fillért is kiadtuk, akkor Krisztus az ő összes kegyelmi kincseivel a 
miénk. Ő bárcsak a kétségbeesés mélyének a legmélyére juthatnánk 
önönmagunkban, mert az a reménynek ajtaja. Míg poharatok telve van, addig 
Krisztus nem tölt abba az ő borából, de hogyha egészen kiüríttettetek, akkor 
szeretete élő vizének folyását önti belétek, míg természetetek edénye csordultig 
tele lesz. Az Úr adja, hogy betegségeteket érezzétek egész a halálig, és így 
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tapasztalni fogjátok, hogy Jézus a feltámadás és az élet. Ámen. 
 

Szorongattatott lelkeknek 
 
,Körülvettek vala engemet a halálnak kötelei, és a pokolnak keserűségei 
elfoglaltak vala engemet; nyomorúságot és nyavalyát találtam vele; És az Úrnak 
nevét segítségül hivőm, ezt mondván: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én 
lelkemet! ... Mivelhogy megszabadítottad az én lelkemet a haláltól, szemeimet a 
könnyhullatástól, lábaimat az eséstől.” Zsoltár 116, 3. 4. 3. v. 
 
A nagy szomorúság és kísértet, mely ezen versekben nyilváníttatik, hihetőleg akkor 
jött Dávidra, a mikor már ő hosszabb idő óta hivő volt. Ő hihetőleg több éveken át 
nyugodt, boldog és örvendetes módon élte a hivői életet; csak majd később jöttek 
reá külső szomorúságok és nem csekélyebb benső harcok és küzdelmek. Egy vagy 
más időben, a szoros kapun való átmenetel és a gyöngykapukon való bemenetel 
között rendesen nagy próbákat és szenvedéseket kell a hivőnek kiállani. A 
megfigyelések útján azon tapasztalatakra jutottam, hogy sokan, kik küzdelmekkel 
és sok próbáltatásokkal kezdik a hit életet, későbbet gyakran szép egyenes útra 
jutnak, míg mások, kiknek első tapasztalataik nagyon szépek és békességesek 
voltak, későbbet nehéz harcok és küzdelmek közzé jutnak. Azoknak, a kik hosszú, 
nyugalmas és aránylag könnyű életnek örvendhettek, talán életük vége felé 
következnek be a zivataros napok és órák, mert némelyek az Istennek leghűebb 
gyermekei közül is, hogy egy régi kifejezést használjak: „sötétben mennek az 
ágyakba”. 
 
Az ő napjok fellegben megyen alá, de kétség nélkül teljes fényben fog feltámadni 
ismét az örök reggelen. Egy, vagy más úton tapasztalni fogod testvérem, hogy: 
 
,,A fádalom útja és egyedül ez 
Vezet oly országba, hol fájdalom nem lesz”. 
A szentek fent, a kik az új éneket zengedezik, legalább is nagyobb részben azok 
közzé tartoznak, a kikről el lehet mondani azon szavakat, melyek írva is vannak: 
„Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból”. Rendesen ez a menny felé vezető 
út, és talán kevés vándor juthat el a mennyei paradicsomba egy másik úton. 
 
Azért a hivők ne számítsanak a nyomorúságoktól, való megmentetésre, hanem 
inkább azon kegyelemre, mely elégséges lesz a nyomorúságokat és próbáltatásokat 
elhordozni. Higgyék el azt, hogy Istennek szeretetéről tanúskodó legdrágább levelei 
feketével szegélyezett (gyász) borítékban lesznek hozzánk küldve. A boríték 
megrettent bennünket, de hogyha a pecsétet feltudjuk bontani, úgy azon levelek 
belsejében drága kincseket találunk lelkünknek. A nagy szomorúságok és 
próbáltatások olyan fellegek, a melyekből Isten nagy kegyelmi esőket ád. Nagyon 
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gyakran használja az Úr, a mikor nékünk valami rendkívüli kegy ajándékot küld, az ő 
dühös és vad lovát, hogy azon adományt házunkhoz hozza. A kényelmesség 
nyugodt folyamain legtöbb esetben csak kicsiny és rendes árucikkekkel megrakott 
hajók mennek, de egy nagy és kincsekkel megrakott hajó áthasítja a mély tengert. 
 
Tanulják meg az Istennek gyermekei ezen helyzetökben, a melyben Dávid is volt, 
hogy a szomorúságok és próbáltatások között legjobb menekülő hely az ima. 
Hogyha a halálnak kötelei körülfonnak, imádkozz! Ha a pokolnak keserűségei 
elfoglalnak, imádkozz! Ha nyomorúságok és nyavalyák közzé jutsz, imádkozz! 
Mindent, a mi okosságnak és bölcsességnek mutatkozik, a nyomor és próba idején 
meg kell tenni, vagy próbálni, de ezek egyikére is határozottan nem 
támaszkodhatni. „Az én segítségem az Úrtól vagyon”, legyen az a nyomor és ínség, 
vagy pedig a bűnből való kisegítés. Nagyon helyesen cselekedtek, hogyha a lovat a 
harc napjára készletben tartjátok, de mindazáltal a biztonság az Úrtól származik. 
 
Használjátok az eszközöket, de a hitet soha ne pótoljátok az eszközök 
használatával. Hogyha mindent megtettetek, bízzatok Istenben, mintha semmit 
nem tettetek volna, mert „ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrizők”. 
(Zsoltár 127, 1. vers) Minden dolgokban imádkozzatok és legyetek biztosak a felül, 
hogyha talán mostan ugyanazon helyzetben vagytok, a melyben Dávid volt, az ima 
által onnan kiszabadulhattok. Az ima az egyetemes gyógyszer, az általános 
gyógyeszköz, ez minden betegséget legyőz. A lelki harcokban ezerféle haszna van az 
imának. Arról mondhatjátok: „Ezzel fogom ellenfeleimet megöldökölni, ezzel 
megyek által a kőfalon, ezzel fogok felfegyverkezni, és ezzel fogom minden 
ellenségeimet legyőzni”. Az ima Isten kincses tárházát kinyithatja és a pokol ajtaját 
bezárhatja, az ima a tűznek erejét megolthatja, az oroszlánok száját bedughatja, az 
ima a mennyet meggyőzheti és a mindenhatóságot az ő akaratához levonhatja. 
Csak testvérem, imádkozz hittel és az egyszülött Fiúnak nevében, úgy béke 
feleleteket fogsz nyerni határozottan. 
 
Én akarom ezen szöveget ma este más tekintetben használni. Akarom alkalmazni és 
használni, hiszem, hogy jogom van ahhoz, hogy ezt úgy használjam, mint egy olyan 
állapotnak leírását, melyben egy felébredt bűnös találtatik. Az olyan bűnösökhöz 
óhajtok fordulni, a kik bűneiknek tudatára jutottak, mert azt hiszem, hogy vannak 
itt ma este olyanok ezen gyülekezetben. Örültem, hogy most nem rég egy este, az ő 
kiáltásokat hallhattam és hiszem, hogy Isten akarja őket megáldani és a lelki 
szabadsághoz vezetni. Legelőször is beszélni fogunk ezen szegény lelkek 
helyzetéről, azután pedig arról, hogy mit cselekszik a felébredett, és végül a 
megmentésről, melyben részesül.  
 
Itten legelőször is azon nyomorult helyzet íratik le, melyben sok szegény 
felébredett lélek belé került. De mielőtt tovább mennék, engedjétek meg, hadd 
figyelmeztesselek benneteket arra, hogyha közületek többen, a kik Krisztusban 
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hisznek, mindezeket nem is tapasztalták, a melyekről szólok, azért nem kell 
magatokat kárhoztatni. Vannak sokféle betegségek a világon, és hogyha azok közül 
egyet leírok és azt is, hogyan gyógyította azt meg az orvos, nem kell mondanotok: 
„Én határozottan nem jó helyzetben vagyok, mivel én soha azon betegséget nem 
éreztem”. Az nem tesz semmit. Nincs olyan ember, a ki mindenféle betegségben 
szenvedett volna. Hogyha egyedül Krisztusba helyezitek bizalmatokul, úgy ne 
nyugtalankodjatok, mert az, a miről beszélni akarok, nem olyan célból adatik elő, 
hogy titeket nyugtalanná tegyen, hanem hogy másoknak vigasztalásul szolgáljon 
 
Alapigénk szerint legelőször is megjegyzem, hogy némely nyugtalankodó 
lelkiismeret a halálnak köteleihez hasonló, azaz olyan fájdalmakat szenved, mint 
milyeneket az emberek halálos ágyokon szenvednek. Ezen állapotot magam is 
átéreztem, azért annál is inkább alkalmas vagyok ezt annál nyomatékosabban 
lerajzolni. Melyek a halálnak fajdalmai? 
 
A bűnösnek egy fájdalma a halálos ágyon a visszapillantás. A haldokló bűnös 
visszapillant az ő lefolyt életére, és abban nem lát más egyebet, csak bűnt és 
gyarlóságot, semmi olyat nem lát, a mi néki vigaszt kölcsönözhetne. Óhajtana, hogy 
az a nap elveszne és setétséggé lenne, a melyen mondották, hogy ő e világra 
született; (Jób k. 3. r. 4. v.) mert érezi, hogy az ő élete egy üres lap volt, de még 
rosszabb annál, Istennek megsértése, és saját nyomorának okozója. Egész élet 
történetében nem tud találni csak egyetlent világos vagy reményteljes pontot sem. 
Épen úgy sír a valóban felébredt bűnös egy rettenetes múlt felett, és panaszkodik, 
mivel egész élete bűn és romlásból áll, sőt még azon dobok is, melyeket egykor 
dicsekvőleg jónak emlegetett, megfertőztettek. Most látja, hogy azok, melyeket 
ezelőtt igazságnak tartott, bűnök voltak, tehát fájdalmasan panaszkodik önmaga 
felett és mondja szívében: „Bárcsak ne születtem volna”. Sok felébredt lélek 
mondotta már Bunyan Jánossal, hogy inkább óhajtott volna egy béka, vagy egy 
mérges kígyó lenni, mint egy olyan ember, a ki úgy élt, a miképpen ő. Érezed-é te, 
kedves barátom. vagy érezted-é már valaha ezen halálos fájdalmat? Többen 
közülünk mélyen tapasztalták ezt. 
 
Egy másik halálos fájdalom a jeled feletti bánat. Az ember ott fekszik, halálos ágyán 
ide s oda hánykódva, és minden dicsőségét és szépségét elmúlva látja. Az egészség 
virágai tőle elvétettek. Egész más mint a milyen az ő erejének és ügyességének 
napjaiban volt, és ő tudja mindazokat. Hasonlóan van a bűnössel is, érezi, hogy a 
nyomasztó és sorvasztó betegség őt megemészti, miképpen a moly a ruhát. Az ő 
nedvessége nyári szárazságokra változott át (Zsoltár 32, 4.), dicsőssége egy meg 
száradott virághoz hasonlít, és az ő testének ügyessége, mellyel dicsekedett, és a 
melyről mondotta, hogy ő nem rosszabb mint mások, sőt még inkább jobb, most 
oda van. Hogyha az Úrnak szele az emberre reá fuvall és bebizonyítja, hogy minden 
test olyan mint a fű, mindent kiszáraszt és lerontja mindannak dicsősségét, a mivel 
az ember bír, az ő ügyességét is megsemmsíti, mígnem az ember önmagától is 
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halálosan iszonyodik. A lábak, melyek ágyához vitték, hajolnak alatta, nem bírják őt, 
és a kéz, mellyel munkálkodott, erőtlenül esik le oldala mellé. Még a szeme pilláit is 
alig tudja felemelni, hogy a napnak barátságos fényét bebocsássa, vagy lezárni, 
hogy a világosság ellen mintegy függönyül szolgáljon. Az arany palackocska 
megromol és a veder eltörik a forrásnál. Az ezüst kötél megrövidül, azaz ketté 
szakad. Éppen így van ez a felébredt bűnösnél is. Ő érezi a halált lelkében 
Véleménye szerint mindenre képes volt. Eszménye az volt, hogy megtérhet és 
hihet, magát megjavíthatja, megváltoztathatja és üdvre juthat, a mikor ő akarja, de 
íme, a halál fagyos lehellete jött minden ő erejére, és hallja, hogy Krisztus nagy 
irgalmában mondja: „Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek”. (János ev, 15. r. 5. 
v.) és hogy „Senki nem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya, a ki engem elbocsátott, 
vonandja azt”. (Ján. ev. 6. r. 44. v.) Az ember rettenetes elerőtlenedést érez 
lelkében, hogyha valóban és alaposan felébredt, és az Istennek lelke biztos alapra 
helyezi az ő megtérését. Szépségét elhervadva látja, és erejét elfogyatkozva érez, és 
így a halál fájdalmai veszik körül. Egy másik fájdalma a halálnak annak felfedezése, 
hogy barátai rajta semmit sem segíthettek. A haldokló embernek el kell hagyni 
nejét és gyermekeit, azok szívesen elkísérnék őt, de nem tehetik azt. A hű nő 
hajlandó volna maga a halállal szembe szállni, hogyha a férjének hű társa 
maradhatna továbbra is, a kit ő szeretett, de ezt nem lehet tenni semmiképpen. A 
legmélyebb hajlam és legőszintébb szeretet, nem segíthetnek itten. A felébredt 
bűnös ugyanezeket tapasztalja a lelki segítségre vonatkozólag. Feltekintene egy 
papra, hogy bizodalmát abba helyezze, de nem lehet, nem is merészeli ezt 
megtenni. Prédikátoránál keresné a segélyt, de tudja, hogyha ezt tenné 
megcsalatkozna ottan is. Minden teremtmény felett ezen feliratot találja „üres”, a 
mennyire az ő lelki szükségletei forognak kérdésben. Sebei sokkal borzasztóbbak, 
mintsem hogy arra valamely ember balzsammal szolgálhatna, oly mélyek azok, 
hogy emberi kezek hozzá nem férhetnek. A halál fájdalmai veszik körül e 
tekintetben. 
 
De talán a legrettenetesebb fájdalma a halálos ágyon egy meg nem tért embernek 
a jövőre való kilátása. A múltja fekete, de a jövője még sokkal feketébb. A múlt 
zavaros és homályos, de ő azon rettenetes homály és sötétség, mellyel szembe 
megy, mely az ő jövendő helyét betölti: A haldokló borzad a rettenetes jövőtől, és 
épen úgy a felébredt bűnös. Ő nem mer előre menni, fél, rettenetesen fél és retteg, 
mivel egy rettenetes hang van mindig a füleiben. Én magam is olyan voltam, míg 
kegyelmet nem nyertem, oly iszonyú félelmes, hogy minden talpalatnyi föld, a hova 
csak lábomat letettem, azt hittem azonnal megnyílik és el fog engemet nyelni. Oly 
rettenetes teherként nehezedtek reám a bűneim, hogy nem csudálkoztam volna, 
hogyha mindennapi járásimban, miként egykor Bálám az Angyallal találkoztam 
volna, ki is mezítelen tőrrel kezében velem szemben kinyilvánította volna: „Örökre 
el vagy veszve bűneidért”, előtte csak megnémultam volna, vagy pedig ez ítélet 
szavainak jogosságát be kellett volna ismernem. Így érezi magát sok bűnös a halál 
kötelei által körül fogva. Körül fogják őt mindezek: a múlt, a jelen és a jövő 
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fájdalmai. 
 
De még rettenetesebb a következő mondatban való ecsetelés. A felébredt bűnösök 
gyakran azt, a mi a pokol keserűségének mondatik: nem, mintha valamely élő 
ember a pokol kínjait azon mértékben elhordozhatná, a mint az a pokolban 
éreztetik, de egy rettenetes előízét annak a pokolbeli kínoknak lehet érezni és 
sokszor érezi is egy felébredt lelkiismeret. Melyek ezek a pokolbeli kínok?  
Legelőször is a lelkiismeret mardosása. Míg a lélek Krisztusban nem hiszen, addig 
nincs megtérés, de lelkiismeret mardosás van, a bűn feletti gyötrődés és 
szomorúság, a büntetéstől való rettenetes félelem, hogy egy olyan életet élt, mivel 
látja, hogy egy olyan élet, méltón büntettetik meg, és hogy Isten a végtelen 
igazságú kell, hogy minden hamisságot megbosszuljon. Lelkiismeret! Ennek foga 
élesebb, mint az örökké mardosó féregnek. Ennek égetése hasonló a pokol tüze 
égetéséhez. Midőn ezt éreztük így kiáltottunk fel: „Az én lelkem kívánja a 
megfojtatást, és az én csontjaim a halált”. Hogy ha Isten az ő irgalmasságánál fogva 
a lelket valami gyenge remény által fent nem tartaná, már addig is, míg az Úr 
Jézusba való hithez jön, határozottan tönkre kellene menni az embernek egészen, a 
lelkiismeret szemrehányásai és vádolásai alatt. 
 
Egyike a pokolbeli kínoknak a megítéltetésnek érzete. Az elveszett lelkek, 
„elkárhozottaknak” neveztetnek, azaz, megítéltetetteknek. Határozottan éreztük 
azt többen, míg az Úr Jézusban nem hittünk, hogy elítélve vagyunk. „Átkozott 
mindaz, a ki meg nem marad mind azokban, melyek megírattattak a törvénynek 
könyvében, hogy azokat cselekedje. (Galat. 3. r. 10. v. 5. Mózes 27. r. 26.v.)  
 
Emlékszem rá, hogyan üvöltött ezen ige az én lelkemen keresztül, miként a zivatar, 
mely egy elsüllyedő hajónak árbocfáját rázkódtatja. Átkozott minden ember, a ki 
meg nem marad mindazokban, melyek megírattattak a törvényben, hogy azokat 
cselekedje”. Én tudtam, hogy nem maradtam meg azokban, melyeket a törvény 
kíván, azt is tudtam, hogy átkozott vagyok. Azután jött ez a második ige, ez az 
evangyéliomi oldala volt, azon rettenetes zivatarnak: „A ki nem hiszen immár 
elkárhoztatott” már elkárhoztatott, „mert nem hitt az Isten egyetlenegy szülött 
Fiának nevében”. Hogy ha két ilyen szél, mint ezen igék összetalálkoznak, azok 
elegendők arra, hogy az emberi természetnek szegény, gyenge, rozoga épületét 
elseperjék és egy nagy romlást hozzanak létre, mint azon orkánszerű szél, mely 
azon házat összeroncsolta, melyben a Jób fiai egy ünnepélyes alkalommal 
egybegyűlve időztek. Ó testvérek, nem csekély dolog ez ‒ higgyétek el ezt, kik ezt 
tudjátok, a pokol kínjait és talán egyike a legerősebb fájdalmaknak, melyet a 
felébredt lelkiismeret érez a reménytelenség, egy rettenetes kétségbeesés, 
semmiféle kilátás által nem enyhíttetve, hogy majd a jövőben talán jobban fog 
lenni. Közülünk némelyek annyira is eljutottak, hogy az üdvözülésre minden 
reményt elveszítettek. Olykor olykor feltűnt egy kis fénysugaracska, a mely 
mondani látszott: „Jézus eljött, hogy a bűnösöket megtartaná és üdvözítené” de 
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ezen egyes csillagokat sokszor nem láthattuk, mivel gondoltuk, hogy ő az olyan 
bűnösökért mint mi voltunk nem jött, hogy ő azokat megtartsa és üdvözítse. Azután 
meg féltünk attól is, hogy mivel mi őt előbb elvetettük, talán az ő irgalmassága 
örökre eltávozott tőlünk. Mily kétségbeesve kérődztem én mindenkor ezen 
gondolatnál. Óhajtanám. hogy bár soha ne tettem volna azt, de mivel tudom, hogy 
sokan teszik ezt még manapság is, azért az ő tapasztalataikra vonatkozólag azt 
mondom: Isten mentse meg az ő könnyű bárkájokat a kétségbeesés árjából, azon 
rettenetes árból, mely már sokakat a mélységes örvénybe sodort. 
Van még egy más neme is a pokol gyötrelmeinek, melyet a felébredt lelkek 
éreznek, tudniillik a nyomor szétmarcangoló érzete. Habár még nincsenek is a 
pokolban és Istennek legyen hála, a felébredt lelkek nem is fognak oda jutni, mégis 
oly nyomorultaknak érezik magokat sokan, mintha már ott volnának, mert 
lelkiismeret mardosás fokozódik azáltal, hogy az elitéltetésnek érzete, és a 
kétségbeesés korbácsolása a lélekben rettenetes zivatart szülnek, mígnem a szív 
felkiált: „A nyomorúságnak egyik mélysége a másikat követi: a te csatornáidnak 
szavokra, minden te áradásid és habjaid én rajtam által mentek”. (Zsolt. 42, 8. v.) 
 
„Miért hagytál el engemet, és miért távoztál el az én megtartásomtól, és az én 
jajgatásaimnak beszédeitől? Én Istenem kiáltok mind napestig, de nem hallgatsz 
meg, éjjel is nincsen nékem veszteglésem”. (Zsoltár 22; 1. 2. v.) Valóban ilyenkor a 
lélek leveretett. Olvassátok a Jób és Jeremiás könyveit s látni fogjátok, hogy mit 
szenvedhetnek a töredelmes szívek. Ezen könyvek nem csak a régi időben élő 
emberek részére írattak, hanem ezek leírják a jelen korban élő emberek 
tapasztalatait is, a kik Krisztust keresik, és gyakran kölcsönöznek vigaszt a szegény 
lelkeknek, hogy ha már az Isten igéjének csak egy betűje sem látszik ezeken kívül az 
ő részökre szólani. 
 
Ezzel már két nagy jelentőségű szavát vettem elő alapigénknek. „Körülvettek vala 
engemet a halálnak kötelei” és a pokolnak keserűségei elfoglaltak vala engemet”. 
De még ezeknél rosszabb is volt, mert a szegény lélek semmi könnyebbülést nem 
talált, és menekülni semmiképpen nem tudott. Ezen nyomorúságok és nyavalyák 
enyhíthetetlenek voltak, minden rettegtetéseknek kitéve, az epe vagy méreg a 
legkeserűbb és az ecet vegyítetlen volt. Figyeld meg a kiejtéseket: „körülvettek vala 
a halálnak kötelei”. Ez egy igen erős ige. Ha a vadászok zsákmányokat keresik egy 
kört képeznek azon szegény állatok körül, melyeket megöldösni akarnak. A szegény, 
zaklatott teremtés néz jobbra, de íme, ott áll egy ember felhúzott ívével, tekint 
balra, de ottan látja a kutyákat. Előtte és utánra sok fegyverek, kutyák és vadászok, 
tehát nincs út a menekülésre. Ezenképpen nem lát a felébredt lélek semmi utat a 
szabaduláshoz, semmi oltalom helyet. Szövegünk mondja: „És a pokolnak 
keserűségei elfoglaltak vala engemet”, vagy megfogtak megragadtak, mint mikor az 
oroszlánnak fogai már a bárányt megfogták, vagy a medve körmei a szegény juhot 
megragadták. „Megragadtak”, mintha Isten rettenetes poroszlója kezeit vállaira 
tenné a bűnösnek és mondaná ,Az Istennek nevében megfoglak tégedet, hogy a 
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pokol fogságába vesselek, a hol örökre elkárhozva kell maradnod. Sok lélek 
tapasztalta ezt, de egyszersmind azt is tapasztalta, hogy ezen rettenetes fogástól 
nem menekedhetett meg semmiképpen. Sokan, a kik nem tudnak semmit azon 
rettenetes helyzetről, kérdezik: „Hát miért nem jönnek ki azon nagy 
rabszolgaságból?” Ah, hogy ha ti is azon állapotban volnátok, ezen kérdés fájdalmat 
szerezne néktek, hogyha egészen el nem keserítene. Láttam és hallottam, hogy 
bizonyos személyek az aggódó szívekhez egész csomó kérdéseket intéznek, és 
pedig olyanokat, a melyeket ők magok sem tudnának megfejteni, hogy ha azoknak 
kedély hangulatjokban volnának. Kérdezz meg egy olyan embert, kinek mindkét 
lába el van törve és a vasút sínjein fekszik, miért nem megyen onnan haza? Miért 
nem megyen haza? Mondjad inkább miért tesztek ilyen ostoba kérdést? Hogyha 
szegény lélek megtörött és kétségbeesett, mondjátok annak, hogy mit tett Krisztus 
érette, arról pedig nagyon keveset kell beszélni, hogy néki mit kell tenni, mert a 
csüggedezőt azzal soha fel nem építitek, hogyha kötelességét felmutatjátok, inkább 
beszéljetek azoknak Jézus szeretetéről. Szegény lelkek, oly zaklatottak, és ide s tova 
hányattatlak, hogy semmit nem tehetnek. Mondjátok nékik a mit Jézus cselekedett. 
Ez az egyetlen eszköz arra nézve, hogy fényt áraszthassatok lelkeikre. 
 
Még egy, a zsoltáríró nem talált vigaszt, valamely önküzdelemben a melyhez fogott. 
Ez a szövegünk következő szavaiból kiviláglik: „Nyomorúságot és nyavalyát 
találtam”, tehát midőn valami enyhülést keresett, keresésének egyetlen 
eredménye az lett, hogy nyomorúságot és nyavalyát talált. Emlékszel-é rá kedves 
keresztyén társam, hogy a mikor bűneid következtében még szolgai iga alatt voltál 
törekedtél Mózes alatt saját jó tetteid által eszközölni üdvödet? Mit nyertél aztán 
abból? Határozottan nyomorúságot találtál a munkában és nyavalyát mint a 
munkának jutalmát. Olyan voltál mint a ló a malomban, az ostor gyakran 
használtatott, de semmi mást nem hozhatott néked mint annak az érzetét, hogy 
minden balul ütött ki, azon meggyőződést, hogy mindaz a mit cselekedtél, inkább 
Istennek megsértése volt, mert te mint antikrisztus, saját igazságodnak szolgáltál, a 
melytől reményletted, hogy valami segítség fog lenni a te bűnöd engesztelésére. 
Nyomorúságot és nyavalyát találtál. Talán elmentél törvényes úrhoz, és ő a fiával 
erkölcsös úrral tettek valamit éretted, a mit csak tehettek, de mikor valóban 
felébredtél, akkor mindaz a mit azoktól nyertél, nyomorúság és nyavalya volt. Ez 
volt az egész eredmény. Lehetséges, hogy keresztül mentél az utcán ceremóniás 
üzlet elé, a bálványtemplomok közül egyet meglátogattál, az előadásokat ottan 
végig nézted, azután mondták néked, hogy egy pap téged feloldozhat és valamely 
külső formaszerű ceremónia lelkedet megnyugtathatja. De hogyha te élő lélek 
voltál úgy nyomorúságot és nyavalyát találtál mindezen ostobaságokban, és most 
oda jöttél, hogy mind ezen dolgokra megvetőleg tekintesz, mint elhordozhatatlan 
csalásokra. Nem ér az semmit, hogy ha egy éhes gyomor előtt a hárfán játszanak, 
vagy egy eltörött láb előtt táncolnak, és épen olyan hiábavaló csúfolódások a 
románizálásúak összes magatartásai azok részére, kiknek szívök bűneik miatt vérez. 
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„Jézus, Jézus egyedül 
Tehet mentté a bűntől” 
 
Hogy ha a bűntől való szabadulást másutt keresik, csak nyomorúságot és nyavalyát 
találnak. 
 
Valóban ez egy igen gonosz csiptető, melybe sokan belékerülnek. Hát mit kell 
tenni? Mit kell tenni? Bűnös, semmit sem kell tenni; legalább is semmi olyast, a mit 
te tehetsz. Annyira be vagy zárva, hogy vagy Jézus által kell megmentetned, vagy 
pedig el kell kárhoznod. Nékem nagyon tetszett azon megjegyzés, a melyet egy 
kedves testvértől innen ezen emelvényről hallottam, hogy az evangyéliom hirdetői 
halászok, és hogy nékünk, hálóval kell halásznunk. Nagyon téves dolog volna az, 
hogy ha a népeket csalétekkel halásznánk és fogdosnánk. Hálóval kell halásznunk a 
Krisztus megbízatása folytán. De hát mire való a háló? Arra való, hogy a halakat 
bekerítse, az alattok, körültök és felettük is van, hogy semerre ki ne 
szabadulhassanak. Épen ez az, a mit Isten a szegény bűnösökkel cselekszik, a kiket ő 
meg akar menteni. Teljesen bezárja őket. A hálóval körülveszi őket, és nem 
menekülhetnek ki abból. Nos ha a háló a halakat egészen bezárja, húzhatják ki azt 
az evangyéliom halászai a bűnnek tengeréből és kitölthetik az ő hajójokba, a hol 
Jézus is ott van. A hálót ki kell terítenünk közéjek, őket a törvénnyel berekeszteni, 
hogy Jézushoz bocsáttathassanak. Bűnös, el van zárva elöled miden kerülő út, a 
melyen kimenekedhetnél még pedig mindenkorra, csak egy van nyitva és azon egy 
Krisztus a ki így szól: „Én vagyok az ajtó”. Más ajtó nem létezik, sem felül, sem alu1, 
sem jobbról, sem balról, sem előtted, sem utánad. Tönkre mentél és a kárhozat 
martalékává lettél ó bűnös és el kell veszned örökre, hogyha magadra hagyatol. 
Nincsen senki sem földön sem mennyen, a ki segítségedre lehetne egyetlen egyen 
kívül, és ő, csak az Úr hozna oda tégedet hogy mielőbb ő reá tekintenél, mily üdvös 
lenne az részedre. 
 
Ez bennünket beszédünk második részéhez vezet tudniillik, hogy mit teszen a 
felébredt bűnös. És az Úrnak nevét segítségül hívám. 
 
Mit tett ő? Legelőször segítséget hívott, az Úrnak nevét segítségül hívá, kiáltott 
hozzá, beszélt vele, felemelte szívét és szavát és kiáltott, mint egy olyan ember, ki a 
ködben eltévedt és szomszédjához kiált azon reményben, hogy ha annak szavát 
meghallhatja az őt majd útba igazitja, vagy pedig mint azon ember, ki Ausztráliának 
ős erdeiben messze eltévedett és kiáltását hangoztatja, reményíve, hogy majd 
valami emberi hang arra felelni fog. Ezen kiállás egy természetes, egyszerű, 
művészietlen, rosszul hangzó, de nagyon foganatos természetű arra nézve hogy 
nyomorunkat nyilvánítsa. Ó bűnös, hogy ha Isten az ő munkáját benned valóban 
elkezdette, és tégedet azon pontra hozott, a melyről épen most nyilatkozok, úgy 
Istenhez kiáltasz, szíved azonnal ő hozzá kiált. Könnyek fognak melletted 
tanúskodni, sóhajok éretted szólni, szíved mély hallgatásában Istenhez kiált és az ő 
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nevét segítségül hívja. 
 
Most figyeljük meg, hogy ő azt mondja: „És az Úrnak nevét segítségül hívám”. Nem 
a prédikátort hívja most már segítségül sem nem valamely papot, vagy pedig a saját 
énjét, hanem: „az Úrnak nevét hívtam segítségül”. A bűnös addig az Urat 
elfelejtette, most az Úr ismét emlékeztébe jön. Ekkor magába szállva így szól: „Az 
én atyámnak mely sok béresei bővölködnek kenyerekkel”, így emlékezett meg az 
elveszett fiú is az atyjáról. Hogy ha a disznók közzé kerülünk, és kívánnánk 
gyomrunkat megtölteni a moslékkal, de azt sem tehetjük, akkor kezdünk el Istenhez 
imádkozni, a kiről elfelejtkeztünk. Az. Úrnak nevét segítségül hívám. De mit is 
tehetett volna jobbat, ki más segíthetett volna néki, a midőn a halálnak kötelei 
körülvették? Ki más, mint egyedül az, ki a halált meggyőzte és a koporsó fullánkját 
elvette? Ki segíthet rajtunk, ha a pokolnak keserűségei bennünket elfoglalnak, mint 
épen az, ki a halálos büntetés kínjait elviselte, amelyeket mi érdemlettünk volna, és 
a ki mindegyiket, a halált és a poklot a tűznek tavába vetette? Ki segíthetne a 
reménynélkülieknek oly biztosan, mint az, a ki a halál és pokol felett 
diadalmaskodott? Ki lehetne irántunk oly resztvéttel mint az Úr? Az Úr Jézus maga 
is ösmerte a halálnak fájdalmait, azért lehet részvéttel az emberek fiai iránt. Avagy 
nem embernek fia-é maga is, a ki maga is kísértetett hasonlatosképpen a bűntől 
megválva. 
 
Szegény bűnös, megkísérlettem, hogy tégedet berekesszelek a hálóba, de most 
mutatok néked egy nyílt ajtót. Hívd segítségül annak a nevét, a ki helyzetedet 
ismeri és elégséges arra, hogy azon változtasson és tégedet szabaddá tegyen.  
 
Mikor hívta Dávid segítségül őt? Ez nagyon fontos pont ezen igékben. „Akkor az 
Úrnak nevét segítségül hívám.” Akkor. Talán ez volt a legelső alkalom az ő 
életében? Lehetett ez az első is. Kezd meg azonnal hát, ó, bűnös. Figyeld meg ő 
mondja: „Körülvettek vala engemet a halálnak kötelei, és a pokolnak keserűségei 
elfoglaltak vala engemet, nyomorúságot és nyavalyát találtam vala, és az Úrnak 
nevét segítségül hívám. ”Mikor állapotja a legrosszabb volt, akkor hívta ő az Urat 
segítségül. Miért nem várt addig, míg jobban lett volna? Ő tudta, hogy a halogatás 
veszélyes. „És az Úrnak nevét segítségül hívám.” Hogy ha várt volna míg jobbra 
fordul, akkor nem is hívta volna őt,de ő segítségül hívta azonnal, és habár ez az első 
alkalommal történt is, nem szégyenlette ezt tenni, vagy ha még szégyenlette is, 
csak megtette, és sikerült is néki. Tegyük fel, hogy te mind e mai napig nem járultál 
volna még a te mennyei Atyádhoz, és most a legrosszabb helyzetben volnál. Mit 
kellene akkor tenned? Épen a legalkalmasabb idő ez akkor reád nézve, hogy 
imádkozz. Szükséged, nagy szükséged van Istenedre épen most, és meg is 
találhatod őt azonnal. És az Úrnak nevét segítségül hívám. Nem kiáltott Istenhez 
addig, míg Isten a halált és poklot reá nem bocsátotta. Ő egy olyan juh volt, mely 
tévelygésbe ment és annyira szerette a tévelygést, hogy nem akart abból 
visszatérni, míg a két legvadabb kutya, melyet a nagy Pásztor nyája mellett tart, 
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utána nem eredt, csak ekkor volt hajlandó vissza térni. Majd nem kívánnám, hogy 
Isten közületek némelyekhez küldené a halált és a poklot, azokhoz tudniillik, a kik 
másképen nem akarnak jönni, és hogy azokat kergetné és szaggatná meg, hogy így 
a nagy Pásztorhoz vissza futnátok. Ekkor az Úrnak nevét, azaz mikor már mást nem 
hívhattam, segítségül hívtam. Egy bűnös sem hívja Istent addig segítségül, míg be 
nem látja, hogy már máshova nincs menekülése, mégis elfogadja Isten ezen 
semmire valókat. Habár csak azért jövünk is, mivel kényszerítve vagyunk a 
jövetelre, mégis kész bennünket elfogadni. A szabados kegyelem kikötőjébe egy 
hajó sem megyen be, ha csak a zivatar dühe által oda nem hányattatott, hogy ha a 
tenger zug és a habok hánykódnak a zivatar kitört és a hajó elmerüléshez van közel, 
akkor lesz az önakarat úr, ki addig a kormányon ült és így szólt: „én azon kikötőbe 
bemenni soha nem akarok”. Hirtelen engedelmes és kiált: „ó csak a Mennyei szél 
lengedezését tapasztalhatnánk, hogy a két veres, vészt jelző lámpa fénye között, 
bennünket egyenesen a biztos vízre terelne, a hol békével utazhatnánk.” Kérem 
Istent, hogy közületek mindegyik Jónás után egy zivatart küldjön, hogy a helyes útra 
ép a kívánt helyre eljuthassatok, és végül a szabados kegyelem biztos partján 
köthessetek ki. „És az Úrnak nevét segítségül hívám.” 
 
És mostan következik az ő imája: „Kérlek, Uram szabadítsd meg az én lelkemet!” 
Egy igen természetes ima, nemde? Ő épen azt mondotta, a mit gondolt, és azt 
gondolta, a mit mondott, épen ez az imának a helyes módja. Egy igen rövid ima. Sok 
ima hússzor ilyen hosszú is van. Egész megfullad az összehalmozott szavak 
ágytakarója alatt. Vannak idők, a mikor egy keresztyén órák hosszáig imádkozhat, 
de az nagy megcsalattatás, hogy ha a keresztyén testvérek az ő kérelmeiket az 
órához mérik. A nagy fődolog nem az, hogy meddig imádkoztok, hanem hogy 
milyen komolyan végezitek azt. Figyeljétek meg inkább az ima életét, mint annak 
hosszúságát. Hogyha imáitok az égig ér, akkor elég hosszú az. Hogy ha pedig az 
Úrhoz el nem ér akkor nem volna elég hosszú, hogy ha egy egész hétig tartana is. 
 
Ez egy alázatos ima volt: „Kérlek Uram!” Ez egy olyannak a nyilatkozata, ki a porig 
lealázkodva van. Egy igen sürgős ima volt ez: „Óh, Uram, kérlek szabadítsd meg az 
én lelkemet.” De mindenekelőtt azt óhajtanám ha megfigyelnétek: ez egy írás 
szerinti ima volt. Három kisebb és nagyobb imát találunk az írásban, melyek igen 
figyelemre méltók: „Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet.” „Isten, légy 
irgalmas nékem bűnösnek” és „Uram emlékezzél meg rólam, mikor elmégy a te 
országodba.” Ezeknek mindegyike benne van az Úr imában. „Ó Uram kérlek 
tégedet, szabadítsd meg az én lelkemet,” „Szabadíts meg minket a gonosztól.” 
„Isten légy irgalmas nékem bűnösnek,” ‒ mi más volna ezen kérelem mint ,,Bocsásd 
meg a mi vétkeinket.” És micsoda ama harmadik ima: „Uram emlékezzél meg én 
rólam, mikor elmégy a te országodba?” Micsoda az, mint ama nagy kérelem: 
„Jöjjön el a Te országod?” Mily csodálatos terjedelmű azon ima, melyet Urunk 
nékünk példány imául adott. Minden imák összefoglalva lehetnek abban, vagyis 
abból származtathatnak ki. 
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Ne mondja senki az itt lévők közül: „Én épen azon nyomorban vagyok a melyet 
lerajzoltál, de én imádkozni nem tudok.” Miért nem? „Nem találok szavakat az 
imához.” Nem is szükségesek ahhoz a szavak, a szónélküli imák gyakran a 
legjobbak. „De én csak nyögni tudok.” Csak nyögj, testvérem. „De én úgy érezem, 
hogy csak sóhajtani tudok.” Csak sóhajts. Szívem fáj, de magamat szavakban 
kifejezni nem tudom. Ne fejezd ki magadat, csak hadd fájjon szíved, és azon 
szívfájdalmaidat emeld fel az Istenhez. Irányozd minden óhajaidat ő reá és hadd 
legyen ez a te bennsőd legsürgősebb kérelme: „Ó, Uram, kérlek tégedet, szabadítsd 
meg az én lelkemet.” Tudjátok hogy van egy törvényünk, mely szerint az utcán való 
kéregetés tiltva van. Ismerek egy embert, egy bizonyos utcában, a ki nem kéreget, 
mégis kéreget. A rendőr nem hagyná őt kéregetni, azért nem kéreget soha senkitől 
nem. Rágalom volna ő róla azt mondani, hogy kéreget, ő csak olyan cipőben jár, a 
melyből lábai nagyobb részben kilátszanak, térdei nadrágán keresztül sajognak, 
arca beesett és az ő egész megjelenése egy tüdővészesre vall, a ki nemsokára 
meghal. Ő rég idő óta tüdővészben szenved, és naponkint közeledik a halál felé. Azt 
hiszem hogyha mondtam volna néki: „Kéregető vagy?” emígy felelt volna: 
„Kéregető?  Nem Uram, határozottan nem, én nem kérek senkitől alamizsnát.” 
Mindazáltal ő a szószoros értelmében csak egy kéregető, a ki még legtöbbet kap. 
Tekintete kéreget, rongyai kéregetnek, teste kéreget, bágyadtsága kéreget, beteges 
kinézése kéreget, rajta minden kéreget. Az egész ember kéreget. Ez az útja annak, 
hogyan kell imádkozni. Öntsd ki szívedet az Úr előtt, szavakban vagy szavak nélkül, 
a mint azt a legkönnyebbnek lenni látod, de legyen telve a te bennsőd, valóban 
óhajtásokkal.  
Légy elhatározott, az áldást megnyerni. Tégy úgy, mint nem rég egy testvér, valaki 
cselekedett, a ki így szólt magában: „Én egy elveszett lélek vagyok, de ezen 
helyemből fel nem kelek addig míg Megváltómat meg nem találom.” Elhatároztam, 
hogy bűnbocsánatot kell nyernem, vagy pedig itten térdeimen meghalni. Ő kiáltott, 
nyögött, és a győzedelmet ki is vívta. Fájdalmas kiáltását jobb szerettük volna nem 
hallani, mivel abban nem volt semmi szépség, vagy pedig műveltség a szó 
kiejtésekben és semmi mulattató az ő nagy sóhajaiban, de az Úr meghallgatta őt és 
az ő lelkét megszabadította. 
 
„Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet.” ez az olyan állapothoz egy igen 
alkalmas ima és minden tekintetben igen megfelelő. Ó, bárcsak minden imák ilyen 
alkalmasok volnának, mint ez! Ez a legtanácsosabb és legbölcsebb eljárás minden 
szegény, szorongatott lélek számára a nyomor és ínség idején. Néki az Úr Jézusban 
való egyszerű hit által óhajait a keresztnél ki kell nyilvánítani és mondani: Jézus, 
Megváltom, kérlek tégy boldoggá engemet és szabadítsd meg az én lelkemet.”  
 
Harmadik pontunk a megmentetés és itten a nyolcadik versre hivatkozok. Ezen 
szegény, esedező, kételkedő, reszkető, imádkozó megnyerte azt, a miért 
imádkozott. Ő kérte: „Uram szabadítsd meg az én lelkemet” és nemsokára így 
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nyilatkozott: „Mivelhogy megszabadítottad az én lelkemet a haláltól.” Miként a 
visszhang felet a szóra, azonképpen feleletet ád az Úr az ő kérelmére. Hogyha teljes 
szívedből kéred a megszabadítást, szemeidet a Krisztus keresztfájára függesztve, 
úgy megfogod azt határozottan nyerni. Hogyha Jézus előtt leborulsz és mondod 
néki; „Ha el kell vesznem, úgy a te átszegezett lábaidnál vesszek el, akkor nem fogsz 
elveszni. Hogyha őszinte szívvel kiáltasz, bűnbocsánatért, mint a publikánus, úgy 
megigazulva mégy alá a te házadhoz. (Lukács ev. 18. r. 10. 13. 14. v.) 
 
Figyeljük meg továbbá, hogy ő megnyerte azt a mit kért és az attól adatott, a kit ő 
azért kért. „Megszabadítottad az én lelkemet a haláltól.” Ez a mi örömünk, 
üdvünket és boldogságunkat egyedül a háromegy Istennek tulajdoníthatjuk. 
Némely testvérek nincsenek egészen tisztában az emberek üdve felőli 
beszédeikben, de hogyha minden igaz hivőnek benső tapasztalataihoz jövünk, azok 
mindig azt fogják mondani, hogy ők nem magok tették boldoggá magokat, abban 
pedig mindnyájan szintén megegyeznek, hogy nem önakaratjok, vagy érdemök által 
lettek boldoggá, hanem egyedül Istennek szabados kegyelme által. Az önigazságúak 
nyerhettek önmagok által, vagy pedig embertársaik közrelműködése által 
megmentést, de azok, kiket a Szentlélek bűneikről meggyőzött és felvilágosított, 
kell hogy egyedül az Úr által nyerjék a megmentetést, semmi más, mint egy Istentől 
származó üdv elégítheti ki őket. „Megszabadítottad az én lelkemet a haláltól.” 
Helyzetem olyan volt, a melyben senki, csak egyedül Te Istenem segíthettél nékem. 
Fájdalmaim az isteni mindenhatóság erősítését követelték ki, csak az Úr Jézus vére 
és a Szentléleknek balzsama vigasztalhattak engemet. 
 
Ismét figyeljük meg, hogy ezen áldás oly módon jött Ő hozzá, hogy Ő azt 
határozottan tudta. „Megszabadítottad lelkemet a haláltól?” Ő nem azt mondja: 
„Remélem, hogy” ‒ hanem: „Mivelhogy megszabadítottad.” „Tudom azt, abban 
bizonyos vagyok és örvendek azon.” Nem az van mondva hogy „Én az áldást a 
másokkal való társalgásban elnyertem és remélem, hogy abban részem van.” Nem, 
hanem: megszabadítottad lelkemet a haláltól.” Hogyha a világon több megmentett 
nem is léteznék, de én az vagyok. A hit, mely egyedül Jézusra tekint egy elsajátító 
kegyelem és a lelket olyan állapotba helyezi, hogy határozottan mondhatja: „Ő 
szeretett engemet és adta magát én érettem.” Mint egy ifjú barátnő a legközelebbi 
hétfőn mondotta nékem, midőn ő vele lelke üdve felől beszélgetett. „Oda jutottam, 
hogy láttam, Krisztus engemet annyira szeretett, mintha az egész világon több 
ember nem volna és érettem magát oda adta, mintha több bűnös nem léteznék 
csak én, a kinek az Ő vérére szüksége volna. Midőn Krisztust egész magam részére 
megnyertem, örvendeztem ő benne és mostan mondá ő, óhajtanám, hogy 
mindenki bírná őt.” Az épen úgy van, nekünk őt egy szent óhajjal kell bírnunk, mely 
egyedül ő rajta függ, egész magunk részére kell bírnunk, akkor lesz csak egy messze 
kiterjedő szeretetünk a lelkek iránt és óhajtjuk, hogy minden embertársunk 
ugyanazon drága Úr Jézust megismerhesse. Így nyerte meg a zsoltáríró, ‒ mint azt 
láthatjuk ‒ a mit kért. Ez ő tőle jött, a kihez imádkozott és határozott módon 
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adatott a kérőnek. De óhajtanám, hogy még egyet megfigyelnétek. Ő sokkal többet 
nyert annál, mint a mennyit kért. Ő imádkozott: „Ó, Uram szabadítsd meg az én 
lelkemet”. És Isten megszabadította az ő lelkét a haláltól, szemeit a 
könnyhullatástól, lábait az eséstől. Ő csak egyet kért, azt meg is nyerte és még a 
mellett más két dolgokat, mert az mennyei jó Atyánknak szokása, bőséggel adni, 
sokkal feljebb, mint azt kérni tudnánk vagy elménkbe befoghatnánk. Áldott legyen 
az Ő szent neve!  
 
Ő ád megmentetést a haláltól, mert a lelkek meghalhatnak, habár létezni soha meg 
nem szűnnek is. Meghalnak, hogyha Istentől elkülöníttetnek, miképpen az Ádám 
lelke azon a napon meghalt, melyen a tiltott fának gyümölcséből evett és 
amiképpen minden lélek halva van, míg az Istennel való egyesülés által, egy lelki 
életre nem ébred. Isten kegyelme által mentetett meg Dávid a haláltól, a mely 
bennünk uralkodik és az örök haláltól a melyhez a lelki halál vezet. 
 
Szemei is meg lettek szabadítva a könnyhullatástól. Kicsoda nem szabad a 
fájdalmaktól, hogyha a halál büntetés félelmétől megszabadult? A megbocsátást 
bárhol is adatik az, nyomban követi az öröm. 
 
És azután, minekutána megszabadítást és örömet nyert, adott az Úr néki 
állhatatosságot is. Azok a lábak, melyek oly hajlandók voltak az esésre, szilárd 
talajra helyeztettek és a következendő eséstől való félelem elvétetett azon 
biztosíték által, melyet Isten néki kegyelméből adott, hogy őt soha el nem hagyja. 
Így áldást nyert lelkének, szemeinek és lábainak ‒ megmentetést, örömet és 
állhatatosságot. 
 
Az utolsó szó, melyet még mondhatunk és mondanunk kell ez: ugyanezen áldásokat 
elnyerhetik mindenek. Hogyha némelyekhez szóltok, kik ugyanezen tapasztalatokat 
Dáviddal átélték, vagy pedig ezekhez hasonlókat vagy pedig némelyekhez, 
olyanokhoz, kik ilyen tapasztalatokat nem tettek, mindazáltal az örök életet 
óhajtják, óhajtom ezek előtt felmutatni, hogy gondolják meg az alapot, a miért 
Dávid meghallgattatott, az nem az ő imájában rejlett, sem nem az ő személyében, 
hanem Istenben. Olvassátok csak a verset, mely első szövegem után áll, az ötödik 
verset: „Kegyelmes az Úr és igaz és a mi Istenünk irgalmas.” Ez az, a miért ő a Dávid 
imáját meghallgatta, mert ő kegyelmes és óhajt a bűnösnek kegyelmet adni. És 
mert ő igaz is, azért ígéretét tartja. Ő ígéretet tett a felöl, hogy az imát meghallgatja 
és mondotta: „Hogyha mi megvalljuk bűneinket, Ő hív és igaz, hogy megbocsássa 
nékünk azokat,” azért kegyelméből és igazságánál fogva bennünket meghallgat. 
 
Gondoljatok arra is, hogyha hasonló nyomorban vagytok, mint Dávid volt, 
ugyanazon imát ti is használhatjátok, mivel ugyanazon ígéretek vannak részetekre 
is. Isten ígéretei nincsenek felhasználva és félre téve, hogy már részetekre 
haszontalanok volnának. Hogyha egy fél tucat ember részére jó lakomát készítenek 
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és azok a számokra készített eledeleket mind elfogyasztják, azután jön másik hat 
ember, ezeknek üresen kell eltávozniok. De Isten ígéreteivel nem úgy van, azokból 
táplálkozhatnak sok ezerek és milliomok és mégis ugyanazok maradnak. Ha Krisztus 
tízezer lelket táplált és megelégített, azután ismét jön ugyanannyi, az is talál 
elegendő táplálékot. 
 
„Meghalt Bárány, véred marad 
 Erős minden felett.  
Míg összes megváltottidat  
Tisztára mossa meg.” 
 
Ne felejtsük hát el, hogy nékünk ugyanazon ígéreteink és ugyanazon Istenünk van. 
Tehát minden még meg nem tért ember hangoztassa ugyanazon imát: ‒ „Ó, Uram, 
szabadítsd meg az én lelkemet!” Isten felelete erre:  Higgy az én Fiamban a 
Jézus Krisztusban. Bízzál benne teljesen és lelked mentve van.” 
 
„Jézus sebeiben leled, 
A nyugalmadat s menhelyedet. 
Menhelyet talál nála bárki,  
Ki őt hitben szemléli.” 
 
Bízz benne és meg vagy mentve, mert ezt mondja az Úr: ,,Szabadítsd meg őt, hogy 
meg ne haljon, találtam engesztelést néki.” (Jób k. 33. r. 24. v.) Tekints arra, mit 
Jézus Krisztus tett. Nyugodj meg az ő elvégezett áldozatában és menj örömmel a te 
utadon. Isten az örökkévaló Lélek vezéreljen titeket szegény bűnösöket 
mindnyájatokat oda és kérlek titeket, ha Ő azt megteszi, jöjjetek és tudassátok azt 
velünk is. Cselekedjetek úgy, mint a hogy a Zsoltáríró az ő példájával tanít. 
Mondjátok: „Mivel fizessek az Úrnak, minden én hozzám való jótéteményeiért? A 
szabadulásért való hálaadásnak poharát veszem és az Úrnak jótéteményét 
hirdetem. Az én fogadásimat megadom az Úrnak az Ő egész népe előtt.”(12‒14. v.) 
El ne rejtsétek az ő szeretetét, hirdessétek azt az Ő dicsőítésére, az Ő népének 
vigasztalására, az Ő szolgáinak felbátorítására és az Ő anyaszentegyházánák 
növekedésére. Az Úr legyen veletek kedves testvérek a Jézus Krisztusért. Ámen. 
 
Ébredésért való komoly esedezés. 
„Hallgassatok csendességgel engem ti szigetben lakozók, és a népek vegyenek erőt. 
Jöjjenek elő, szóljanak akkor, mindketten egyenlőképen álljunk perbe.”. Ézsaiás 41. 
rész 1. vers 
 
A szöveg egy felszólítása a pogányoknak, hogy jöjjenek és az élő Istennel 
pereljenek. Az Úr kívánja tőlük, hogy a legjobb bizonyítékokat hozzák elő, hogy a 
per nyugodtan folyjon le, és egyszer mindenkorra el legyen döntve. Ő azt mondja 
azoknak, hogy csendességgel legyenek, jól meggondolják és fontolják a dolgot, 
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hogy így megerősödve kezdhessék meg a tárgyalást, és bálványaikat védhessék, ha 
csak lehetséges az. Felhívja őket az Úr, hogy nem valami felületes bizonyítékokkal 
lépjenek elő, hanem olyanokkal, melyeket jól megfontoltak, és a melyek 
lényegesek, hogyha találhatnak esetleg ilyeneket. Ajánlja nékik, hogy csendben 
legyenek, hallgassanak addig, míg a beszédhez jól elő nem készülnek, és csak majd 
akkor, a midőn alapos okokat hozhatnak, és ügyeiket a lehető legjobb fényben 
helyezhetik, lépjenek fel, hogy láthassák, vajon csak egy pillanatig is 
bebizonyíthatják-é, hogy az ő isteneik, vagyis bálványaik jobbak-é valamivel, mint 
csalás és hamisság. 
 
Nincs szándékom most ezen tusakodásról beszélni, hanem a szöveget egész egy 
más tárgyra vonatkozólag tiszteljük, szinte perelhetünk ő vele, van nékünk egy 
peres kérdésünk, melyet ő eleibe hozhatunk. Egyházát és ügyét már idők óta nem 
látjuk oly győzedelmeskedőnek, a mint azt látni óhajtanánk. A pogányság nincs még 
eltiporva a keresztyénség által, sem az igazság nem tapodta még le, sok helyeken a 
hamisságot, a népek nem születnek ujjá gyorsan, (Ézsaiás 66. r. 8. v.) e világnak 
országai nem lettek még a mi Urunké és az ő Krisztusáé. 
 
Mi óhajtunk ezek felett Istennel szót váltani, és ő maga utasít bennünket arra, 
hogyan készítsük magunkat elő ezen szent perlekedésre. Először is azt mondja, 
hogy hallgassunk, azaz csendben legyünk. Először fontoljuk meg jól az ügyeinket, 
azután közeledjünk ő hozzá szent bátorsággal, hogy vele pereljünk, és komoly 
alapos okainkat előhozhassuk. Nékem úgy tetszik, hogy ezen év vége felé semmi 
sürgősebb dolgot elő nem vehetnénk, mint éppen ezt, hogy Istennel pereljünk, 
hogy ennekutánna nagyobb kegyelmi művet vigyen véghez közöttünk, mint a 
milyet eddig szemeinkkel láthattunk. Olvasunk csodálatos ébredésekről, a 
történelem nagy és dicső dolgairól, különösen arról is, hogy a két első évszázadban 
mellnyire elterjedt az evangyéliom. Óhajtjuk, hogy hasonló dolgokat láthassunk 
mostan is, vagy pedig annak az alapját és okát kérdezzük, hogy miért nincsen az úgy 
mostan. Szent bátorsággal óhajtjuk ügyeinket az Úr elé hozni, miként egy barát, az 
ő ügyét nyugodtan barátja elé terjeszti. Segítsen az Úr, hogy ezt a Szentlélek ereje 
által cselekedhessük. 
 
Legelőször hallgassunk csendességgel. „Hallgassatok engemet, ti szigetben 
lakozók”. Mielőtt a komoly beszéd megkezdődne, hallgassunk szent tisztelettel, 
mert az Úrral, a mindenható Istennel akarunk beszélni! Meg ne nyissuk szánkat oly 
célból, hogy az ő bölcsessége ellen támadjunk, sem szíveinknek meg ne engedjük, 
hogy szeretete felöl kételkedjék. Hogyha a dolgok nem is oly fényes eredményűek, 
mint a milyeneknek lenni mi akarnánk, ne felejtsük el, hogy az Úr ül a kormányon! 
És hogyha kételkedni látszik is a mi szemeink előtt, nemde nem az Úr Isten-é ő, ki 
előtt ezen esztendő annyi mint egy nap, és nem késik ígéreteinek beteljesedésével, 
miképpen hogy némelyek késedelemnek állítják azt, hogy még be nem teljesítette. 
Mi akarunk bátran az Úrral beszélni, de ne felejtsük el azt, hogy ő az örök Isten, mi 
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pedig porok és hamvak vagyunk. Bármit is mondjunk lelki bátorsággal és szent 
komolysággal, de túlhamarkodással semmit ne mondjunk. Ő a mi Atyánk, de mi 
Atyánk, ki a mennyekben van. Ő a mi barátunk, de egyszersmind ítélő bíránk is. 
Tudjuk, hogy bármit is cselekszik, az mindig a legjobb. Nem akarjuk annak, a ki 
minket teremtett, azt mondani: „Mért teremtettél engemet így?”, sem 
teremtőnknek nem akarjuk azt mondani: „Mit cselekszel?” Tartozik-é a fazekas 
számot adni a fazéknak, az ő kezének munkájáról? Ő az Úr, cselekedjék úgy, a mint 
néki tetszik. Hogyha megtekintjük a mit ő cselekszik, a mi homályos és csekély 
fogalmunknak rendkívül idegennek tetszhetik az, és talán nem fog sikerülni annak 
jelentőségeit részletezni, de nem kell azt óhajtanunk, hogy azt világosan 
olvashassuk. Az Istennek tiszteletére válik, hogy valami dolgot elrejtsen, és hogyha 
azt elrejti szemeink elöl, csak cselekedje a mint néki tetszik, mi pedig hagyjuk azt, 
hadd legyen elrejtve. Valóban jó az Úr az Izráelhez, és jósága megmarad örökké. 
Hogyha e világnak története még egy másik húsz szomorú évszázadon megyen is át, 
mégis nyilvánítani fogja, sőt még sokkal inkább azt, hogy végül sok okaink lesznek 
Istent magasztalni, majd ha a vég győzelemnek nagy Hallelujája elhangzik. 
 
A mi tiszteletteljes hallgatásunknak el kellene mélyedni annyira, hogy az egészen 
szégyenné lenn, mert testvérek, hogyha az bizonyos is, hogy a dolog nem úgy ment 
elő, és az ügy nem jutott olyan eredményhez, mint a milyenhez ki kellett volna 
menni, kinek a hibája az? Hogyha valami megrövidült, vagy megszoríttatott, avagy 
az Úrnak lelke volt-é az?(Mikeás 2. r. 7 v.) Hol volt az? Ha a mag a göröngy alatt 
megromlott, vagy ha a féreg a szép zöld vetést megette, hogy az arató nem töltheti 
meg örömmel az ő markát, honnan van az? Avagy nem bűn volt-é közöttünk, igen, 
bűn volt az Isten gyülekezetében? Miért kell Izráelnek a harcnak napján hátat 
fordítani az ellenségnek és elfutni? Nem vétek van-é a nép között, nincsen-é ottan 
egy Akán, ki a babilóniai köntöst és az arany rudakat ellopta? Isten mondja: 
„Nincsen-é arra ok? Vajon járhatnak-é ketten együtt, ha ők magok között egyesek 
nem lesznek? Hogyha ellenem jártok, én is ellenetek járok és cselekszem”. Valóban, 
ha látom, hogy Isten gazdagon megáldott bennünket, álmélkodással telik el a 
szívem, hogy ő nekünk kegyelméből oly sokat ajándékozott. Megáldhat ő oly 
méltatlan eszközt, oly késedelmeskedőt, oly rest munkást? Tehet-é valamit oly 
alkalmatlan eszközzel? Valamilyen kincset rejthet-é el oly tisztátalan edénybe? Ezt 
csak nagy kegyelmének tulajdoníthatjuk. Hogyha pedig ő bennünket a lehető 
legtöbbre használt, úgy szégyenüljük magunkat és magunk előtt szégyenüljünk 
meg, üljünk le az ő dicsőséges trónja előtt és hallgassunk. Hát tényleg mit is 
mondhatnánk? Semmi panaszt nem emelhetünk ő ellene, semmi vádat nem 
hozhatunk a legmagasabb ellen, hanem be kell ismernünk csendben, hogy mi 
gonoszok vagyunk. Mi arcpirulva és szégyennel vonulhatunk félre. 
 
De menjünk tovább és maradjunk hallgatásban a megvizsgálásnál. A mi korszakunk 
egy hangos korszak, és még a Krisztus egyházára nézve is talán nagyon is hangos. 
Félek rajta, hogy nagyon kevés csendes elmélkedéseink voltak. Én nem sajnálkozom 
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annyira a csendnek hiánya felett nyilvános istentiszteletünk alkalmával, mint a mi 
magán-istentiszteleteinknél, a hol annak átható és megszentelő behatása van, a 
mely aztán kimondhatatlan értékkel bír. Legyünk csendben néhány pillanatig, és 
gondoljuk meg, mi az a mit az Úrtól kérni akarunk. Szeretnénk a megtérésöket, a 
tévelygésnek megsemmisítését, az Isten országának messze kiterjedését. 
Gondoljátok meg jól elmétekben, hogy milyen áldásokat kívánna a ti lelketek. 
Alkossatok arról magatoknak valódi alapos képzeletet, azután pedig kérdezzétek 
meg magatokat, hogy elő vagytok-é készülve arra, hogy azokat elfogadhassátok? 
Tegyük fel, hogy megnyernétek azokat, készek volnátok elfogadni? Hogyha a 
megtértek ezrével születnének ezen egy gyülekezetben, készek volnátok-é azokat 
tanítani, oktatni, vigasztalni? Cselekeszitek-é ezt ti keresztyének? Úgy cselekesztek-
é, hogy Isten titeket alkalmasnak láthat az új megtértekről gondoskodni, a kikért ő 
hozzá imádkoztok? Kegyelemért esedeztek, de használjátok-é azon kegyelmet, a 
melyet már nyertetek? Több erőt kívánnátok ‒ mit tesztek azon erővel, melyet már 
nyertetek? Felhasználjátok-é azt? Hogyha egy hatalmas ébresztő hullám keresztül 
zúgna Londonon, készen van arra szívetek? Készen vannak-é kezeitek? Készen 
vannak-é erszényeitek? Teljesen készen vagytok-é arra, hogy magatokat ez 
áldásteljes hullám által előbb vinni engedjétek? Gondolkoztatok e felől? Hogyha 
meggondoljátok, csakhamar meggyőződtök arról, hogy Isten képes az ő egyházának 
a legnagyobb áldásokat is adni, és pedig azokat bármely időben és minden időben 
adni. Hallgassatok és gondolkozzatok e felől, és látni fogjátok, hogy ő általatok és 
általam áldásokat osztogathat. 
 
Ő mindegyikőnket, bármily gyengéik is vagyunk, erősekké teszen, hogy nagy 
erősségeket leronthassunk, erőtlen kezeinket alkalmassá teheti, habár kevés 
kenyerünk és halunk van is, mégis milliomokat táplálhatunk az életnek kenyerével. 
Fontoljátok meg ezeket, és kérdezzétek meg magatokat a ti szíveteknek 
csendjében: „Mit tehetnénk mi, hogy az áldásokat elnyerhessük? Megtesszük-é 
ezt? Micsoda van a mi hangulatunkban, a mi magános imáinkban, Istenért való 
működésünkben, a mi alkalmas volna arra, hogy az áldást kiérdemeljen, úgy 
cselekeszünk-é, mintha őszinték volnánk? Van-é teljes óhajunk ezen dolgok 
elnyerésére, a melyekről mondjuk, hogy azokat kívánnánk? Fel tudnánk-é hagyni a 
földi foglalkozással, hogy az Istennek munkáját tegyük? Tudnánk-é időt áldozni 
arra, hogy az Úrnak szőlőjében működjünk? Van-é hajlandóságunk az Úrnak 
munkáját végezni? Olyan helyzetben van-é a szívünk, hogy azt foganatosan és 
elfogadhatóan tehessük? Hallgassatok és elmélkedjetek ezek felől. Kérek minden 
keresztyént, hogyha hazatért házához, ezen dolgok felett az Úr előtt szent áhítattal, 
tiszteletteljes hallgatással, sőt szégyennel és végül szorgalmas megfontolással 
gondolkozzék. 
 
Azután átmegyünk a megfigyelés hallgatásához. ,,Hallgassatok csendességgel ti 
szigetben lakozók.” Hallgassatok, hogy Isten beszélhessen, hogy Istennek szavát 
lelketekben hallhassátok, nem csak részint, hanem egészen, hogy Isten igéjét 
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hallhassátok az ő gyengéd intelmeivel, mely titeket figyelmeztet az ő áldásos 
megvilágosításaival, melyek titeket nagyobb odaadásra és tökéletesebb szentségre 
ösztönöznek és az Ő isteni segítségével, mely titeket egy magasabb élet ösvényére 
vezet, mint a melyet eddig elérhettetek. Óh, milyen jó az Úr előtt csendben leülni, 
minden zajtól elzárkózva, egyedül az isteni szavak meghallására nyitni meg 
füleinket. Nem várhatjuk és reménylhetjük hogy Ő minket meghallgat, ha mi is őt 
nem hallgatjuk. „Meghallom”, mondja a Próféta, „mit szól az Úr Isten”, úgy 
cselekesztek ti is mindenkor? Hogy ha ti az Urat beszélni halljátok, meggyőződtök 
arról csakhamar, hogy az ő szavához nincsen hasonló. Hallgassatok mindaddig, míg 
halljátok, hogy az Úrnak szava minden ti kevélységteket, önakaratotokat és 
önzésteket legyőzi és egész lényetekkel néki adjátok a dicsősséget. 
Hogy ha a figyelmetességet megtanultátok, hallgassatok alárendeltséggel. Ehhez 
szükséges néktek a Szentléleknek kegyelmes működése. Nem olyan könnyű dolog a 
teljes alárendeltség minden dologban, a melyet az Úr velünk tenni akar. Mi gyakran 
a kemény érchez vagyunk hasonlók, mely a bélyeg nyomást nem akarja felvenni, de 
hogy ha olyanok volnánk, a milyeneknek lennünk kellene, a megolvasztott viaszhoz 
hasonlítanánk, mely a bélyegzőt, azonnal felveszi, mihelyt az reá nyomatik. Ó, vajha 
olyan szívünk lehetne, hogy egész csendben lehetnénk minden kívánságainkkal, 
akaratunkkal, gondolatainkkal és véleményeinkkel, ugyannyira, hogy Istennek 
gondolata a mi gondolatunk és Isten akaratja a mi akaratunk volna. Az egyház így 
hamar meggyógyulni fájdalmaiból és a szakadásoktól megszabadulna, hogy ha egy 
ideig hallgathatna teljesen, de sokan az ő kedves tanítójuknak szavait hallgatják, 
csak örömmel és mások azoknak a szavait a kik Izráelben mesterek, így az Istennek 
igéje elenyészik a szekták és felekezetek lázas zúgásokban. Óh, vajha az egyház 
Jézus lábaihoz ülne, előítéleteit eldobná és az igét a maga egyszerűségében és 
részre oszthatatlanságában érezné és elfogadná, a mit az Úr és csak egyedül Ő 
igaznak mond. Kérem ezen gyülekezetnek tagjait, sőt minden egyházhoz tartozókat 
is, arra törekedni, hogy az Urat szívünkből kérhessük egy áldásos hallgatásra való 
segítségért az ő lábainál, míg nem úgy ülhetünk ottan mindnyájan,, mint azok a 
szolgák, kik Urok szavait várják és úgy állanak mint a vigyázók, kik Urok eljövetelére 
várnak csendben, nyugodtan, békében, odaadólag, igen, egészen megegyezve az 
Istennek akaratjával. Figyelve, hogy minden egyes szót alaposan megérthessenek a 
mi csak Urok ajkáról származik és alázatos elhatározással azt cselekedni amit az Úr 
mond, az Ő igéjét úgy fogadni mint törvényt, világosságot és életet lelkünkre nézve 
és a mellett semmi mást. Az Úr küldje ezen szent csendben való hallgatást mostan 
az ő egész népére. 
 
Ezen hallgatásban újítsuk meg erőnket. A zaj és lárma, megemészt bennünket, a 
hallgatás, pedig táplál. A Mester megbízatását tenni mindenkor jó, de a Mester 
lábaihoz ülni épen olyan szükséges, mert miként az Angyaloknak, azonképpen 
nékünk is abból származik az erő, akaratának véghez viteléhez, hogy ha szavait 
hallgatjuk. Hogy ha a nyugodt gondolkozás egy alkalmas előkészülési mód már csak 
az emberekkel való vitatkozáshoz is, mennyivel inkább szükséges az, egy 
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ünnepélyes beszédhez az örökkévaló Istennel? Tehát engedjük a legmélyebb 
indulatokat bennünk felkelteni, hogy az örökkévalóság komolysága nagy hatalmát 
rajtunk gyakorolhassa, mialatt bennünk minden csendben van. 
 
De hogyan lehet az, hogy az ilyen hallgatás erőnket megújítja? Legelőször is úgy, 
hogy az erősítő élet igéknek szívünkben helyet ad, lelkünkbe bevési és a Szentlélek 
ereje által valóban érezhetővé teszi. Szavak, szavak, szavak, oly sok szavak vannak 
és azok mind csak polyva, de hol vagyon azon Ige, mely kezdetben is megvolt, 
Istennél volt és Isten volt? Ez az ige, az élő és rothadás nélküli, örökké 
megmaradandó mag. „Micsoda különbség van a búza és polyva között? ‒ azt 
mondja az Úr.” Kevesebb emberi szavakra van szükségünk és több szavaira annak, 
ki maga az Istennek igéje. Hallgassatok, hallgassatok ti, hogy Jézus beszélhessen. 
Hadd beszéljen az ő igéje hozzátok, hadd beszéljenek az ő sebei, hadd beszéljen az 
ő halála, az ő feltámadása, az ő menybe menetele és az ő azután következő 
dicsőssége. Hadd hangozzék füleitekbe az ő másodszori eljövetelének trombitája. 
Ezen dicső dolgok gyönyörű zenéjét nem hallhatjátok a gond és hiu dicsősség 
harcias szekerének zörgésétől. Legyetek csendben, hogy Jézus szavait hallhassátok, 
mert ha ő beszél, szavai lelki erőtöket szaporítják és megújítják. Az örökkévaló Lélek 
az ő népével vagyon, de az ő erejét gyakorta elveszítjük, mivel más beszédeket 
sokkal nagyobb figyelemmel hallgatunk mint az övét és épen olyan kárt okoz 
nékünk a saját magunk hangja is, mert az hallatik, hogy ha az Úrtól semmi üzenetet 
nem kaptunk is és így egy értelmetlen hangot ád. Hogy ha várnánk a Szentlelket, 
úgy annak titokteljes hatása istenileg működne szíveinkre és beteljesednénk az 
Istennek minden teljességével. Épen úgy, mint mikor a meleg déli szél fuvallása 
következtében a fagyat hirtelen olvadni látjuk, azonképpen fog a mi 
könnyelműségünk és gyengeségünk okolni az isteni hatalmas tetterő előtt. 
Hányszor éreztem már, hogy az én jég meredt kedélyem olvadozni és engedni 
kezdett a Szentlélek lehelletének. Láttatok már az égboltozaton felleget szaladni, a 
miképpen azt gondoltátok, hogy az egy felsőbb szellő áradattól, melyet ti nem 
éreztetek ide lent, épen a széllel szembe hajtatott? Éppen úgy vezettetünk felsőbb 
szellő áradatától, melyet a test és vér meg nem érthet. Énekeljük Dr. Watts-al: 
 
„Ah, ez a föld hogy köt magához 
És a mulandó dolgokhoz.  
A lélek nem emelkedhetik,  
Fel, az örökké valókhoz!” 
 
De mikor a Szentlélek jön, a villámlás sem érne utol, mintha Kérubimok szárnyain 
emelkednénk oda fel, vagy pedig a szélnek szárnyain, az örök Isten felvon 
bennünket és erejével szívünket betölti. Legyetek csendben, mert csak úgy 
működhetik a Lélek szíveitekben. Hadd oszoljanak más szellemek, a világnak, a 
testnek, az ember saját énjének szelleme, hadd szóljon lelketekben a 
magasságosnak szelleme, úgy lesztek valóban megerősödve. Hallgatnunk kell, hogy 
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erőnket megújíthassuk, továbbá mialatt a hallgatást gyakoroltuk, megítélhetjük, ki 
az a kivel beszédünk vagyon. Beszéljünk Istennel az ő egyházának gyengeségeiről és 
annak csekély előhaladásáról. Hallgassatok, hogy meggondolhassátok kicsoda az a 
kivel beszédünk vagyon. Ez a mindenható Isten, ki az ő egyházát megerősítheti, ha 
úgy akarja és pedig egy pillanat alatt. Egy olyannal állunk beszédben, kinek kezei 
nem rövidültek meg és fülei nem siketültek meg. Újítsátok meg erőtöket, hogy ha Ő 
reá gondoltok. Hogy ha kételkedtek, midőn a keresztyénség utólsó nagy 
győzelmére gondoltok, újítsátok meg erőtöket, arra gondolva, hogy kicsoda Ő, a ki 
önmagára megesküdött, hogy minden test megfogja látni az Úrnak szabadítását. 
Jöjjetek, hogy Jézus Krisztussal perelhessetek. Hallgassatok és gondoljatok azon 
esetekre, melyekkel ő az emberiséget megváltotta. Maradhatnak-é ezek jutalom, 
vagy eredmény nélkül? Elragadhatja-e valaki Jézustól azon hatalmat, a melyet ő 
drágán megszerezett? Az Úré a föld, és Ő azt a köd és homályból kifogja menteni, 
melyek annak fényét az esés által elhomályosították és ő ezen homályba borultat 
oly dicsőségessé és fényessé teszi, mint midőn az a Teremtő kezeiből kikerült. Ez 
egy új ég és új földdé tesz, melyekben lakozik az igazság. Gondoljatok erre és 
erősítsétek meg magatokat. Nem mondotta-é az Úr az Ő szerelmes Fiáról, hogy a 
minekutána magát megáldozza, meglátja a magot és az Úrnak akaratja az Ő keze 
által jó szerencsés fog lenni. (Ézsaiás 53. r. 10. v.) Nem úgy teljesülne-é az? 
Gondoljatok arra is, miszerint ti arra törekedtek, hogy a Szentlelkét kérjétek, 
segítségül hívjátok, és azonnal megnyeritek azon isteni tulajdonságokat. Mit nem 
tehet az Istennek Lelke? Pünkösdkor Ő küldötte a tüzes nyelveket és Párthiabeliek, 
Médiabeliek, Elámiták és minden nemzetségbeli emberek azonnal hallották az 
evangyéliomot. Ő az első prédikáció által háromezer lelket hozott oda, hogy a 
Megfeszíttetett Megváltót mint igaz Messiást elfogadják. Ő küldötte az Apostolokat 
tűzhöz hasonló nyelvekkel az egész világra, míg nem minden nép érezte az ő 
hatalmát. Ő most is cselekedhetik hasonlóan. Ő az egyházát a homályból nappali 
fényességre hozhatja. Erősítsük meg tehát erőnket, hogy ha erre gondolunk. Azon 
munka, vagy ügy, melyet illetőleg nékünk perelni kell, nem annyira a mi, mint 
inkább Isten ügye, az nem a mi kezünkben van, hanem annak kezeiben, kinek kezei 
el nem fáradhatnak. Azért újítsuk meg erőnket, mialatt hallgatva meggondoljuk, 
hogy a három egy Jehova az, a kivel nékünk beszédünk vagyon. 
 
Hallgatag csendben erősítsük meg magunkat az által, hogy ígéreteire gondoljunk. 
De óhajtanánk, hogy az egész világ megtérne Istenhez és ő megígérte, hogy: „Teljes 
lészen az egész föld az Úrnak félelmével, mint a tenger vize béborította a földet.” 
„Hogy az Úrnak dicsősége megjelenjék és minden test egyenlőképen meglássa, 
hogy az Úrnak szája szólott.” „Meghajolnak előtte minden népek és az ő ellenségei 
a port nyalják.” ‒ Ezer és ezer ígéretek vannak. Gondoljunk ezekre és hogy ha bár 
nehéz is a munka és bármilyen sötét is a mi jelenlegi helyzetünk, nem szabad 
kételkednünk, hogy ha a Jehova mondotta és az ő ígéretét nékünk zálogul adta. 
Továbbá megújíttatik a mi erőnk, hogy ha hallgatunk is Isten előtt minden 
bölcsességünk és erőnkről lemondunk. Testvérek én soha sem vagyok olyan telt, 
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mint mikor üres vagyok, soha olyan erős nem voltam, mint a legnagyobb 
erőtlenségben. Erőtlenségünk legrosszabb forrása, a velünk született erősség és a 
legrosszabb balgatagságunk forrása, a mi személyes bölcsességünk. Uram segíts, 
hogy csendben lehessünk, míg magunktól teljesen megszabadulunk, míg azt nem 
mondhatjuk: Uram a mi működésünk módja nem hasonlítható a tiéddel, taníts 
minket, hogyan működjünk. Urunk, a mi ítélettételre való képességünk igen 
gyenge, a te tökéletes ítéleteddel egybehasonlítva. Mi balgatagok vagyunk, légy Te 
minden dolgokban a mi tanítónk és vezetőnk. Rontsd össze minden képzelt 
erősségünket és tégy bennünket a férgecskéhez hasonlóvá, mert a Jákob kis 
férgecskéje az, a kit te olyanná teszel, mint az új fogú borona és kétélű tőr, mely 
által megtapodod a hegyeket és megrontod a halmokat. (Ézsaiás 41. r. 15. v.) E 
tekintetben erőtöket így megújíthatjátok. 
 
Hallgassatok csendben ti Isten gyermekei, míg balgatagságtokat és gyengeségteket 
meg nem ismeritek és át nem érezitek, azután megújíthatjátok erőtöket a 
legdicsőbb módon, a mennyiben magatokat Isten erejére bízzátok. Sokkal inkább, 
mint ennek előtte, töltsétek meg bensőtöket azon erős karban való birodalommal, 
a mely soha nem hágy süllyedni, azon kezekben, melyek soha ügyességöktől meg 
nem fosztattak, azon szemekben, melyek folyton és örökké vigyáznak, azon 
szívben, mely soha nem inog. Jehova mindenütt működik és kell, hogy mindenek 
néki szolgáljanak. Ő a világosságban működik és mi látjuk az ő dicsősségét, de épen 
úgy működik a sötétben is, a hol őt észre nem vehetjük. Az ő bölcsessége sokkal 
mélyebb, mint sem hogy halandó ember azt minden időben megérthetné. Legyünk 
türelmesek és várjunk, mert a miképpen hogy Isten él, a bálványoknak olyan 
biztosan tönkre kell menniök, a Muhamed félholdjának véglegesen el kell enyészni 
és a hét hegyeken ülő nagy paráznának tűzzel kell megemésztetni, mert az Úr 
mondotta ezt, tehát így fog beteljesedni, Jehova nyilvánította ezeket ki és vajon ki 
állhatna ellenne? Épen olyan kétely nélkül mennyei Atyánk hatalmában, mint a 
gyermek anyja kebelén az anyai szeretet iránt viseltetik, épen olyan kétség nélkül, 
mint egy Angyal a Jehova felséges trónja előtt, mindegyikőnk a maga nemében és 
helyzetében, csak törjünk előre, szenvedjünk és munkálkodjunk Istenünk nagy és 
szent ügyéért és legyünk biztosak abban, hogy az Úrért való működés és szenvedés 
nem eshetik hiába. 
Ennyit a mi erőnk megújításáról. Óhajtanám, hogy egy negyed óráig csendben 
lehetnénk, hogy ezen tárgyról gondolkozhatnánk alaposan, de mivel azt nem 
tehetjük, át engedem azt néktek és reménylem, hogy ezen csendet igyekeztek 
odahaza kieszközölni és úgy a ti erőtöket megújítani. 
 
Szövegünk mondja továbbá: „Jöjjenek elő.” Szerelmeseim, ti kik az Urat ismeritek, 
kérlek titeket, jöjjetek elő. Csendben vagytok, erőt nyertetek, mostan pedig 
örömmel jöjjetek elő. Azon állás, melyben mi másokért esedezünk, nem az Istentől 
való eltávozás, hanem az ő közelében való időzés. Így cselekedett Ábrahám is Isten 
előtt, midőn Sodoma és Gomoráért esedezett. A Szentlélek Isten vonzza a mi 
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szívünket is közelebb. Talán a következő öt megfontolások segítségünkre lesznek 
azon dologban. 
 
Gondoljuk meg, hogy milyen közel vagyunk ő hozzá. Az Úr Jézus drága vérében ‒ 
minden bűneikből megmosattatunk. Ebben a pillanatban tetőtől talpig 
felöltöztetünk az Immánuel makula nélküli igazságában, Isten velünk. Mi 
kedvesekké leszünk ama Szerelmesben, igen, ebben a pillanatban egyek leszünk 
Krisztussal és az ő testének tagjaivá tesz. Hogyan lehetnénk már közelebb hozzá? A 
milyen közel van Krisztus Istenhez, épen olyan közel vagyunk mi. Lépjetek hát 
közelebb a ti személyes esedezéseitekben, mert közel vagytok a ti képviselőtökben. 
 
Az Úr Jézus, az emberi természetet felvette az istenivel eggyítve és mostan Isten és 
az emberek között egy különös rokonság van, a melyhez hasonlót az egész 
mindenségben nem találhatni. Vérszerinti rokonság Isten és valamely más 
teremtmény között nem létezik, csak egyedül az emberrel van. Ő ily rokonságban, 
mert soha az Angyalokat így fel nem vette nem ‒ nem volt. „Nem az Angyalokat 
vette fel, hanem az Ábrahám magvát.” „Mert melyiknek mondotta valaha az 
Angyalok közül: én Fiam vagy Te, e mai napon szültelek én tégedet?” de ezt az Úr 
Jézusnak Ő mondotta és egyedül csakis Ő néki mondotta és pedig egy valódi, egy 
alárendelt módban, jóllehet minden ujjászületett léleknek mondja ő ezen szavakat, 
a kiket ő: az ő akaratja szerint újonnan szült az igazságnak beszéde által, hogy 
lennének az ő teremtett állatinak néminemű első szegéjük.” Jöjjetek hát közelebb ti 
Isten gyermekei, jöjjetek közelebb, mert ti valóban közel valókká léptetek a Krisztus 
vére által. Álljatok ott, hova a fiúvá fogadásban állíttattatok, a hol képviselőtök is áll 
és érettetek esedezik. Hadd álljanak a testnek rabszolgái és a törvénynek szolgái 
távol az Úrtól, ki a Sinai hegyről hozzájok szól, de mi ‒ mivel Ő nékünk barátunk - 
lépjünk egészen közel Ő hozzá, mert a szeretetnek hangja száll hozzánk a 
Golgotáról. 
 
A legközelebbi megfontolás, mely segítségetekre lehet, hogy közelebb lépjetek, az a 
tudat, hogy Atyátokhoz jöttök. Egy igen áldott szava az a mi Urunknak: „Mert az 
Atya szeret titeket.” Isten mentsen meg, hogy csak egy szót is szóljak, mely által 
titeket az Istennek nagy dicsőssége és felsége iránt csekélyebb gondolatra 
hoználak, de kérlek titeket, gondoljatok arra, hogy bármily nagy és rettenetes is ő, 
mindaz által ő a mi Atyánk. Oly kedvesek előttünk az ének írónak ama szavai: 
 
„Isten, ki a mennyben lakik,  
Ki a szél szárnyán utazik, 
Mennydörgő szavát hallatja, 
A tengert felháborítja.  
Isten, ez a rettenetes,  
Jó atyánk, ‒ ki minket szeret”. 
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A milyen bizonyos, hogy földi atyámmal közeli atyafiságban vagyok és szeretetteljes 
bizodalommal ő hozzá közeledhetek, épen oly bizonyosan szabad nékem Uramhoz 
közeledni, a ki: „újonnan szült engemet az élő reménységre, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak halálból való feltámadása által”, és mondhatom néki szabadon: Abba, 
azaz, szerelmes Atya! Ő pedig ezen szavaimat nem hagyja figyelmen kívül. Nem 
adta-é ő nékünk a fiúságnak lelkét? Hogyan vethetné ő azt meg, a mit ád? Jöjj hát 
és szólj mennyei Atyáddal! Ó Istennek gyermeke, de nem egy idegennel beszélsz, 
nem azt akarod, hogy egy ellenséggel szóvitába bocsátkozz, nem egy hűtlen kéz 
áldásait akarod kierőszakolni. Ő a te Atyád, kivel beszélni óhajtasz. Lépj eleibe, 
kérlek és beszélj vele ma. 
 
Továbbá gondoljátok meg, hogy az Isten dicsőítése iránti óhaj, és az ő országának 
építése egy olyan óhaj a ti szívetekben, melyet a Szentlélek írott oda be. Hogyha a 
Szentlélek maga adja az imát elménkbe és ajkainkra, a ki az Istennek akaratát és 
indulatait ismeri, ha ő „Isten szerint cselekszik a szentekért” nincs szükség a felett 
gondolkoznunk, vagy aggódnunk a legkevésbé sem, hogy vajon kívánságainkat 
szavakban kifejezhetjük-é, mert hiszen a mi kívánságaink, vagy óhajaink egyszerűen 
Isten öröktől fogva elvégezett tanácsának árnyékai, és a Szentlélek minket 
hajlandókká teszen mindig azt kérni, a mit Isten elgondolt, vagy eleve elvégezett 
nékünk megadni. A valódi ima Istennek figyelmeztetése az emberekhez, hogy néki 
szándéka van az embereket megáldani. Az a kegyelemnek küldötte. Imádkozz hát, ó 
Istennek gyermeke, mert az Istennek Lelke esedezik te benned. Jöjj és mondd ki, a 
mit az néked megjelent. Ő segéli a mi erőtlenségünket és a legalaposabban képvisel 
bennünket. Hogyha a lélek indít bennünket, milyen okunk lehetne még a 
vonakodáshoz? Siessünk, ha a lélek az imát szívünkbe adja. 
 
Azután gondoljatok arra, hogy az a mit kérünk, hogyha Istennel az ő országa ügyei 
felett akarunk perelni, az ő akaratja szerint való. Mi eggyek vagyunk Istennel e 
dologban. Hogyha Istennek dicsősségére nem szolgálna az, ha a bűnösök 
megtérnek, úgy nem is imádkoznánk azért. Nem akarjuk, hogy a mi eszménk, 
hanem inkább, hogy Istennek igazsága uralkodjék. Én nem óhajtom, hogy ti azt 
higgyétek, a mit én hiszek, kivéve azt hogyha az én hitem Isten kedve szerinti és az 
ő akaratával megegyező. Kérem itten az összes hivőket, hogy szíveiket vizsgálják 
meg és lássák, vajon az ő óhajok tiszta-é, olyan-é, mely Istennek dicsősségét teszi az 
ő Alfa és Omegájává. Istennek igazságát, országát és dicsőítését óhajtjuk mi 
elősegítve szemlélni. Hogyha pedig ez az eset, akkor túl biztossággal nem jöhetünk. 
Mi nemcsak a király fülét, hanem szívét is elérhetjük, azért szánkat elszélesíthetjük. 
Hogyha az Úrnak akaratja valamely dologban kérdésessé válik, akkor kötelezve 
vagyunk tovább nem menni, hanem csak addig: „mindazáltal ne úgy legyen, mint a 
hogy én, hanem a mint te akarod”, de a hol semmi komoly meggondolásra való ok 
nem létezik, ottan szent buzgalommal hozhatjuk sürgős óhajunkat Isten eleibe! 
 
Ezek felett van még egy másik meggondolásra való okunk is, t. i. az, hogy az Úr 
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szereti azt, ha őt segítségül hivják. Ő szövetségének összes áldásait közölhetné 
velünk a nélkül, hogy azért hozzá imádkoznánk, hát miért ösztönöz minket arra, 
hogy azokért imádkozzunk? Azért, mert szereti az ő gyermekeinek szavát hallani. 
Isten számlálhatatlan adományokat ajándékozott az ő gyülekezetének, annak buzgó 
esedezésére, mert az ő öröme abban telik, hogyha népét a kegyelem széke előtt 
láthatja és megáldhatja. Ezen mi szeretett gyülekezetünkben az ima: „sokkal 
ékesebb és csudálatosabb a kóborlóknak hegyeinél”. (Zsoltár 76, 5.) Nyila nem tért 
vissza még soha üresen, sem pajzsa el nem vettetett. Az ima bátrabb az 
oroszlánnál, gyorsabb a sasnál, minden elleneit földre teríti és lábai alá tapodja, 
miképpen a szalma a szemét dombon tapodtatik. Mind e mai napig ima által élünk. 
Az egyház soha máskép semmiféle győzelmet nem aratott, csak egyedül az ő imája 
meghallgatása által. Egész története egy, az imát meghallgató Isten dicsősségének 
magasztalására szolgál. Jöjjetek tehát testvérek, hogyha mi eddig oly kegyelmesen 
meghallgattattunk és hogyha Isten meghív bennünket, igen, sőt örvend a mi 
kérelmeinknek, tehát ne vonakodjunk, hanem mindig jobban és nagyobb 
áldásokért kérjük őt. Ó, vajha az Úr kegyelmet adna, hogy ma, és e mai naptól 
kezdve egész közel léphetnénk ő hozzá. 
 
Talán ez alkalommal a rendes időn kívül megyek egy pár perccel, hogyha még a 
negyedik, azaz végső ponthoz átmegyek és a mellett időzöm, a mely így hangzik: 
„Szóljanak akkor”. Hallgassatok, vegyetek erőt, jöjjetek elő és álljunk perbe. Mit 
mondhatunk mi azon ügyről, mely a mi szívünkön fekszik? Legelőször is az 
imádandó háládatosság szellemében szóljunk. Mily dicső dolog arra csak reá 
gondolni is, hogy ezen szegény elesett világ bűnből való megváltatásának terve 
valaha a mennyben elkészíttetett. Arra gondolni, hogy a lélek azért adatott, hogy a 
népnek, az emberiségnek szívében lakjék, hogy az atyáknak szívöket a fiakhoz 
hajtsa, és az engedetlenek az igazság iránti engedelmességre hozza! Arra gondolni, 
hogy egy mennyország készíttetett, a mint az velünk tudatva van, és hogy olyan 
előhaladás tétetett, a melyről tudomásunk van, és még hogy annak nagyobb 
előmenetelét is várhatjuk. Hogy Jézus Krisztus „megláttatott az Angyaloktól”, mint, 
egy csuda, vagy titok áll a szemeink előtt, de hasonlóan áll a mellett, hogy: „hittek ő 
benne e világon”. (1. Timóth. 3. r. 16. v.) Milliók hittek ő benne, és bármily, 
szomorúnak látszott is az ő gyülekezetének kilátása, vagy látszik e mostani időben 
is, a Krisztus országa nem egy jelentéktelen ország most sem. Még jobb és 
világosabb idők fognak jönni, de épen most is épen ezen pillanatig az egyház 
történetét nem lehet imádandó háládatosság nélkül elbeszélni. Volt ugyan 
balgatag, és erejétől megfosztatott, de ez nemsokára visszatér, mint a Sámson 
ereje. Megcsalattatott és félre vezettetett a Konstantin császár idejében ezen 
megkeresztelt pogány által, és azon idő óta dicsősségét elveszítette, hatalmától 
megfosztatott. Mikor fog megtérni? A névleges egyház az államnak kegyét 
hajhássza, annak borát és búzáját óhajtja, és így szól a földi királyokhoz és 
királynékhoz: „legyetek fönn és kormányozzatok”. A míg ezt teszi, addig nem fogja 
Isten áldásának sokaságával elhalmozni. Mikor lett a szövetség ládája elvéve? Addig 
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soha, míg nem testi fegyverekkel harcoltak érette. Mikor győzedelmeskedett a 
szövetség ládája? Nem akkor-é, mikor egyedül a saját dicsősségére hagyatott, 
mikor Dágont a földre terítette? Hogyha a látható egyház az ő Krisztus iránti tiszta 
hűségéhez visszatér, azt fogja mondani: „Az országgyűléssel és királynéval semmi 
dolgunk, kivéve azt, hogy őket is megtérítsük, a miénk egy lelki ország, a mely előtt 
az állami okosság idegen dolog. Nem kérjük a ti fizetésteket, nem törődünk 
üldözéseitekkel, hagyjatok békét nékünk, mi csak szabad mozgást kívánunk, nem 
kegyet”. 
 
A Krisztus menyasszonya nem azért jön e világba, hogy a politikával és a 
fejedelmekkel mulatozzék, az ő munkája egy magasabb annál. Vessétek le a 
világiasságot és fényesebb napokat fogtok érni, az egyháznak nagy akadálya 
jelenleg az, hogy testi kezekben van, ‒ a kevély szép hangzatú címzetek az ő 
főpapjainál, az ő püspökeinek fényes palotái stb. stb., ezek a melyek őt 
akadályozzák. De szabadítsátok meg ezektől, és az Úr azonnal nyilvánítani fogja az ő 
hatalmas karja erejét, és csakhamar győzni fog az igazság ezen országban. Én 
részemről magasztalom Istenemet, hogyha bár a látható egyháznak nagy része oly 
szomorú állapotban van is, mindazáltal az egész elvetve nincsen. Ő megőrizi azon 
választott sereget, mely a Bárányt követi valahová megyen, melynek zászlóján írva 
áll: „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség”, és a mi jelszónk ez: „Egy a mi 
Mesterünk, Krisztus, mi pedig mindnyájan egymásnak testvérei vagyunk”. A mi a 
világot illeti, mi akarjuk az ő megtérésöket eszközölni, de szövetségre soha nem 
akarunk vele lépni. Segítsen az Úr, hogyha mi ő elébe lépünk, imádattal 
beszélhessünk ő hozzá. 
 
Azután beszéljünk ő vele alázatos panasszal. Óhajtanám kérni kedves testvéreimet 
a Krisztusban, hogy következőleg panaszkodnának: „Ó, Uram, a te igazságod nem 
nagy előmenetelnek örvend e mi országunkban, pedig Te megmondottad: „Az én 
beszédem nem tér én hozzám üresen vissza.” Uram, a Te nevedet naponkint 
szidalmazzák, pedig Te azt mondottad, hogy minden testnek meg kell látni a te 
dicsősségedet. Uram, ők bálványokat állítanak fel ezen országban is, a hol a te 
mártíromaidat megölték és megégették, ismét „képeket” állítnak fel. Óh, Uram, 
rontsd le azokat! A te nevedért, a te tiszteletedért, kérünk tégedet cselekedd meg 
ezt. Nem hallod-é az ellenséget diadalmaskodni? Ők mondják, hogy az evangyéliom 
elvesztette már erejét. Mondják, hogy mi egy elvénült nemzetség maradékai, 
vagyunk, hogy az előrehaladás a régi hit vallásos szokásait eltörölte. Akarod-é jó 
Atyánk, hogy ez úgy történjék? Olyannak állíttassék-é az evangyéliom mint egy 
kihasznált zsebkönyv és az ő új evangyéliumokat tegyék-é annak helyébe? A lelkek 
mennek a veszedelembe, ó irgalmas Isten! A pokol megtelik ó végetlen kegyelmű 
Isten! Jézus csak keveset láthat, kik ő hozzá hozattak és az ő drága vérében 
megmosattak. Az idő fut, minden múló évvel fogy és mindig szaporodik az 
elveszettek száma! Meddig, ó, Uram, míglen rejted el orcádat tőlünk? Mért 
késedelmezel?” Ilyen úton vigyétek ügyeiteket az Úr eleibe és meg fog benneteket 
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hallgatni. 
 
Hogy ha így panaszkodtok, azután kezdjetek el esedezni. Esedezzetek és minden 
ügyességteket használjátok fel, hogy alapot találhassatok a meghallgatásra. Itt 
vannak a te ígéreteid, ó, Jehova, nem akarod-é azokat teljesíteni? Te szent Fiadnak 
ezt mondottad: „Kérjed tőlem és adom néked a pogányokat örökségül és a földnek 
határait birodalmul.” Tehát kérjük ezt tőled a Jézus nevében. Cselekedd meg ezt Te 
magadért. Uram, nagy és kimondhatatlan dicső dolgokat cselekedtél az elmúlt 
időkben: a mi füleinkkel hallottuk és a mi atyáink beszélték el nékünk a te csoda 
dolgaidat, melyeket az ő idejökben véghez vittél és az ő előttük való időkben. Te 
ugyanaz vagy ma is, azért dicsőítsd meg magadat újból. Az egész múltra való 
tekintettel kérünk Tégedet, dicsőítsd meg magadat e jelenben. Kérjétek Istent így 
és hangoztassátok nyomatékosan az ő dicsősségét. Számláljátok elő isteni 
természetének összes tulajdonságait. Azután érvényesítsétek az ő Fiának érdemét. 
Ó testvérek érvényesítsétek az ő vérét, az ő sebeit, a Getsemáné kertben hullajtott 
véres verejtékét érvényesítsétek az ő keresztfáját, a halált és a feltámadást és ne 
távozzatok a kegyelem székitől, amíg ezen hatalmas okokkal a győzedelmet ki nem 
vívtátok. 
 
Nem szükség nékem titeket arra emlékeztetni, hogy mily sok pontoknál fogva 
megragadhatjátok a szövetség Angyalát, hogy ezt tenni akarjátok és eme szavakat 
hangoztathatjátok: „Nem bocsátlak el tégedet, míg meg nem áldasz engemet.” 
Óhajtanám, hogy úgy tudnék prédikálni, mint Knox János, de még tizszerte inkább 
óhajtanék ő nála, hogy úgy imádkozhatnék, mint Ő, ki egy olyan férfiú volt hogy 
soha „nem”-el való feleletet el nem fogadhatott, hanem Skóciát a Krisztusnak 
megnyerte, a mely még mindig a Krisztus tulajdona a Knox János imája által. Nem 
lehetséges hogy a papi helyzet virágozzék ott, a hol Knox imádkozott. Ó vajha ismét 
nyerhetnénk olyan imákat! Királyok királya, nem akarod-é kormánypálcádat 
kinyújtani és az embereket megmenteni? Nem vonod-é ki hüvelyéből a te 
fegyveredet, hogy ellenségedet meggyőzzed? Vannak néhányan olyan emberek, a 
kiknek Isten csaknem azt mondhatná a mit Mózesnek: „Hagyj békét nékem!” Nékik 
olyan ajándékuk van, oly erős bizonyítékokat használhatnak és oly meggyőző 
kéréseket, hogy a harag vissza tartatik és az irgalmasság áldást adni késznek 
nyilvánul. Hogy ha, mint Mózes előretörünk, megújított kérelmeinkkel és 
panaszainkkal, úgy az áldás nem marad el. Ez az, a mire Angolországnak és a 
világnak szüksége van. Férfiak, akik Istennel beszélhetnek, kik ő elibe teljes hittel 
léphetnek és az ügyeket komolyan előhozhatják. 
 
Ismét, kedves testvérek, minekutána hallgattunk és magunkat megerősítettük és 
minekutána hozzá közeledtünk, beszéljünk ma ő vele magunk teljes átadásával. 
Itten aztán senkinek sem tanácsolhatom, hogy különösen mit beszéljen. 
Kényszerítlek titeket az élő Istenre, hogy ne hazudjatok ő előtte, de hogy ha ezeket 
mondhatjátok, úgy mondjátok: ,,Istennek adom ma egész lényemet, föltétlenül és 
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teljesen, mindenkorra testemet és lelkemet. Kérem, hogy a te országod jöjjön el. 
Kötelezem magamat a te orcád előtt, a te országodat messzebb terjeszteni, teljes 
erőmből, a mellyel birok, vagy amennyire képes vagyok, felhasználva minden 
alkalmat, a mely ajánltatik és minden készlettel a mi csak birtokomban van, vagy 
rendelkezésem alatt áll.” Azt hiszem hogy Jézus tőlünk mindezeket megérdemli, de 
félek rajta hogy sokkal kevesebbet adunk néki. Talán ti közületek ifjak, többen 
indítva érezik magokat is szólani: „Uram én óhajtanám a te országodnak terjedését, 
azért magamat az igehirdetésre ajánlom.” Talán ti közületek, hű asszonyok, 
mondják többen: „Én egy vagy más tekintetben óhajtok valamely hasznos munkát 
Jézusért megkezdeni, el vagyok határozva, hogy azt tegyem.” És ti kik földi javakkal 
birtok, reménylem, hogy ezt fogjátok mondani: Tudom, hogy az Úr ügye 
előmozdításához pénz szükséges, nékem pedig van, tehát szívesen áldozom oda a 
szent munkára. Ha látom, hogy az evangyéliom nem terjed, nem akarom, hogy 
szívemben azon gondolat fogamzék meg, hogy a tehetségemben lévő munkát 
elhanyagoljam, az anyagi készletet visszatartsam és inkább magamnál rakásra 
gyűjtsem. Senkinek sem akarok köztetek más egyebet mondani, mint ezt a mire az 
Úr indít benneteket, hogy tegyétek, cselekedjétek meg azt, de úgy értem ezt, 
hogyha mi az Úrral ilyen módon perelünk, akkor képeseknek kellenne lennünk ezt 
mondani: „Uram, terjeszd ki a te országodat, mert az nem az én hibám, ha az nem 
terjed. Én éretted mindent megteszek, a mit csak tehetek. Ezzel ugyan nem 
dicsekszem, mert mindennel tartozom, a mit teszek és kivárnám, hogy ezer annyit 
tehetnék, mint amennyit teszek, mindazáltal Uram e kegyelmi időszakban óhajtom 
éretted mindazt megtenni, a mit eddig elmulasztottam.” 
 
Végül testvérek, mindenekfelett arra igyekezzünk, hogy bizalommal beszéljünk. 
Bármennyire is panaszkodunk a tévelygés terjedése miatt, a hű emberek halála 
felett és az alkalmas prédikátorok csekély számán, kik amazoknak helyökbe 
léphetnének, bármily sötétnek és szomorúnak is látszanak előttünk az idők, ne 
viselkedjünk úgy soha, mintha talán Isten meghalt volna. Nem régen egy igen 
komoly keresztyénnel az utcán menve, mondá: „Félek rajta hogy London utcáin 
nem sokára patakokban folyik a víz.” A magas iskolákban a kiképzettek oda jutnak, 
hogy sem Istenre, sem a törvényre semmit nem adnak. És egy rettenetes képet 
mutatott fel előttem arról, a mi történni fog. De én karját gyengéden megérintve 
mondám: ,,Egyet elfelejtett itten kedves barátom: Isten nem halt még meg. A mitől 
ön fél, soha ezen országban megtörténni nem fog, abban bizonyos vagyok. Van egy 
nyitott bibliánk és még mindig vannak néhányan kik az evangyéliomot teljes szívből 
prédikálják és van még só és kovász London városában, melyet Isten megáld, hogy 
a rothadást és enyészetet megakadályozza.” Dacára minden ellenségeinek az Úr 
uralkodik. Hogyan barátom, talán megfogja győzni Istenünket az ördög? ‒ Soha! 
Diadalmaskodni fog Róma a Sion felett? ‒ Soha! Róma nagyon okos volt, az ördög a 
mit csak tehetett megtette a római katolicizmusban, az ördögnek minden 
bölcsessége oda van, így a gyözelmet elveszítette. A pokoli mű futása nem mehet 
tovább. Ő minden munkáját véghez vitte a római egyházban és az bizonyos, hogy ez 
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a Krisztus egyházától elsepertetik, miként a szél a polyvát hogy elsepri. Kérdezni és 
mondani fogják: „Hol vagyon e nagy parázna város, mely a népeket megitatta az ő 
paráznaságának borával, ki a veres fenevadon ült és a kinek homlokára volt írva: 
„Titok nagy Babilon, a föld paráználkodásinak és utálatosságának anyjok?” 
Hasztalan kérdezik, hogy hol van. Mert ezen felelet adatik: „Nem hallottátok-é a 
nagy malom kő zúgását, midőn az Angyal azt a tengerbe, vetette és mondá: Ilyen 
módon, nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város és többé meg nem 
találtatik.” Ekkor felhangzik az öröm ének: .,Halleluja! mert uralkodik ama 
mindenható, a mi Urunk Istenünk!” Örvendjünk előre ennek az órának. Most már 
kiáltsuk örömmel: „Halleluja, Halleluja, és ismét mondják ezt: Halleluja, mert 
uralkodik az Úr és mindent dicsően véghez viszen.” ‒ Ámen. 
 

 „Isten velünk” 
 
És nevezed annak nevét Immánuelnek, melynek magyarázatja ezt teszi: Mi velünk 
Isten! Máté e v. 1. r. 23. v. 
 
Ezen szavak: „melynek magyarázatja”, igen kedvesen hangzanak az én füleimbe. 
Tulajdonképpen miért kellett azon héber szónak „Immánuel” megmagyaráztatni, 
vagy lefordíttatni más nyelvre? Nem azért volt-é ezen megemlítés, hogy ez által 
felmutatva legyen, miszerint ez vonatkozással van reánk pogányokra, azért 
szükséges egy azon időszerinti fő nyelvre, tudniillik a görög nyelvre ezt átfordítani? 
Ez a megemlítés: „melynek magyarázatja”, a Krisztus születésénél és azon három 
nyelv, melyen az ő halála alkalmával az ő kárhoztatásának oka megíratott és 
keresztfájára felfüggesztetett, mutatják, hogy ő nem csak a zsidóknak, hanem a 
pogányoknak is Megváltójok. Midőn Marsaillesben a kikötő mellett sétáltan és a 
különféle nemzetségek hajóit szemlélgettem, melyek ott a kikötőben össze 
találkoztak, nagyon érdekesnek tűnt fel előttem azon raktáraknak és áru házaknak 
feliratai, a honnan az áru cikkek jöttek. Az áru cikkek nem csak francia nyelven 
voltak írva és hirdetve, hanem angol, olasz, német, magyar, görög, olykor-olykor 
lehetett látni hogy orosz és svéd nyelven is. A hajó gyárakon, vaskereskedéseken 
vagy pedig az olyan üzleteken, hol hajókhoz való készletek árusíttattak egy igen sok 
nyelveken való hirdetés volt látható, mely sok országból való népeknek felmutatta 
az ottan található tárgyakat. Ez egész világos jele volt annak, hogy minden 
nemzetségbeli népek meglettek híva, hogy jöjjenek és vegyenek, és hogy várva is 
voltak ottan, miszerint ők valóban eljönnek és mindnyájan az ő különbféle 
szükségleteiket itten kielégítik? Ezen szó: „melynek magyarázatja”, határozottan azt 
mulatja, hogy különféle nemzetségekhez van az ige intézve. Legelőször is ezen 
szöveget héberül „Immánuel”-nek olvashatjuk, azután pedig megmagyarázva, vagy 
átfordítva a pogány nyelvre: „Isten velünk” ezen magyarázatát is olvashatjuk, hogy 
tudhassuk meg, miszerint mindnyájan híva vagyunk. Isten szívesen és örömmel 
fogad bennünket. Ő látta szükségeinket és gondoskodott rólunk, kieszközölte 
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részünkre, hogy szabadon jöhessünk mindnyájan Ő hozzá, elég, hogyha a pogányok 
közül való szegény bűnösök vagyunk is, a kik Istentől igen távol voltunk. Figyeljük 
meg és tartsuk meg emlékezetünkben tiszteletteljes szeretettel ezen drága névnek 
mindegyik hangzását és várjuk ama boldog napot, majd midőn héber testvéreink az 
ő Immánueljöket a mi „Isten velünk”-kel egyesíteni fogják. 
 
Szövegünk a mi Urunk Jézus nevéről szól. Az mondatik itten: „Nevezed annak nevét 
Immánuelnek.” E mi időnkben szokás a gyermekeket olyan névvel nevezni, melynek 
semmi sajátságos jelentősége nincsen. Talán az apa, vagy az anya, vagy valamely 
kedves rokonnak a nevét szeretjük adni a mi gyermekünknek, de a legtöbb esetben 
gyermekeink nevének semmi különös jelentősége nincsen. Nem így volt ez a régi 
időben. Akkor minden névnek volt valami jelentősége. Az írásbeli nevek rendesen 
valami tanúságot rejtenek magokban, különösen pedig azon nevek, melyek az Úr 
Jézus Krisztusnak adattak. Ő nála a reá vonatkozó nevek mind bizonyos dolgokat 
mutatnak fel. „Nevezed az ő nevét Csudálatosnak, Tanácsosnak, Erős, Hatalmas 
Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség-Fejedelmének”, mert Ő valóban mind 
az, a mi ezen szavakban, vagy nevekben kinyilváníttatik. Az Ő neve Jézus, de nem 
alap nélkül. Egy más valamilyen névvel nem volna Jézus oly kedves és szerelmetes, 
mivel semmi más név nem mutathatná fel olyan pontosan néki azon nagy és dicső 
feladatát, hogy Ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Hogy ha mondva van, hogy 
Ő úgy és úgy neveztetik, az azt jelend, hogy Ő valóban az is, a minek mondatik. 
Nem tudom, hogy azután még Urunk valahol az új testamentomban Immánuelnek 
volna nevezve, vagy említve. Nem találjuk, hogy apostolai, vagy más követői őt 
valaha szó szerint ezen néven szóllították, vagy említették volna, de azt találjuk, 
hogy ők lényegében az ő kiejtéseikkel, melyeket az Úr Jézusra vonatkozólag 
tesznek, ezt mindnyájan érintik, mert beszélnek Ő róla mint a „testben megjelent 
Istenről”, és mondják. „Az ige testté lett és lakozott mi közöttünk és láttuk az ő 
dicsőségét, úgy mint az Atyának egyetlenegy szülöttének dicsőségét, ki teljes vala 
kegyelemmel és igazsággal.” Ők nem használják épen azon szót, hanem azt 
úgyszólván ismét átfordítják és nékünk annak szabadon való tanúságos 
magyarázatát szolgáltatják, a mennyiben ezen magasztos névnek értelmét hirdetik 
és különféle módon tudatják, mit jelent az, hogy Isten a Jézus Krisztus személyében 
velünk van. Ez, hogy Isten velünk van, a legnagyobb fontossággal bíró dicső tény, 
mert Krisztus e világra jött. 
 
Ha akarjátok, eloszthatjátok szövegünket két részre: „Isten és azután „Isten 
velünk.” Minden szónál egyenlő nyomatékkal kell időznünk. Soha sem szabad csak 
a legkevésbé sem ingadoznunk az Úr Jézus Krisztus istenségére vonatkozólag, mivel 
ez a keresztyéni hitnek alaptana. Megtörténhetik, hogy mi soha tökéletesen meg 
nem érthetjük, hogyan egyesülhet Isten és ember egy személyben, mert emberi 
kutatással kicsoda foghatja fel Istennek titkait? Az Istenben való üdvnek ezen nagy 
titkát, az Istenségnek ezen nagy mélységeit ki kutathatná ki teljesen? Hiszen ezek a 
mi értelmünkön felül állanak. Kicsiny hajócskánknak tönkre kellene menni, hogy ha 
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ezen nagy és végtelen óceánra annyira kibocsájtanánk azt, hogy a teljesen 
kijelentett igazság partjait szemünk elöl egészen elveszítenénk. De engedjük ezt a 
hit dolgának maradni, hogy Jézus Krisztus az, a ki a Betlehemi jászolban született és 
egy asszony karjain neveltetett, egy fájdalmakkal és szenvedésekkel teljes életet élt 
és átkozott keresztfán, mint egy gonosztevő kivégeztetett, mindazáltal „örökké 
áldandó Isten.” (Róma 9. r. 5. v.) és mindeneket táplál amaz Ő hatalmas 
beszédével.” (Zsidók 1. r. 3. v.) 
 
Ő nem volt soha egy Angyal ‒ azt az Apostol elég világosan és kellően 
bebizonyította a Zsidókhoz írott levele első és második részében. Ő semmiképpen 
nem lehetett egy Angyal, mivel olyan tisztességek tulajdoníttatnak néki, a milyenek 
az Angyaloknak soha nem adattak. Ő soha sem volt alárendelt istenség, sem az 
istenségre fel nem emeltetett, mint azt némelyek egész elvetendő módon 
nyilvánították, ‒ mindezen dolgok csak álmok és igen, nagy tévedések. Ő éppen oly 
határozottan Isten volt, mint Isten az Atya. Ő egy az Atyával és a Szentlélekkel. 
Hogy ha ő az nem volna, úgy nem csak reménységünknek nagy ereje enyészne el, 
hanem ezen jelenlegi szövegünk kedvessége is egész elveszítené kellemes illatját. 
Az emberré lételnek valódi lénye és dicsősége épen ez, hogy ő Isten volt, ki emberi 
testbe öltözött. Hogy ha az más valamely lény lett volna, ki emberi testben hozzánk 
jött, úgy semmi különöst, vagy nagyszerűt nem találnék én abban és határozottan 
semmi vigasztalót sem. 
 
Hogy ha egy Angyal emberré lenne, reám nézve semmi nagy fontossággal nem 
bírna. Hogy ha a magasabb lények valamelyike az emberi testet felvenné, 
szívemnek semmi örömöt nem hozna, sem azzal hogy ő az emberi természetet 
felvenné részemre semmi vigasz forrást nem nyitna. De „Isten velünk”, 
kimondhatatlan és választott öröm. „Isten velünk”, mind az a mi ezen szóban: 
„Isten” rejlik, a Jehovának végetlen Istensége velünk. Ez valóban méltó azon éjjeli 
éneklésre, melyet az Angyalok Betlehem mezejében a pásztorok hallatára 
eszközöltek, midőn nagy örömmel hangoztatták: „Dicsősség a magasságos 
mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és, az emberekhez jó akarat.” Ez 
méltó volt arra, hogy a Látók és Próféták előre lássák és hirdessék, méltó volt arra 
hogy egy új csillag tűnjön fel az égen ezt tudtul adni, méltó azon szent férfiak 
Istentől való megihletésekre, kik ezen szent eseményeket hűen megírták. Méltó 
volt ez az apostolok és más Krisztust követők vértanúi halálokra is, kiknek „életök 
nem volt drága”, a testté lett és emberi ábrázatban megjelent Istenért feláldozni, 
és kedves testvéreim, ez még ma is méltó arra, hogy az evangyéliomot a 
legkomolyabb igyekezetünkkel terjeszteni törekedjünk, méltó egy szent életre, 
mely az ő áldásteljes határában nyilvánuljon és méltó egy örvendetes halálra, mely 
az ő vigasztaló erejét bebizonyítja. Itten van a mi szent hitünknek első igazsága. ‒ 
„És minden versengés nélkül a mi hitünknek nagy titka ez: Az Isten megjelent a 
testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az Angyaloktól. stb.” (1. Timót 3. r. 
16, v.) Ő, a ki Betlehemben született Isten, volt és „Isten velünk.” Isten, ebben 
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felség rejlik, „Isten velünk”, ebben pedig irgalmasság. Isten, ebben dicsősség, „Isten 
velünk”, ebben kegyelem. Csak egyedül Isten, ezen szó szíveinket félelemmel és 
rettegéssel tölthetné el, de „Isten velünk” reményt és bizalmat gerjeszt abban. 
Vegyétek szövegemet mint egészet és vigyétek el szívetekben mint édes drága 
kenetnek csomóját, hogy szíveteket a béke és öröm illatjával eltöltse. A Szentlélek 
tegye világossá előttetek ezen drága igazságot és készítsen el benneteket ennek 
bevételére. Óhajtom előttetek örömmel hangoztatni az ének író szavaiban: 
 
„Az örök Istennek Fia 
Íme, fekszik a jászolba  
Midőn e Legfőbb öltöze 
Szegény testünk és vérünkbe.” 
 
Legelőször is csudáljuk ezen nagy igazságot; azután vizsgáljuk meg pontosan; és 
végül igyekezzünk ezt személyesen elsajátítani. 
 
Csudáljuk ezen nagy igazságot. „Isten velünk”. Álljunk meg tiszteletteljes 
távolságban ő tőle, mint Mózes, mikor Istent az égő csipkebokorban látta, hogy egy 
kissé visszalépett és saruját lábairól leoldotta azon érzetben, hogy a hely, melyen ő 
áll szent föld. Ez egy csudálatraméltó esemény, hogy a végtelen Isten egykor egy kis 
gyermeknek gyenge testében lakozott, és egy embernek szenvedő alakjában 
időzött. „Isten a Krisztusban vala.” „Ő magát megüresítette, szolgai formát vévén 
magára, hasonlatossá lett az emberekhez, és emberi ábrázatban találtatott, mint 
ember”. 
 
Legelőször is figyeljük meg a leereszkedés csudáját, mely ezen tényben rejlik, hogy 
Isten a mindeneknek teremtője, az ő teremtései közül egynek természetét felvette, 
hogy az, a ki lételét senki másnak nem tulajdoníthatja, egyesült a függő és 
származott teremtménnyel, és a Mindenható egyesült a gyenge és halandóval. Ezen 
tényben, mely előttünk van, az Úr az alázatosság mélységének legmélyebbjére száll 
alá, és egy olyan természettel lett összeköttetésbe, mely a sorrend szerint nem az 
első legközelebbi helyen állt ő hozzá. Nagy leereszkedés, lett volna a végtelen és 
megfoghatatlan Jehovától már az is, hogyha egy legnemesebb szellemi lénynek 
természetét vette volna is fel, például egy Sérafimét vagy egy Kérubimét, az 
istenségnek egy teremtett szellemmel való összeköttetése, vagy egyesülése egy 
leírhetetlen lealázkodás lett volna, de még sokkal nagyobb az, hogyha Isten az 
emberekkel egyesül. Gondoljátok meg, hogy a Krisztus személyében az ő 
emberisége nemcsak megelevenítő lélek volt, hanem szenvedő, éhező, meghaló 
test és vér is. Urunk mindazon testi anyagokat felvette, melyből egy test áll, és egy 
test tulajdonképpen csak a földnek pora és olyan épület, mely a körülte lévő 
anyagokból formáltatott. Nincsen testünkben semmi olyan, a mi azon föld 
anyagjában, melyen élünk, megtalálható nem volna. Mi abból táplálkozunk, a mi a 
földből növekedik, és ha meghalunk, ismét visszatérünk a porba, melyből 
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vétettünk. Nem csodálatraméltó-é az, hogy a teremtésnek ezen durvább része, 
ezen csekélyebb része, annak ezen pora, felvétetett ama tiszta, csudálatos, 
megfoghatatlan isteni lénynek társaságába, a kiről mi oly keveset tudunk és semmit 
meg nem foghatunk? Óh, mily nagy leereszkedés ez? De ezt átengedem néktek, 
hogy e felett nyugodt perceitekben elmélkedjetek. Időzzetek a mellett 
tiszteletteljesen. Meg vagyok győződve, hogy senki az emberek közül arról világos 
fogalommal nem bír, mily nagy és csudálatra méltó megaláztatás volt az Istentől, 
hogy emberi testben lakjon és „Isten velünk” legyen. 
 
Mindazonáltal, hogy ezt még inkább felfoghassátok és csudálhassátok, gondoljátok 
meg, hogy azon teremtmény, melynek természetét Krisztus felvette, egy olyan lény 
volt, a ki vétkezett. Inkább érthetném azt, hogy ha az Úr egy olyan teremtménynek 
természetét vette volna fel, a mely soha sem vétkezett; de íme az emberi 
nemzetség ellenséges indulattal volt Isten iránt, mégis emberré lett Krisztus, hogy 
bűneink következményeitől bennünket megmenthessen és bennünket eredeti 
tisztaságunknál feljebb emelhessen. „Isten elbocsátotta az ő Fiát a bűnös testnek 
hasonlatosságában a bűnért és a bűnt kárhoztatá az ő testében.” Ó milyen mélység 
mindaz, a mit mondhattunk, hogy ha azon nagy megalázkodásra tekintünk és az 
isteni szeretetnek ezen leereszkedésén álmélkodunk. 
 
Továbbá figyeljük meg, mialatt ezen csodálatraméltó eseményt tovább vizsgáljuk: a 
csudáknak mily dicső hatalma áll elöltünk. Gondoltatok-é már valaha ezen nagy 
hatalomra, mely abban nyilvánult, hogy az Úr egy testet formált, mely az 
Istenséggel való egyesülésre alkalmatos volt? Urunk emberré lett egy olyan 
testben, mely valóban emberi test volt, de csudálatos módon készíttetett arra, 
hogy a benne lakozó istenséget hordozza. Istennek illetése rettenetes. „Ki mikor a 
földre tekint, megretten az, ki a hegyeket megüti és füstölgenek.”  
(Zsolt. 104,:32.) Ő a Párán pusztáján áll és a Sinai hegy lánggal ég. Oly annyira be 
volt ezen komoly igazság a régi szentek szívébe vésve, hogy mondották: „Az 
Istennek orcáját élvén senki nem láthatja” és mégis volt egy emberiség, a mely 
nemcsak hogy Isten orcáját látta, hanem a melyben az istenség lakozott. Milyen 
emberiség volt az, mely a Jehova jelenlétét elhordozhatta? „Testet formálál pedig 
nékem.” (Zsidók 10. r.5.v) Ez valóban egy csudálatosan formált test volt, egy szent 
tárgy, a Szentlélek hatalmának egy különös műve. Hasonló volt a mi testünkhöz, 
épen olyan érzékeny idegekkel, ép olyan hamar fáradó ízekkel, épen olyan gyengéd 
szervezettel, mint saját testünk, és mégis Isten abban volt. Ez egy gyenge bárka 
volt, mely oly dicső terhet hordozott. Oh, ember Krisztus, hogyan hordozhattad 
magadban az istenséget! Mi nem tudhatjuk, hogy volt az, de Isten tudja. Imádjuk 
Istennek ezen Mindenhatónak az emberi erőtlenségben való elrejtőzködését ezen 
befoghatatlannak itteni béfogadását, a láthatatlannak kinyilatkoztatását, a 
Mindenütt jelen valónak egy bizonyos helybe való berekesztését. Ah, nem juthatok 
szavakhoz, csak rebegek! Mit érnek az emberi szavak, hogy ha oly kibeszélhetetlen 
igazságokkal foglalkozunk? Legyen elég azt mondanunk hogy az isteni erő és 
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hatalom csudálatosan kitűnt a Krisztus testének növekedésénél, melynek 
tulajdonképpen tönkre kellett volna menni az istenségnek ezen csudálatos érintése 
által. Csudáljuk azon hatalmat, a mely lakozott az „Isten velünk”-ben. 
 
Ismét, hogy ha ezen páratlan csudát szemlélitek, mily nyilvános jelét láthatjátok 
ebben az emberekhez való jó akaratnak. Ha az Úr ezen hasonlíthatatlan módon az 
emberekkel való egyesülést megcselekeszi, úgy ezt határozottan az emberek javára 
cselekeszi. Istennek nem lehet az a szándéka hogy azon nemzetséget, melyel Ő 
egyesül, tönkre tegye. Az olyan egyesülés, mint a milyen Isten és az emberek között 
létre jött békességet jelent. Harc és romlás ilyen úton módon soha nem 
eszközöltetik. Az emberré lett Isten Betlehemben, a kit a pásztorok imádtak, nem 
hirdetett semmi mást, mint „békességet e földön és az emberekhez jó akaratot.” Ő 
bűnösök, kik az isteni haragra való gondolatnál reszkettek, bármilyen helyzetben is 
volnátok, emeljétek fel fejeteket, a kegyelem és nyájasságra való boldog 
reménnyel, mert Istennek kegyelemmel és irgalommal teljesnek kell lenni azon 
nemzetség iránt, melyet ő mindenek felett annyira kitüntetett, a mennyiben azt 
saját társaságába felvette. Legyetek jó bizodalomban emberek, ó, asszonytól 
születtek számtalan áldásokat várhattok, mert „nékünk egy gyermek született, Fiú 
adatott nékünk.” Hogy ha a folyamokat megtekintjük, már azoknak színökről 
láthatjuk honnan jönnek és milyen talajból erednek azok, a melyek olvadozó 
jéghegyekből származnak, azonnal megismerhetők. Van az igében említés téve egy 
mennyei folyamról, a melyet megérthettek, hogy ha ezen fényben arra tekintetek. 
„És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyó vizét, mely világos vala mint a 
kristály, mely kijő vala az Istennek és a Báránynak székitől. Hogy ha az, Istenség 
foglalja el a trónt és az Atyától adatott közbenjáró az emberré lett Isten, az egykor 
elvérezett Bárány, úgy a folyamnak kristály tisztának kell lenni és nem a 
megemésztő harag tüzétől felmelegedett, hanem az élő víz friss áradatának. 
Tekintsetek „Isten velünk”-re és látni fogjátok hogy az emberré létnek 
következményei, az emberek fiaira nézve örvendetes, hasznos, megmentő és 
nemesítő fog lenni. 
 
Kérlek titeket, hogy csudálkozó nézetetekben maradjatok meg és még egyszer 
tekintsetek „Isten velünk”-re mint megmentetésünk zálogára. Mi bukott nemzedék 
vagyunk, a mocsárba alásüllyedtünk, bűn alá rekesztettünk, a bűn és sátán 
rabszolgáivá lettünk, de hogy ha Isten nemzedékünkhöz jő és természetünket 
felveszi, ismét visszahelyeztetünk a nagy esésből. A pokol kapui lehetetlen hogy 
visszatarthassák azt, a ki Istennel van. Bűnnek rabszolgái, törvénynek rabjai, 
halljátok a szabadág esztendejének kürtjét. Közétek lépett egy Szabadító, ki 
asszonytól született és a törvény alá adta magát, ki egyszersmind a hatalmas Isten 
is, és magát kötelezte arra. hogy titeket megszabadít. Ő a Megváltó, még pedig 
nagy és hatalmas a megmentésre, mert Ő a Mindenható, és kötelezte Magát arra, 
hogy szabadításunkra közbelépjen, és a harci trombitát megfújja. Ezen hős, ki 
népéért harcol, olyan aki nem fárad el, el nem csügged mígnem a harc teljesen 
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kivívva és a győzelem megnyerve nem lesz. Jézus, ki a mennyből alá jön, kezeskedik 
arról, hogy népét a mennybe felveszi, az hogy ő természetünket felvette pecsétje 
annak, hogy népének trónjához fel kell elmelkednünk. Angyal lépett volna közbe, 
úgy félhetnénk még valamennyire, hogy ha pedig csak egy ember volna úgy a 
félelemtől reszkethetnénk és kétségbe eshetnénk, de mivel ez „Isten velünk”, és 
Isten az emberiséggel valóban egyesült, így hadd zúgjanak a mennyei harangok és 
legyünk vidámak, mert világos és boldog napoknak kell jönni, üdvöt kell találni az 
embereknek, Istennek pedig, dicsőíttetnie kell. Melegedjünk meg az igazság napja 
sugarainál, a mely számunkra feljött, hogy a pogányoknak világossága az ő népének 
az Izráelnek dicsősége legyen. 
Így csudáltuk őt távolról. 
 
És mostan másodszor jöjjünk közelebb és vizsgáljuk meg ezen tárgyat közelebbről. 
Mi ez? Mit jelent ez: „Isten velünk?” Nem gondolom, hogy képes lennék ma reggel 
ezen rövid szövegnek egész jelentőségét megmagyarázni: „Isten velünk”, mivel 
nékem úgy látszik, hogy ez megváltatásunknak egész történetét magába foglalja. Ez 
arra mutat, hogy az ember Isten nélkül volt, és Isten őt a bűnért magára hagyta. Ez 
mintha azt mondaná nékem az ember lelki életéről, hogy az akkor keletkezik, 
hogyha Krisztus ő hozzá jön és őbenne a dicsőségnek reménységévé lesz. Isten 
társaságba lép az emberekkel, és az ember visszatér Istenhez, és visszanyeri ismét 
az Istennek képét, mint volt kezdetben. Igen, maga a mennyország sem más, mint 
„Isten velünk”. Ezen szöveg használhattattatik száz prédikációhoz is, a nélkül hogy 
kiapadna. Igen, ennek gazdagságáról folyton lehetne beszélni, és jelentőségeit 
fejtegetni. Itten csak a gondolatmenet sorozatát mondhatom fel röviden, melyet a 
Szentlélek segítsége által majd szabad óráitokban követhettek? 
 
Ezen dicső szó Immánuel legelőször is azt jelenti, hogy Isten a Krisztusban velünk 
nagyon szoros összeköttetésben van. A görög nyelvben itten használt részesülő 
nagyon nyomatékos és a legerősebb formájú „ünk”-nek van felmutatva. Ő nemcsak 
a társaságban van velünk, a mi görögben egész más szóval volna kifejezve, hanem 
velünk egészen, velünk teljesen egyesülve. Nem nálunk, közelünkben, hanem 
velünk. Isten különös módon hozzánk egész közel, „velünk van”. Gondolkozzatok 
egy kissé e felett és megfogtok győződni a felől, hogy Isten valóban nagyon szoros 
összeköltetésbe lépett velünk. Igen, ő természetünket felvette, betű szerint a mi 
természetünket, testünket, vérünket, csontunkkal, mindazt, a miből a test áll. 
Értelmet, szívet, lelket, gondolatot, képző erőt, ítélőképességet, mindazt, a mi egy 
értelmes embert képez. Krisztus az emberek embere volt, a második Ádám, 
mindeneknek helyettesítője. Ne gondoljátok őt úgy, mint egy istenített embert, 
éppen oly kevéssé, mint a hogy nem merészkednétek őt, mint emberített Istent, 
azaz fél Istent képzelni. Sem a természeteket össze ne vegyítsétek, sem pedig a 
személyeket egymástól el ne válasszátok, ő csak egy személy, mindazáltal a 
mennyire valódi ember, épen úgy valódi Isten. Gondoljátok meg ezen igazságokat 
és mondjátok a ki a trónon ül, éppen olyan mint én., csakhogy a bűntől megválva. 
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Nem, ez több mintsem hogy ki lehetne beszélni, ez egy olyan szöveg, mely felettem 
áll messze távolban, és félek, hogy majd olyan kiejtéseket használok, a melyek 
meggondolatlanoknak bizonyulnak lenni. Forgassátok meg ezen igazságot jól és 
lássátok, hogy nem édesebb-é ez a méznél, még pedig a színméznél. 
 
Ím, a legmagasabb mennyire leereszkedett! 
Lássátok e csodát, óh, milyen nagy e Szeretet! 
Emberré lett Isten s hordja bűnünket. 
Mindnyájan Őt tiszteljétek!” 
 
Miképpen Isten természetükben egy lett velünk, azonképpen egy lett ő egész földi 
vándorlásunkban. Alig találhatnátok egy megálló helyet az életnek útján, a hol Jézus 
ne időzött volna, vagy pedig egy fárasztó menetet, a melyet ő meg nem tett volna. 
A bemeneti kaputól egész azon ajtóig, mely az élet útját bezárja, mindenütt 
követhetjük Krisztus nyomdokait. Voltál a bölcsőben? Ő volt ottan. Voltál szülei 
felügyelet alatt álló gyermek? Krisztus is volt egy Názáreti családban és házban 
lakozó gyermek. Kiléptél az élet harcába? Urad és Mestered szintén ugyanazt 
cselekedte, és habár késő vénséget nem is ért ezen földi életben, mindazáltal a 
folytonos munka és szenvedések által az ő arca elváltozott („az ő ábrázatja rútabb 
volt, hogysem mint valamely emberé, és az ő formája hogysem mint az embernek 
fiaié”. (Ézsaiás 52. r. 14. v.) mint az öregség állal megráncosodott arc. Egyedül vagy? 
Ő is úgy volt a pusztában és a hegyen, úgyszinte a sötét Getsemáné kertben. 
Társaságban vagy a nyilvános életben? Ő a legnagyobb ember tömeg közt 
működött. Hol tudnál lenni, a hegyen, ormain, vagy a völgyekben, a száraz földön 
vagy a tengeren, a napfényénél vagy a homályban, vagy hol másutt? Mondom, 
lehetnél, a hol fel nem fedezhetnéd, hogy előtted már Jézus volt ott? Itt a világ az ő 
nagy költőjéről mondott, sokkal igazabban mondhatjuk mi Megváltónkról: 
 
„Egy ember, de oly sok oldalú, mintha nem egy volna, 
Mintha benne az egész emberiség befoglalva volna.” 
 
Egy összhangzatos ember volt ő, és mégis úgy látszik, mintha az összes szentek 
élete az övében összeszorítva benne volna. Két hivő lehet egymástól nagyon 
különböző, mindazáltal mindegyik megtalálhatná, hogy a Krisztus élete némely 
pontokban hasonló az övéhez. Egyik lehet gazdag, a másik meg szegény, egyik 
naponkint munkálkodó, a másik pedig türelemmel szenvedő és mégis, ha a 
Megváltónak történetét megvizsgáljuk, mindegyik képes lesz azt mondani az volt az 
a mi az enyém. Ő mindenekben hasonlatossá lett az ő testvéreihez. (zsidók 2. r. 17. 
v.) Mily dicső és örvendetes tény az, hogy Urunk Istenünk velünk van, nemcsak itt, 
vagy ott, és olykor-olykor, hanem mindent helyett és minden időben. 
 
Különösen kedvesen mutatkozik az, hogy ,,Isten velünk”, a mi nyomorúságinkban. 
Nincs olyan fájdalom mely a szívet megszaggatja, vagy talán mondhatom olyan, 
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mely a testet terheli, a milyben Jézus Krisztus velünk nem volna. Érezitek talán a 
szegénységnek fájdalmát? Néki nem volt annyi helye, a hol fejét lehajtsa. 
Gyászoltok szeretteitek elvesztése felett? Jézus könnyezett a Lázár sírjánál. Talán az 
igazságért rágalmaztattok s szenvedtek, és az lelketeket szomorítja? Ő monda: „A 
gyalázat az én szívemet megalázta”. (Zsoltár 69, 21.) Elárultattatok? Ne felejtsétek 
el, hogy őt egy bizalmas barátja árulta és adta el egy rabszolga úrért. Melyik 
zivataros tengeren hányattattok ide s tova, a mely az ő hajóját meg ne hányta s 
vetette volna? A nyomornak semmiféle mélysége nincs olyan sötét és mély, hogy ti 
lehajoltok ottan a megfeszíttetettnek lábnyomdokait fel ne fedezhetnétek. A 
bűnben és a zivatarban, a hideg éjszakában és a forró nap hevében kiáltja ő: ,,Ne 
félj, mert év veled vagyok, meg ne rettenj, mert én vagyok a te Istened”. (Ézsaiás 
41. r. 10. v.) 
 
Titokteljes igazság az, hogy ha életünk végére jutottunk, úgy találjuk, hogy 
Immánuel ott, is jelen van. Hiszen ő átérezte a halál fájdalmait s gyötrelmet, 
elszenvedte a halálfélelem véres verejtékét, és az égető szomjúság gyötrelmeit. Ő 
megismerte a meggyötörtetett léleknek a szegény fáradt testtől való elválását és 
felkiáltott, a mint azt mi is tenni fogjuk: ,,Atyám, a te kezedbe teszem le az én 
lelkemet!” Igen, sőt ismeri ő a sírt is, mert hiszen ott aludt már ő abban, és drága 
kenetekkel, sőt minden más készülékekkel ott hagyta azt, hogy egy nyugvó ágy 
legyen azután, nem pedig az enyészetnek halottasháza. Azon kertben lévő sír őt 
„Isten velünk”-é teszi, mígnem a feltámadáskor bennünket ágyunkból, e földről 
magához hív, hogy ottan ő nála azon új életben Istent velünk találhassuk. Az ő 
hasonlatosságára és képére fogunk feltámadni, és az első a kit megfogunk látni a 
feltámadás napján, az emberré lett Isten fog lenni. Én jól tudom, hogy az én 
Megváltóim él, és hogy az utolsó ember a földből feltámad. És minekutána 
felébredek, ebben a testben meglátom az Istent. (Jób k. 19. 25.) 25.26v.) „Isten 
vélünk”. „Ugyan önön magam látom meg, nem más, az én szemeim látják meg”, 
mint az embert és Istent. És azután örökké bizalmas társalgásban fog velünk 
maradni. Míg az idők vége el nem közelg, mindig „Isten velünk” lesz. 
 
Nem mondotta-é: „mert én élek, ti is éltek.” ‒ Mindegyik az ő testi emberi és az ő 
lelki isteni élete örökké fog tartani, és azonképpen fog a miénkkel is történni. Ő 
közöttünk fog lakni, és az élő víznek forrásira vezet bennünket, és úgy örökre az 
Úrnál leszünk. 
 
Nos, kedves testvéreim, hogyha ezen gondolatokon még egyszer átmentek, úgy dús 
készüléket találtok, mellyel táplálkozhattok. Valódi ünnepi lakomátok fog lenni már 
csak ezen egy résznél is. Isten a Krisztusban a legközelebbi összeköttetésben áll 
velünk. 
 
De másodszor, Isten a Krisztusban teljesen megbékélt mi velünk. Ez természetes 
igaz, hogyha az előbbeniek igazak. Volt egy idő, a mikor mi Istentől távol voltunk. 
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Isten nélkül valók voltunk, mivel a gonosz cselekedetek által tőle elidegenedtünk, 
és Isten is távol volt mi tőlünk, mivel az ő igazságos színe előtt a gonosz nem állhat 
meg. Az ő szemei tisztábbak mintsem hogy a gonoszságot nézhetné, a gonosz nem 
maradhat meg előtte. Azon komoly igazságosság, mellyel ő a világot kormányozza 
megköveteli, hogy orcáját egy bűnös nemzedéktől elfordítsa. Egy olyan Isten, ki 
megelégedéssel tekinthet a bűnben élő emberekre, nem a biblia Istene, a kiről 
nagyon sok helyeken van tudatva, hogy az ő haragja felgerjed az istentelenek ellen. 
Az ő lelke utálja az istenteleneket és gonoszul cselekedőket. De most a bűn, mely 
bennünket Istentől elkülönített, elvétetett a Jézus Krisztusnak keresztfán való 
áldozata által, és az igazság, melynek hiánya az igazságtalan emberiség és az igaz 
Isten között egy nagy közbevetést tett. Ezen igazság megszereztetett, mert Krisztus 
örök igazságot hozott és örök váltságot talált. Így aztán a Jézus Krisztusban Isten 
velünk megbékélt, mivel a bűn, mely haragját felgerjesztette, az ő népéről 
mindenkorra elvétetett. Vannak, kik ezen nézet ellen kifogásokat tesznek, de én 
részemről csak egy jótát, vagy egy kis pontocskát sem vehetek figyelembe az ő 
kifogásaikból. Nem csodálkozom azon, hogyha ők bizonyos ostoba állítások ellen 
kikelnek a melyeket én éppen oly kevéssé fogadok el és tartok helyesnek, mint ők, 
de éppen oly kevéssé veszem azt is figyelembe, hogyha ők az Istennel való 
megbékélés ellen nyilatkoznak, mely a megsértett igazságnak elégtételt szolgáltat, 
az ő ellenbeszédök reám semmi hatást nem gyakorol. Az nagyon igaz, hogy Isten 
mindig szeretet, de az ő komoly igazsága sem áll azzal ellentétben. Az is nagyon 
igaz, hogy ő a legmagasabb értelemben népe iránt mindig szeretet maradt és a 
megbékélés következménye nem oka az isteni szeretetnek. Mindazáltal, ha mi őt 
igazságában szemléljük mint bírót és törvényadót, úgy ő egy olyan Isten, ki 
„naponkint haragszik”, és fenyeget, és eltekintve a Krisztus elégtevö áldozatjától, az 
ő saját népei is „a haragnak fiai voltak”, mint egyebek Istennek, mint egy igazságos 
bírónak haragra gerjedt a szíve azok ellen, kik szent törvényét megrontották, és a 
megváltatás és megbékélés éppen úgy vonatkozással van az egész világ bírájára, 
mint az összes emberiségre. Én ugyan legalább is nem fogok soha megszűnni azt 
hangoztatni, hogy: „Hálákat adok néked, óh, Uram, mert jóllehet megharagudtál 
volt én reám, de elfordult a te haragod és megvigasztaltál engemet”. (Ézsaiás 12. r. 
1. v.) Isten tehát mostan vele lehet a bűnössel és a bűnösöket, mint gyermekeit 
átkarolhatja, a mit ő igazságánál fogva nem tehetne, hogyha Jézus meg nem holt 
volna. Ezen értelembele mondja az énékíró Watts Dr. nagyon szépen: 
„Rettenetes volt haragja, Mint emésztő tűz látása Bosszúállás volt a neve Isten 
emésztő tűz leve. De Jézus vére oly drága. Oly nagy és gazdag hatása, hogy az égő 
trónra hintve A haragot keggyé tette”. 
 
Így aztán Jehova nincs ellenünk, hanem ,,Isten velünk”, ő a világot magával 
megbékéltette „az Ő Fiának halála által.” 
 
Egy harmadik jelentősége azon szövegünknek ,,Isten velünk” ez: Isten a Krisztusban 
áldásteljes összeköttetésben van velünk. Ez alatt azt érthetjük, hogy most már ő oly 
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közel jött hozzánk, hogy velünk tárgyalásokba bocsájtkozhatik és ő ezt részint szent 
beszélgetésekben teszi. Mostan beszél ő hozzánk és bennünk. Ő ezen utolsó időben 
szólott hozzánk az ő Fia által, és az ő isteni Lelke által a figyelmeztetésnek szelíd 
csendes hangjával, vigasztalólag, tanácsadólag és vezetőleg. Nem tudjátok-é ti ezt? 
Mióta Krisztust megismertétek, nem volt-é érintkezéstek a magasságos Istennel? 
Csak járjatok ő vele mint Énók, és beszéljetek vele, mint Ábrahám, mint a hogy 
ember barátjával szokott beszélni. Micsodák a ti imáitok és dicsénekeitek, mint a 
Legmagasabbal való beszédeitek, és ő feleletet ád nektek, midőn az ő Lelke 
bennetek az ígéreteket megújítja, azt szíveitekben megpecsétli, vagy pedig a 
parancsolatokat szíveitekbe benyomja, hogyha a szent tanok iránt új világossággal 
szolgál, vagy pedig a következendő jókra nézve egy világosabb bizalommal 
megajándékoz. Ó, igen, mert ,,Isten velünk”, úgy hogyha ő mondja: ,,keressétek az 
én orcámat”, szívünk azonnal mondhatja: „A te orcádat, Uram, keresem”. Ezen 
vasárnaponkénti összejövetelek mit jelentenek nékünk? Azt hogy „Isten velünk”. Ó 
mily gyakorta örvendezhetünk a kenyér megtöretésénél, és a bornak a pohárba 
való kitöltetésénél, az ő engesztelő halálának emlékeztető jegyei élvezeténél az ő 
valóságos jelenlétének nem valami habozás, hanem egy lelki értelemben, és az Úr 
Jézus Krisztust érezzük, mint „Isten velünk”, valóban közöttünk. Igen, minden 
szeretet cselekménynél, minden isteni tiszteleti cselekménynél tapasztaljuk, hogy 
ajtó nyittatik a mennybe fel, és egy új és élő út áll elöltünk, melyen a kegyelem 
trónjához közeledhetünk. Nem öröm-é ez, sokkal nagyobb és jobb, mint a milyet a 
föld összes kincsei nyújthatnának? 
 
És nemcsak csupán beszédben van velünk az Úr, hanem „Isten velünk”, éppen úgy 
hatalmas cselekedetekben, mint szavakban is. ,.Isten velünk”, ez a felirat áll a mi 
királyi lobogónkon, mely az ellenség táborát félelemmel tölti el, az Isten 
megszentelt seregének harcosait pedig erősíti. Nem az é a mi hadi jelszavunk: „A 
Seregeknek Ura velünk vagyon, és a Jákóbnak Istene mi várunk?” És a mi a 
bensőnkben lakó ellenségünket illeti „Isten velünk”, hogy romlottságainkat és 
gyarlóságainkat legyőzze, a mi pedig az igazságnak kivül való ellenségeit illeti, Isten 
ott van az ő egyházával, és Krisztus megígérte, hogy minden napon vele lesz az 
övéivel, a világ végezetéig. Nemcsak Isten szavát és ígéreteit hallottuk, hanem a 
kegyelemnek tetteit is tapaszaltok, a mit az érettünk cselekedett a gondviselésben 
és a Szentléleknek működéseiben. „Feltűrte az Úr az ő szent karját, minden pogány 
népek előtt”. „Ismertetik az Isten Júdában, Izráelben nagy az ő neve. Kinek hajléka 
vagyon Sálemben és lakhelye Sionban. Ott eltörte a nyilakat, kézíveket, pajzst, 
szablyát és a hadat”. (Zsoltár 76, 2‒4. v.) „Isten velünk”, ó testvéreim, ez szíveinket 
örömmel tölti el, tántoríthatatlan bátorsággal tölt el bennünket. Hogyan 
csüggedezhetnénk hát, mikor tudjuk, hogy a Seregeknek Ura velünk vagyon? 
 
De nem csupán ez, hogy Isten hatalmas cselekedeteivel mellettünk van, hanem az ő 
saját életének a mi természetünkbe való kiárasztása által is velünk van, mely által 
mi először ujjá születünk, azután pedig a lelki életben megtartatunk. Ez még 
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csudálatosabb, hogy a Szentlélek által az isteni mag, „az élő és örökké 
megmaradandó Istennek beszéde” szívünkbe vettetik és az Ő Lelke által napról-
napra erősödünk a belső emberben. 
 
De még ez sem mind, mert a kegyelemnek mesteri műve az, hogy Isten Lelke által 
népe között lakik. Isten nem mi bennünk lett emberré, hanem a Krisztus Jézusban, 
de a Szentléleknek bennünk való lakása elöttünk épen olyan nagy lehet, mint a 
Fiúnak emberré léte. Mostan tényleg Isten velünk, mert bennünk lakozik. „Avagy 
nem tudjátok-é”, mondja az Apostol, „hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent 
Léleknek temploma.” ‒ Mert az Isten mondotta: „Lakozom ő bennek és bennek 
járok.” Óh, mily nagy magasságok és mélységek rejlenek ezen szavakban: „Isten 
velünk!” 
 
Még sokat mondhatnék, de az idő arra int, hogy beszédemet rövidítsem. Az Úr 
velünk lesz az ő képének visszaállításában mi bennünk. „Isten velünk”, ez látható 
volt Ádámban, a mikor még tiszta volt a bűntől, de Ádám meghalt mikor vétkezett, 
és Isten nem a holtaknak Istene, hanem az élőknek. Tehát ha új életet nyerünk és 
Istennel a Krisztus Jézusban megbékélünk, és ismét helyre állított isteni képet és 
hasonlatosságot is elnyerjük és megújíttatunk az igazi ismeret és szentségben.  
 
„Isten velünk” ‒ figyeljük meg még ezt röviden és azután ezen ponttól menjünk 
tovább, a legmélyebb részvétben. Testvérek, nyomorban vagytok? Isten a 
Krisztusban részt vesz a ti fájdalmaitokban. Testvérek, talán valami nagy célotok 
van? Tudom mi az, az Istennek tiszteltetése. Ebben akaratotok megegyez az 
Istenével, és Isten veletek van. Mi a ti legnagyobb örömötök? Nem tanultátok-é 
meg az Úrban való örvendezést? Nem örvendeztek-é Istenben a Krisztus Jézus 
által? Ha igen, úgy Isten is örvend ti bennetek. Ha az Úr mondja: „Ez amaz én 
szerelmes Fiam, kiben megengeszteltetem”, erre szívünk azt feleli: „Igen, és a mi 
örömünk is egyedül Ő benne van.” Az Atya kedve és öröme, az ő választott 
gyermekeinek kedvük és örömük, mert örvendezünk mi is a Krisztusban, az ő 
nevének hangzása lelkünket gyönyörrel tölti el. 
 
El kell hagynom ezen örömteljes szöveget, hogyha még végül két vagy három 
dolgot megemlítek arra nézve, hogyan sajátíthatjuk el személyesen ezen előttünk 
lévő igazságot. 
 
„Isten velünk.” Hogy ha Jézus Krisztus „Isten velünk”, úgy jöjjünk Istenhez minden 
kérdés és vonakodás nélkül. Légy bárki is, nincs szükséged papra, vagy más 
közbenjáróra, hogy Isten előtt megjelenhess, mert Isten Ő magát elibed állította. 
Gyermekek vagytok? Úgy jöjjetek Istenhez a gyermek Jézusban, ki a Betlehemi 
jászolban aludt. Ó, ti ősz fejek, nem kell néktek sem távol maradnotok, hanem 
jöjjetek Simeonnal, vegyétek karjaitokra őt és mondjátok: „Mostan bocsátod el 
Uram a te szolgádat, békességben a te beszéded szerint; mert látták az én szemeim 
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a te Idvezítődet.” Isten egy olyan küldöttet bocsát hozzánk. ki nem kelt a szívben 
félelmet, nem sisakkal és páncélosan, nem dárdával kezében jelenik meg a mennyei 
küldött, hanem egy gyermeknek gyenge keze tartja a béke fehér zászlóját, egy 
olyannak keze a ki meghalt, egy olyannak keze, a ki bár a nagy dicsőségben ül, 
mégis hordozza a szegek helyét. Óh, ember, Isten úgy jön hozzád, mint veled 
egyenlő. Ne félj a szelíd Jézushoz jönni. Ne képzeld azt, hogy valami előkészületre 
van szükséged, hogy nála elfogadást találhass, vagy talán hogy valamely szentnek 
esedezésére van szükséged, vagy pedig pap vagy lelkipásztor közbenjárására. 
Mindenki jöhet a Betlehemi kis gyermek Jézus mindegyikőnknek barátja, bármily 
bünös és méltatlan is valaki. Szegények, nincs okotok félni néktek sem, mert 
látjátok ő egy istállóban született és így jászolba helyeztetett mint bölcsőbe. 
Rosszabb lakástok nincs, mint néki volt, nem vagytok szegényebbek, mint ő volt. Ne 
maradjatok el azon félelemből, hogy talán ti alkalmatlanok vagytok. A pásztorok az 
ő köznapi ruhájokban mentek ő hozzá. Nem olvasom, hogy gondolkoztak volna 
arról, hogy a jobbik öltözetöket kellene felvenni, hanem azon ruhában, melyben 
azon hideg éjszaka felöltözködve voltak, siettek, úgy a hogy voltak a kis gyermeket 
meglátni. Isten nem a ruhát nézi, hanem a szívet, és az embereket elfogadja, ha 
azok óhajtozó lélekkel jönnek ő hozzá, legyenek azok gazdagok vagy szegények. 
Jöjjetek hát, jöjjetek és legyetek üdvözölve, mert Isten valóban: „Isten velünk.” 
 
De ne tegyetek halogatást. Tegnap, midőn ezen tárgyról gondolkoztam, úgy tetszett 
nékem, hogy az az elárulásnak egy megbocsáthatatlan cselekménye volna, ha valaki 
mondaná: ,Én nem jövök Istenhez, minekutána Isten ilyen módon jött az 
emberekhez.” Talán nem ismertétek Istennek szeretetét, midőn vétkeztetek, talán, 
jóllehet az ő szenteit üldöztétek, de tudatlanságban cselekedtétek azt a 
hitetlenségben, de nézzétek, Istenetek a béke olajágát nyújtja felétek, még pedig 
csudára méltóan, mert ő maga jön el, egy asszonytól születve, hogy társatokká 
lehessen néktek, kik szintén asszonytól születtettetek és bűneitekből kimenthessen. 
Nem akarjátok meghallgatni, midőn Szent Fia által szól? Azt érthetem, hogy ha 
azért kéritek, hogy szavát tovább ne hallassa veletek, ha ő a trombita hangja által 
szól hozzátok és az a hang mindig erősebb és hosszabb kezd lenni, mely a tűzben 
álló Sinai hegyről hangzik alá. Nem csudálkozom azon, hogy nem féltek azon 
helyhez közeledni a hol a föld reng az ő rettenetes jelenlétében, de mostan magát 
rnegüresíti, fénylő arcát elfedezi és úgy jön hozzátok mint egy gyermek alázatos 
arcvonásokkal, egy ácsmester fia Ő. Oh, a mikor így jön, akartuk-é tőle elfordulni? 
Megutálhatjátok-é őt? Jobb küldöttet milyet óhajthatnátok? Ezen békehír oly 
szeretettel teljes, oly nyájas, oly barátságos, oly ható, hogy határozottan nem lehet 
oly szívetek, mellyel vissza utasíthatnátok. Nem, ó ne is forduljatok el tőle, ne 
zárjátok be füleiteket a kegyelmi üzenet előtt, hanem mondjátok „Ha Isten velünk, 
mi is akarunk Ő vele lenni.” Mondjad ezt ó bűnös: „Felkelek és elmegyek az én 
Atyámhoz, és ezt mondom néki: „Atyám vétkeztem!” 
 
És ti, kik már minden reményeteket feladtátok, kik magatokat oly méltatlanoknak 
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és mélyen esetteknek tartjátok, hogy számotokra jövő már nem lehet. Még 
reménységtek lehet, mert ó, elcsüggedt bűnös, te ember vagy, és Isten emberré 
lett, ő a ki Isten, egyszersmind emberré is lett, és van valami ezen dologban, a 
melynek ösztönözni kellene titeket arra, hogy mondanátok: „Igen, én elhiszem, 
hogy elég az Ember fiának, ki egyszersmind az Istennek Fia, testvére lehetek. Elég ő 
engemet felemelhet, és a Fejedelmek közzé ültethet (lelki értelemben) az ő 
népének Fejedelmei közzé, az én újjászületett emberem erejében, mely engemet a 
Krisztus emberi természetével rokonságba helyez és úgy az Istennel társaságába is 
eljuttat”. Ne taszítsd el magadat ó ember, mert hiszen még mindig reményteljes 
lehetsz. Ne hagyd magadat arra, hogy azon férgek eledelökké válj, melyek soha 
meg nem halnak és azon tűznek anyagjává, mely soha örökké meg nem aluszik. 
Fordulj Istenedhez teljes bizodalommal és még nagy rendeltetésednek céljához 
fogsz jutni. 
 
És most végül, testvéreim azon szavaim van hozzátok: legyünk Istennel, mivel 
„Isten velünk” van. Egy jelszót adok néktek a következő évre: „Immánuel. Isten 
velünk”. Ti véren megváltott szentek, gondoljátok meg, hogy mindenhez van 
jogotok, még pedig a legtökéletesebb értelemben vegyétek bé ezt, és legyetek 
bátrak teljesen. Ne mondjátok: „Mi semmit sem tehetünk”. Isten veletek van. Ne 
mondjátok: „Az egyház gyenge. és a népek gonoszok”. „Isten velünk”. Nékem 
nagyon tetszik Nagy Sándornak azon nyilatkozata, mikor mondották, hogy a Perzsák 
nagyon sokan vannak táborban ő ellene. Úgy jó” ‒ mondá Ő - „a hol a gabona sűrű, 
ott jól vág az arató kaszája”. És az öreg Gascon szavát emlékezetemben tartva, a 
kitől midőn kérdezték, hogy csapatát azon bevehetetlen várba bevezetheti-é? 
Bemehet oda a nap? - kérdé Ő. Igen - volt a felelet. „Akkor mi is bejuthatunk- 
mondá. A mi lehetséges, vagy nem lehetségesnek látszik is, a keresztyének Isten 
parancsára azt megtehetik, mert: ,,Isten velünk”. Látjátok-é, hogy ezen szavak előtt: 
„Isten velünk”, a lehetetlenség nem létezhetik. Azon szívek, melyek máskép 
törhetetlenek, megtörnek, ha Isten velünk van. Tévedések, melyek másképp le nem 
győzettethetnének, könnyen legyőzettetnek, ha „Isten velünk”. A mi embereknél 
lehetetlen, az Isten előtt lehetséges. Weszley János ezen szavakkal vígan múlt ki e 
világból, és mi élünk ezen szavakkal szívünkben. A legjobb a mit csak mondhatnánk 
az, hogy „Isten velünk”. Istennek áldott Szent Fia köszönjük néked, hogy te ezen 
szót Immánuel „Isten velünk”, hozzánk hoztad! Hála néked ezért örökké. 
  
Ámen. 
 
 


