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1. Szükség van egy szitára

Nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztet-
ni az eltérõ dolgokat, mert a külsõ megjelenés
megtévesztõ. Dolgok, amelyek hasonlónak
látszanak, akár egymás ellentétei is lehetnek.
Egy skorpió olyan lehet, mint egy tojás, és egy
kõ olyan, mint egy darab kenyér, de messze
nem azonosak. Hasonló dolgok nagyon kü-
lönbözõek lehetnek. Különösképpen igaz ez a
lelki-szellemi dolgokra, ezért kötelességünk
résen lenni.

Lehetséges, hogy valaki messzire jut a vallás-
ban, mégis bûnben hal meg; lehet, hogy a
menny örökösének látszik, mégis a harag gyer-
meke. Sok meg nem tért embernek van valami-
lyen meggyõzõdése, ami hasonló a hithez, de
mégsem valódi hit. Bizonyos emberek jámborsá-
got mutatnak, amiben megvan a szeretet meleg-
sége, de nélkülözik a kegyes élet jegyeit. Minden
kegyelem utánozható, ahogy az ékszerek is ha-
misíthatók. Ahogy a gyémántutánzatok bámula-
tosan hasonlítanak a valódi kövekre, ugyanúgy
a hamis kegyelem is bámulatosan hasonlít az
evangélium mûvére. Lelki dolgokban az ember-
nek minden eszességére szüksége van, külön-
ben hamar becsapja saját szívét. Attól tartok,
hogy már sokan tévesztették meg magukat, és
sohasem jönnek rá önámításukra, amíg ki nem
nyitják szemüket a szomorúság világában, ahol
szörnyû lesz a csalódásuk.

A természeti halott gyermeket az anyja gon-
dosan megmosdatja, de ez nem teszi a kegyelem
élõ gyermekévé. A lelken belüli isteni élet hatá-
rozottan megkülönbözteti azt az embert, akiben
megvan, attól, akiben nincs meg; fontos meg-
gyõzõdnünk róla, hogy bennünk megvan ez az
élet.

TE biztos vagy benne, hogy benned megvan?
Szörnyû dolog azt kiáltani: ‘Béke, béke!’,

amikor nincs béke, és jólesõ dolgokat jövendöl-
ni saját magadnak, megkönnyíteni szívedet, el-

4



altatni lelkiismeretedet, és nem felébredni ál-
modból, amíg az ítélet mennydörgése fel nem ri-
aszt elbizakodottságodból, vég nélküli rettegés-
be taszítva.

Én segíteni kívánom az olvasót az önvizsgá-
latban. Azt szeretném, ha túljutva ezen a vizsgá-
laton, a kegyelem olyan bõségéhez jutna, hogy
szent és boldog állapota tanúbizonysággá válna
a maga számára.

E könyvecske elsõ részét szitának szántam,
hogy szétválasszam a búzát az ocsútól. Ha bará-
taim ezt önmagukra alkalmazzák, ez lehet a
leghasznosabb cselekedet, amelyet valaha vég-
hezvittek. Aki belenéz a könyvelésébe, és úgy ta-
lálja, hogy üzlete veszteséges, az megmenekül-
het a csõdtõl. Ugyanez történhet az olvasóval is.
Ha azonban úgy találja, hogy mennybéli forgoló-
dása jól megy, nagy vigasz lesz számára. Senki
sem veszíthet azáltal, hogy õszintén megvizsgál-
ja a szívét:

BARÁTOM, KEZDJ HOZZÁ AZONNAL!

2. A két utód

’Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két
fia volt: az egyik a rabszolganõtõl, a másik
a szabadtól. De a rabszolganõtõl való csak
test szerint született, a szabadtól való vi-
szont az ígéret által.’ (Gal 4,22-23)

Ábrahámnak két fia volt. Izmael és Izsák mind-
ketten kétségtelenül Ábrahám saját fiai voltak.
Mégis egyikük  örökölte a szövetség áldását, a
másik pedig egyszerûen sikeres világi ember
volt. Vedd észre, milyen közel volt egymáshoz ez
a két ember! Ugyanabban a társadalomban szü-
lettek, ugyanazt a nagy patriarkát nevezték
apjuknak, és ugyanazon a táborhelyen tartóz-
kodtak vele. Mégis, Izmael idegen volt a szövet-
ségben, míg Izsák örökölte az ígéretet. Milyen
keveset jelent a vérrokonság és a származás!
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Ennél még figyelemreméltóbb eset történt
egy kicsivel késõbb; hiszen Ézsau és Jákób
ugyanattól az anyától születtek, egyazon szülés
során, mégis meg van írva: ’Jákóbot szerettem,
Ézsaut pedig gyûlöltem’ (mellõztem). Az egyik a
kegyelem állapotába jutott, a másik világi ma-
radt. Ilyen közel lehet két ember egymáshoz,
mégis ennyire el lehetnek különülve! Bizony
nem csak arról van szó, hogy ketten egy ágyban
lesznek, és az egyik elvitetik, a másik ottmarad,
hanem ketten ugyanabban a pillanatban jönnek
világra, és mégis, az egyik örökli az Istennel való
szövetséget, a másik pedig eladja elsõszülöttsé-
ge jogát egy tál lencséért. Lehetünk ugyanannak
a gyülekezetnek a tagjai, megkeresztelkedhe-
tünk ugyanabban a vízben, ülhetünk ugyanan-
nál az úrasztalánál, énekelhetjük ugyanazt a
zsoltárt, mondhatjuk ugyanazt az imát, mégis
annyira ellentétesek lehetünk, mint az asszony
utóda és a kígyó ivadéka.

Pál apostol Ábrahám két fiát két emberfajta
típusainak tekinti, akik rendkívüli módon ha-
sonlítanak, mégis nagymértékben különböznek.
Eredetükben különböznek. Mindketten Ábrahám
fiai voltak, de Izmael, Hágár fia mindennapi kö-
rülmények között lett Ábrahám utóda: õ ’test
szerint’ született. Izsák, Sára fia viszont nem a
természet erejébõl született, mert apja túl volt a
századik évén, és anyja is túl volt a szülési ko-
ron. Õt az Úr adta szüleinek, és ’ígéret szerint’
született, hit által. Ez fontos különbség, és ez
különbözteti meg Isten valódi gyermekét attól,
aki csak hitvallása szerint az. A megkülönbözte-
tés alapja az ígéret, és a különbséget az az erõ
hozza létre és tartja fenn, amely beteljesíti az
ígéretet. Tehát az ígéret, ami az örökségünk,
egyben a próbakövünk is. 

Tegyük mindjárt próbára magunkat, és lás-
suk, vajon munkálkodott-e bennünk az az erõ,
amely beteljesíti az ígéretet. Hadd tegyek fel né-
hány  kérdést. Hogyan tértél meg?  Magadtól,
valaki rábeszélésére, testi izgalom hatására vagy
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a Szent Szellem mûködése által? Azt vallod,
hogy újjászülettél. Honnan jött ez az újjászüle-
tés? Istentõl, örök célja és ígérete folyománya-
ként, vagy önmagadból? Régi természeted akart
jobbá válni, és legjobb formájába hozni magát?
Ha igen, akkor te Izmael vagy. Vagy úgy volt,
hogy lelkileg halott voltál, és nem volt erõd ki-
evickélni elkárhozott állapotodból, amikor meg-
látogatott Isten Szelleme, és mennyei energiát
táplált beléd? Akkor Izsák vagy. Minden attól
függ, hogyan kezdted el hívõ életedet, és mi volt
az a forrás, amelybõl ez az élet eredt. Ha a test-
ben kezdted, akkor a testben is folytatod, és a
testben fogsz meghalni.

Sohasem olvastad: ’Ami testtõl született, test
az’? A test hamarosan elpusztul, és belõle csak
rothadást nyersz. Csak ’ami Szellemtõl szüle-
tett, az szellem’. Akár hívõ vagy, akár nem, szé-
pen kérlek, tedd fel magadnak a kérdést: Megta-
pasztaltam Isten Szellemének erejét?

A benned lévõ élet vágyaid eredménye? Vagy
egy új dolog, amit felülrõl töltöttek, ültettek be-
léd? Hívõ életed mennyei eredetû? Jézus Krisz-
tusban újjáteremttettél? Isteni erõ által újjászü-
lettél?

A halott vallásos természet, vékony aranyré-
teggel bevonva, amirõl sokan úgy gondolják,
hogy kegyelem, valójában nem az. A bûnösök
kifényesítették magukat, lekefélték a rozsda és
piszok legkirívóbb részét, és úgy gondolják,
hogy régi természetük olyan jó, mintha új lenne.
Rendben van, hogy felújítják és megjavítják régi
önmagukat, de ez nem elég. Annyit moshatod
Izmael arcát és kezét, amennyit akarod, de ettõl
nem válik Izsákká. Megjavíthatod a természe-
ted, és ideiglenes célokra ez hasznos is lehet, de
nem tudod kegyelemmé változtatni. Az a patak,
amely az elbukott emberiség mocsarából ered,
már forrásában különbözik attól a folyótól,
amely Isten trónusából fakad.

Ne feledd, hogy Urunk maga mondta: ’Újon-
nan kell születnetek.’ Ha nem születtél újjá fent-
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rõl, hiába jársz templomba, gyülekezetbe. Imáid
és könnyeid, a Biblia olvasása és minden, ami
önmagadból jön, csak önmagadhoz vezethet
vissza. A víz szintje nem emelkedhet magasabb-
ra a forrásától: ami az emberi természetbõl ered,
az csak az emberi természet szintjére emelked-
het, de nem érheti el az isteni természetet. Va-
jon hívõ életed természetes vagy természetfeletti
volt? Emberi vagy isteni akaratból származott?
Sok múlik azon, hogy mit válaszolsz erre a kér-
désre.

Isten gyermeke és a pusztán vallásos ember
között igen komoly különbség van származásu-
kat illetõen. Izsák ígéret szerint született, Izmael
pedig a dolgok természetes rendje szerint. Ahol
a természet ereje elégséges, ott nincs ígéret, de
ha az ember ereje csõdöt mond, az Úr ígérete
közbeavatkozik. Isten azt mondta, hogy Ábra-
hámnak fia születik Sárától. Ábrahám elhitte
ezt, és örült neki, és Izsák megszületett az iste-
ni ígéret eredményeképpen, Isten ereje által. Ha
nem lett volna ígéret, Izsák sem lett volna, és
igaz hívõ sem létezhet a kegyelem ígérete és az
ígéret kegyelme nélkül.

Kedves olvasó, hadd érdeklõdjek az üdvözü-
lésed felõl. Vajon azáltal üdvözültél, amit csele-
kedtél? Vallásosságod saját természetes erõd
eredménye? Úgy érzed, hogy megfelelsz mindan-
nak, amit a Biblia megkövetel? Úgy ítéled meg,
hogy biztonságos és boldog állapotban vagy ter-
mészetes kiválóságod és erkölcsi tulajdonságaid
miatt? Akkor olyan vagy, mint Izmael, és nem
nyered el az örökséget, mert ez az örökség nem
test, hanem ígéret szerint való.

Viszont ha ezt mondod: ’Reménységem csak
Isten ígéretében van. Az Õ Fiának, Jézusnak a
személyében jelentette ki ezt az ígéretet minden
bûnösnek, aki hisz õbenne; és én hiszek benne,
ezért bízom benne és hiszem, hogy az Úr teljesíti
ígéretét, és megáld engem. Várom a mennyei ál-
dást, de nem mint saját erõfeszítéseim eredmé-
nyét, hanem mint Isten ingyen ajándékát. Re-
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ménységem egyedül Istennek a bûnös emberek
iránti nagyvonalú és ingyenes szeretetén alap-
szik, miáltal elküldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy
elûzze a bûnt, és örök igazságot szolgáltasson
azoknak, akik nem érdemlik meg’ – akkor ez
másfajta beszéd, mint az izmaelitáké, akik ezt
mondják: ’A mi atyánk Ábrahám.’ Most már
megtanultál úgy beszélni, ahogy Izsák beszélt. A
felületes szemlélõ számára a különbség kicsinek
tûnhet, de valójában óriási. Hágár, a rabszolga
nagyon különbözik Sárától, a hercegnõtõl. Az
egyikre nem vonatkozik a szövetség ígérete, a
másikon örök áldás van. Reménytelen próbálko-
zás a cselekedetek általi üdvözülés, de egészen
más dolog a kegyelem általi üdvözülés. Az em-
beri erõ általi üdvözülés kísérlete messze van az
isteni erõ általi üdvözüléstõl.

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és
döntsd el, melyik családhoz tartozol: Izmaeléhez
vagy Izsákéhoz. 

Ha úgy találod, hogy olyan vagy, mint Izsák,
aki ígéret szerint született, ne feledd, hogy a ne-
ved ’Nevetés’, mert ez a héber ’Izsák’ név fordítá-
sa. Örvendezz kimondhatatlan és dicsõséggel
teli örömmel. Újjászületésed csodálatos dolog.
Ha mind Ábrahám, mind Sára nevetett Izsákra
gondolva, te is megteheted ezt önmagadat illetõ-
en. Néha, amikor egyedül ülök és Isten irántam
mutatott kegyelmére gondolok, én, teremtmé-
nyei közül a legméltatlanabb, egyszerre nevetek
és sírok örömömben, hogy az Úr szeretettel és
pártfogással tekint rám. Igen, és Isten minden
gyermekének éreznie kellett már az izsáki ter-
mészet munkálkodását a lelkében, ami örvende-
zésre késztette, hiszen az Úr nagy dolgokat cse-
lekedett érte.

Jegyezd meg jól a különbséget a két utód kö-
zött, születésüktõl fogva.

Izmael embertõl való és ember által született.
Izsák Isten ígérete által. Izmael Ábrahám testé-
nek gyermeke. Izsák is Ábrahám gyermeke, de
Isten közbeavatkozása által, hiszen szüleinek
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gyengeségébõl nyilvánvaló, hogy õ az Úrtól való
– ígéret szerinti ajándék. Igaz, hogy a hit a hívõ
ember cselekedete; a valódi bûnbánat pedig a
bûnbánó ember cselekedete; mégis mind a hit,
mind a bûnbánat Isten mûve, ahogy Izsák is Áb-
rahám és Sára gyermeke, mégis Isten ajándéka.
Az Úr, a mi Istenünk, aki azt parancsolja ne-
künk, hogy higgyünk, képessé is tesz rá, hogy
higgyünk. Minden elfogadható cselekedetünk az
Úr munkálkodása bennünk; igen, már a tett
szándéka is az Õ mûve. Az igazság keresése egy
vasat sem ér, ha nem az ember szívébõl árad,
mégis kétségtelen, hogy az emberben munkál-
kodó Szent Szellem munkálkodásának tekint-
hetjük.

Ó barátom, ha a benned levõ dolgok kizáró-
lag természetes eredetûek, nem fogsz üdvözülni!
A belsõ munkálkodásnak természetfelettinek
kell lennie; Istentõl kell származnia, különben
nélkülözi a szövetség áldását. Vallásos életed a
sajátod, ahogy Izsák is Ábrahám saját gyermeke
volt, de még inkább Istené, hiszen ’az üdvözülés
az Úrtól való’. Fentrõl kell megszületnünk. Val-
lásos érzéseinket és cselekedeteinket illetõen
képesnek kell lennünk kimondani: ’Uram, min-
dent te tettél, ami velünk történt.’

3. A két élet

’Nem mindnyájan Ábrahám gyermekei,
akik az õ utódai, hanem amint meg van ír-
va: „Aki Izsáktól származik, azt fogják
utódodnak nevezni.” Vagyis nem a testi
származás szerinti utódok az Isten gyer-
mekei, hanem az ígéret gyermekei számí-
tanak az õ utódainak. Mert az ígéret szava
ez: „Abban az idõben visszajövök, és fia
lesz Sárának.”’ (Róm 9,7-9)

Izmael és Izsák különböztek eredetüket illetõen,
ezért különbség volt a természetükben is, ami
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megmutatkozott az életükben; és fõként az ígé-
rethez való viszonyukban nyilvánult meg. 

Amilyen a születés, olyan lesz az élet, amely
belõle származik. Aki csak annyi, amennyit ma-
gából képes kihozni, annak annyija lesz,
amennyit a természet ad neki; de akit a Szent
Szellem újjáteremt, azt jelek követik. ’Az õ mun-
kája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Õt
tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá,
megszentelõdéssé és megváltássá, hogy amint
meg van írva: „Aki dicsekszik, az Úrral dicse-
kedjék”’ (1Kor 1,31). Az újjászületett emberben
az lesz, amit az új élettõl kap; a saját természe-
te szerint élõ emberben semmi ilyesmi nem lesz.

Izmael mutatta Ábrahám természetének
bizonyos jellemzõit, amikhez társultak rabszol-
ga-anyjának vonásai. Fejedelmi ember volt,
akárcsak apja, és örökölte az õsatya nemes vi-
selkedését; de Izsákban megvolt apja hite, és
utódja szent volt, belsõ életét illetõen. Izsák,
mint az ígéret örököse, apjával maradt, míg Iz-
mael saját tábort vert a pusztaságban. Izsák
szövetséget keresett a régi mezopotámiai törzs-
zsel, de Izmael anyja Egyiptomból hozott fiának
feleséget, ami természetes, hiszen maga is
Egyiptomból jött. Hasonló a hasonlóval barátko-
zik. Izsák elmélkedett a mezõn napszálltakor,
mert õ Istennel beszélgetett a szent dolgokról;
de Izmael minden jövevénnyel vitába keveredett,
mert õ földi dolgokkal foglalkozott. Az elmélke-
dés nem a vad embernek való, aki mindenkinek
ellensége. Izsák Istennek áldozta magát, de Iz-
maelnél semmi ilyet nem látunk. Az önfeláldo-
zást nem Izmaelnek találták ki; õ inkább gyil-
kos, nem bárány, aki hagyja, hogy feláldozzák
Istennek. Tehát azt fogod tapasztalni, hogy ha
vallásosan képzett és tanult vagy, és – ahogy
mondani szokták – ’istenfélõvé’ válsz, de nem
újulsz meg a szívedben, és nem látogat meg a
Szent Szellem, akkor nem éled Isten gyermeké-
nek titkos életét. A keresztyén ember sok külsõ
jegyét magadon viselheted, képes lehetsz éne-
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kelni, imádkozni, az Írásból idézni és képzelet-
beli élményeidrõl mesélni, de újjá kell születned
ahhoz, hogy valóságosan megismerd a szentek
közösségét, az élõ Istennel való titkos és bensõ-
séges kapcsolatot, és felajánld neki önmagad
Istennek tetszõ szolgálatként. Az ígéret gyerme-
ke Isten embereivel lakik, és kiváltságnak tekin-
ti, hogy közöttük lehet. Az ígéret gyermeke tud-
ja, hogy akkor van a legjobb társaságban,
amikor egyetlen ember sem látja és õ sem lát
embert, de közelebb kerül a Nagy Láthatatlan-
hoz, aki elbeszélget vele. Az ígéret gyermeke,
egyedül õ képes felmenni a Mórija tetejére, ott
az oltárra kötöztetni, és feláldoztatni Istennek.
Az utóbbi alatt azt értem, hogy csak az áldozza
magát teljesen Istennek, és szereti jobban az
Urat, mint az életet, aki a Szent Szellem által
született. Természeted és életmódod olyan lesz,
mint az indulásod, ezért szeretettel kérlek, vi-
gyázz, hogy helyesen indulj el, hogy igazi örö-
kösnek bizonyulj, amikor azt vallod, hogy a Ki-
rály gyermeke vagy. 

Izmaelnek, a rabszolganõ fiának, aki test
szerint született, mindig viselnie kell a szolgaság
szennyfoltját. Egy rabszolga gyermeke nem szü-
letett szabadnak. Izmael nem lehet az, ami Izsák
– a szabad asszony gyermeke. Nem állítom, hogy
Izmael vágyott volna arra, hogy olyan legyen,
mint Izsák; nem állítom, hogy vesztesnek érezte
volna magát, mert különbözött Izsáktól; pedig
valójában az volt. Aki azon fáradozik, hogy a
maga erejébõl üdvözüljön a cselekedetei, az ér-
zései és önmegtagadása által, az lehet, hogy
nincs tudatában rabszolgavoltának; talán még
dicsekszik is, hogy szabadnak született, és so-
hasem volt senki rabszolgája; mégis egész életét
szolgaságban tölti. Sohasem tudja meg, mit je-
lent a szabadság, mit jelent az elégedettség, mit
jelent az Istenben való gyönyörködés. Csodálko-
zik, amikor az emberek ’a hit teljes bizonyossá-
gáról’ beszélnek. Úgy ítéli meg, hogy talán elbi-
zakodottak. Alig van ideje levegõt venni az
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ostorcsapások között. Eddig is sokat tett már,
de még sokkal többet kell tennie; sokat szenve-
dett, de még sokkal többet kell szenvednie. So-
hasem tapasztalta meg ’a nyugalmat, ami Isten
népére vár’, mert a rabszolganõtõl született, és
lelke örökre rabságban marad. Aki viszont sza-
bad asszonytól született, és megérti, hogy csak
Isten kegyelme által üdvözülhet, és hogy Isten
nem vonja vissza kegyelmét, ha már egyszer
megadta – mert ’Isten ajándékai és elhívása visz-
szavonhatatlanok’ –, az ilyen ember elfogadja
Krisztus befejezett mûvét. Tudja, hogy elfogad-
tatott a szeretett Fiúban, ezért megnyugszik az
Úrban, és szerfelett örvendezik. Élete és lelke te-
le van örömmel és békével, mert szabadnak szü-
letett, és valóban szabad is.

Kedves olvasó, vajon érted-e, mit jelent Isten
gyermekének szabadsága? Vagy még mindig a
törvény szolgaságában élsz, félsz a büntetéstõl,
félsz, hogy visszaküldenek a pusztába? Ha az
utóbbi eset áll fenn, akkor nem kaptad meg az
ígéretet, különben tudnád, hogy ilyen nem le-
hetséges. Az örökség Izsáké, az ígéret gyerme-
kéé, és õ örökké abban lakik, nem félve a kiûze-
téstõl.

Azok, akik úgy születtek mint Izmael, vagyis
test szerint, és akiknek vallása saját erejükön
alapszik, földi dolgokkal foglalkoznak, ahogy Iz-
mael tette. Csak azok foglalkoznak mennyei dol-
gokkal, akik felülrõl születtek az ígéret által, hit
szerint, mint Izsák. Figyeld meg, mennyire földi
dolgokkal foglalkozik a természete szerint vallá-
sos ember. Rendszeresen jár templomba, de
mialatt ott van, az üzletre, a házára vagy a farm-
jára gondol. Vajon hasznára válik-e az istentisz-
telet? Dehogy! Az igehirdetést vajon szelídséggel
fogadja, az Igét, amely képes üdvözíteni a lelkét?
Dehogy! Inkább kritizálja, mintha valami politi-
kai szónoklat lenne. Pénzt áldoz Isten ügyéért,
ahogy mások. Persze, hogy megteszi, hiszen úgy
érzi, hogy meg kell nyugtatnia lelkiismeretét, és
vigyáznia kell jó hírére. De vajon törõdik-e Isten
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dicsõségével? A világért sem. Ha törõdne vele,
többet adna a pénznél. Szívének imája elõrevin-
né Isten országának ügyét. Vajon sóhajtozik és
sír-e korának bûnei miatt? Látod-e egyedül Is-
tennel, amint kiönti szívét bánatában Õelõtte,
mert saját családjában is vannak olyanok, akik
még nem tértek meg Istenhez? Láttad-e valaha
szent örömmel örvendezni, amikor bûnösök tér-
tek meg – ujjongani, mert közeleg Krisztus or-
szága? Ó, nem, õ soha nem tenne ilyet. Isten
minden szolgálata külsõség számára; sohasem
hatolt be a hitbeli dolgok belsõ lényegébe, és
nem is képes erre. A világi elme, még ha vallá-
sos is, ellenséges Istennel szemben, és nem bé-
kélt meg vele, de nem is képes rá. Az emberben
ki kell fejlõdnie az isteni gondolkodásnak, új te-
remtménnyé kell válnia Jézus Krisztusban,
hogy képes legyen értékelni, megérteni és élvez-
ni a hitbeli dolgokat.

Visszatérve oda, ahol kezdtük: ’Újonnan kell
születnetek.’ A Szellem által kell újjászület-
nünk; természetfeletti életet kell nyernünk azál-
tal, hogy életre kelünk a bûnben való halálból.
Nem teremhetjük meg a Szellem gyümölcsét,
amíg nem él bennünk a Szent Szellem. Izmael
Izmael marad, Izsák pedig Izsák. Amilyen az
ember, olyan az életmódja. Lehet valaki tisztán
látó, értelmes, és rendelkezhet nagy emberi erõ-
vel, de hiába tesz meg minden tõle telhetõt, mint
Izmael, mert csak az ígéret gyermeke kel életre,
és jár hitben, mint Izsák.

’Kemény vonalak!’ – mondhatja valaki. Néha
nagy áldás, ha meg vannak húzva ezek a ke-
mény vonalak, méghozzá nagyon egyenesen. Ez
örökre jó útra téríthet minket. Egy ízben ezt
mondta valaki egy barátomnak: ’Egyszer elmen-
tem, hogy meghallgassam Mr. Spurgeont, és
amikor beléptem a templomba, úgy gondoltam,
hogy nálam vallásosabb ember még nem élt
Newingtonban, és nálam jobb tagja még nem
volt a gyülekezetnek. De mindez a visszájára
fordult, amikor meghallgattam az aznapi igehir-
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detést. Úgy jöttem ki a templomból, mint egy
olyan madár, amelyiknek kitépték az összes tol-
lát. Úgy éreztem, hogy én vagyok a legnyomorul-
tabb bûnös, akit a föld a hátán hordoz, és azt
mondtam, hogy többé nem hallgatom meg azt az
embert, mert teljesen tönkretett.’ ’Igen – mond-
ta –, de ez volt a legjobb dolog, ami megtörtén-
hetett velem. Arra késztetett, hogy tekintetemet
magamról Istenre és mindenható kegyelmére
fordítsam, és megértsem, hogy újra át kell men-
nem Teremtõm kezén, különben soha nem lát-
hatom meg az arcát, örvendezve annak.’ Remé-
lem, hogy az olvasó tudja ezt az igazságot, mert
ez a színtiszta valóság. Ahogy Isten elõször meg-
teremtette Ádámot, úgy kell minket is újraterem-
tenie, különben soha nem viselhetjük a képét, és
nem láthatjuk meg a dicsõségét. Az  isteni ígéret
hatása alá kell kerülnünk, és az ígéretbõl kell él-
nünk, különben életünket nem vezetik helyes el-
vek, és nem irányítják helyes célok felé. 

4. Eltérõ remények

’Izmael dolgában is meghallgatlak: megál-
dom õt, és nagyon megszaporítom és megso-
kasítom utódait. Tizenkét fejedelmet fog
nemzeni, és nagy néppé teszem. De szövet-
ségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy
esztendõ múlva szül neked.’ (1Móz 17,20-21)

Egyáltalán nem meglepõ, hogy két személy, akik
oly különbözõek születésükben és természetük-
ben, mint Izmael és Izsák, különböznek remé-
nyeikben is. Izsák számára a szövetség ígérete
létének sarkcsillagává vált, de Izmael számára
nem világított ilyen fény. Izmaelnek nagy céljai
voltak, mert õ az egyik legnagyobb ember termé-
szetes fia volt, de Izsáknak még magasztosabb
céljai voltak, mert õ az ígéret gyermeke volt és a
kegyelem szövetségének örököse, amit az Úr kö-
tött Ábrahámmal.
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Izmael bátor és rettenthetetlen lelkével egy
olyan nemzet megalapításán fáradozott, amelyet
soha nem lehet leigázni, egy nemzetségrõl, amely
megszelídíthetetlen, mint a sivatag vadszamarai,
és vágya teljesült is: a beduin arabok a mai na-
pig nagy õsük valódi hasonmásai. Izmael életé-
ben és halálában megvalósította a szûk látókö-
rû, földi reményeket, amelyeket hajszolt, de neve
nincs feljegyezve azok lajstromában, akik elõre
látták Krisztus eljövetelét, és meghaltak a dicsõ-
ség reményében. Izsák viszont elõre látott sok
mindent, még Krisztus eljövetelét is. Õ olyan vá-
rost keresett, amelynek szilárd alapja van, és
amelynek tervezõje és építõje maga Isten. 

Izmael, akárcsak Szenvedély a ’Zarándok út-
jában’ (írta: John Bunyan; magyarul megjelent
az Evangéliumi Kiadónál), idelent a földön akar-
ta magának a legjobb dolgokat, de Izsák, akár-
csak Türelem, a jövõben várta ezeket. Kincsei
nem a sátorban vagy a földön voltak, hanem a
’még sohasem látott dolgokban’. Megkapta a
szövetség nagy ígéretét, és abban nagyobb gaz-
dagságot talált, mint amit Nebájót összes nyája
nyújthatott neki. Szemére a hajnalcsillag ragyo-
gott, és az áldás delelõjét várta a kijelölt idõ tel-
jességében. Az ígéret úgy hatott rá, hogy irányí-
totta gondolatainak és várakozásainak áramát.
Veled is így van ez, kedves olvasó? Megkaptad-e
és magadévá tetted-e az örök élet ígéretét? Re-
ménykedsz-e ezért soha nem látott dolgokban?
Olyan-e a szemed, hogy senki sem nézhet bele,
csak azok, akik hisznek Isten hûségében? Letér-
tél-e a látható útról, és rátértél-e a soha nem lá-
tott és örök dolgokban való hit útjára?

Semmi kétség, hogy az ígéret elfogadása és
az általa ébresztett remények ígérete befolyásol-
ta Izsák gondolkodását és vérmérsékletét, úgy-
hogy õ nyugodt lélek volt. Számára nem voltak
háborúk és harcok. Õ belenyugodott a jelenbe,
és várta a jövõt. Izsák érezte, hogy mivel ígéret
szerint született, Istenen volt a sor, hogy meg-
áldja õt, és teljesítse az ígéretet, amelyet vele

16



kapcsolatban tett; így Ábrahámmal maradt, és
távol tartotta magát a külvilágtól. Csendesen re-
ménykedett, és türelmesen várt Isten áldására.
Szemét a jövõn tartotta, az eljövendõ nagy né-
pen, az ígéret földjén, és a még dicsõségesebb
megígért utódon, akiben a föld minden népe
megáldatik. Mindezeket egyedül Istentõl várta,
bölcsen úgy ítélve, hogy aki az ígéretet tette, tel-
jesíti is azt. E hit miatt nem volt kevésbé tevé-
keny, de nem mutatta azt a büszke önbizalmat,
ami olyan szembetûnõ volt Izmaelben. A maga
módján energikus volt, nyugodt bizalommal Is-
ten iránt, és csendes alázattal mindenek fölött
való akarata iránt. Az évek során kitartott a ma-
gányos életben, és fegyvertelenül dacolt a ve-
széllyel, ami pogány szomszédjai felõl leselke-
dett rá, és amivel Izmael kardjával és íjával
szállt szembe. Bízott a hangban, amely ezt
mondta: ’Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétái-
mat se bántsátok!’ Békés ember volt, és mégis
olyan biztonságban élt, mint harcias testvére.
Az ígéretben való hite megadta neki a biztonság
reményét, sõt magát a biztonságot is, bár a ká-
naániak még mindig az országban tartózkodtak.

Így munkálkodik az ígéret jelenbeli életünk-
ben, meghozva a lélek felemelkedését, egy olyan
életet, amely fölötte áll a látható környezetnek,
és a gondolkodás nyugodt, mennyei légkörét.
Izsák Istenben találja meg íját és lándzsáját.
Egy lábnyomnyi föld sem volt a tulajdonában,
jövevényként és idegenként élt azon a földön,
amelyet Isten adott neki ígérete szerint, Izsák
mégis elégedetten élt az ígéreten, és gazdagnak
tekintette magát az eljövendõ örömökben. Figye-
lemreméltóan csendes és kiegyensúlyozott ter-
mészete az örökké változatlan Isten ígéretébe
vetett egyszerû hitébõl fakadt. Az isteni ígéret
keltette remény az ember egész életére hatással
van: jelen van legbelsõbb gondolataiban, visel-
kedésében és érzéseiben. Úgy tûnhet, hogy ez
kevésbé fontos, mint az erkölcsös viselkedés, de
valójában létfontosságú, nem csupán önmagá-
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ban, hanem az elmére, a szívre és az életre gya-
korolt hatásában. Az ember titkos reménye lelki
állapotának hitelesebb próbája Isten elõtt, mint
mindennapi cselekedetei, vagy akár nyilvános
vallásossága. Izsák így járja a maga csendes,
szent útját, míg végül megöregszik és megvakul,
és szelíden az Úrhoz költözik. Bízott Istenében,
aki kijelentette magát neki, és elhívta, hogy le-
gyen a barátja, ezt mondva neki: ’Maradj jöve-
vényként ebben az országban, én pedig veled le-
szek, és megáldalak, és a te utódod által
nyernek áldást a föld összes népei.’

Amilyenek az ember reményei, olyan az em-
ber maga is. Ha reménysége Isten ígéretében
van, akkor minden rendben van vele.

Kedves olvasó, mik a te reményeid? ’Nos –
mondja erre valaki –, várom, hogy meghaljon
egy rokonom, és akkor gazdag leszek. Jó kilátá-
saim vannak.’ Valaki más vállalkozásának ál-
landó növekedésében bízik; egy harmadik sokat
vár egy ígéretes üzlettõl. Azok a remények, ame-
lyek beteljesülhetnek egy haldokló világban,
merõ szemfényvesztések. Azok a remények,
amelyek nem tekintenek a síron túlra, homályos
ablakok, amelyen aligha lát át a lélek. Boldog
az, aki hisz az ígéretben, és biztos benne, hogy
az beteljesedik, amikor elérkezett az ideje, és
minden mást a végtelen bölcsességre és szeretet-
re bíz. Az ilyen remény kiállja a próbát, legyõzi a
kísértést, és már idelent örül a mennynek.

Reményeink akkor kezdõdtek, amikor Krisz-
tus meghalt a kereszten, akkor nyertek megerõ-
sítést, amikor feltámadt, akkor kezdtek betelje-
sülni, amikor felment a mennybe, és akkor
teljesülnek be véglegesen, amikor másodszor is
eljön. Ebben a világban a zarándokok kenyerét
esszük egy olyan asztalnál, amely ellenségeink
jelenlétében van megterítve, de az eljövendõ vi-
lágban miénk lesz a tejjel és mézzel folyó ország,
a béke és öröm országa, ahol a nap és a hold so-
hasem nyugszik le. Addig reménykedünk, és re-
ménységünk az ígéreten alapszik. 
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5. Üldöztetés az ígéret miatt

’Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígé-
ret gyermekei vagytok. De amint akkor a
test szerint született üldözte a Szellem sze-
rintit, úgy van ez most is.’ (Gal 4,28-29)

Ha a testvérek annyira különböznek, mint Iz-
mael és Izsák, nem meglepõ, ha összevesz-
nek, és barátságtalan érzéseket táplálnak
egymás iránt. Izmael idõsebb volt, mint Izsák,
és amikor eljött az idõ, hogy Izsákot elválasz-
szák, anyja, Sára látta, hogy a rabszolganõ fia
kigúnyolja az õ gyermekét. Ilyen korán meg-
mutatkozott a születés- és a rangbeli különb-
ség. Ez jól mutatja számunkra, hogy mit vár-
hatunk, ha birtokoljuk az Istentõl kapott
életet, és örökösök vagyunk az ígéret szerint.
Azok, akik a törvény rabságában élnek, nem
tudják szeretni azokat, akik szabadnak szü-
lettek az evangélium által, és így vagy úgy, de
elõbb-utóbb kimutatják ellenségességüket.

Most nem a gonosz világ és a hívõk Gyüleke-
zete közötti ellenségességre gondolok, hanem
arra, ami a pusztán természeti vallású és az Is-
tentõl született emberek között van. Nem a fi-
liszteusokról beszélek, akik Izsák ellenségei vol-
tak, hanem bátyjáról, Izmaelrõl, aki kigúnyolta
õt. A legélesebb ellentét éppen a külsõségekben
vallásos emberek és azok között van, akik felül-
rõl születtek, és szívükbõl és valóságosan imád-
ják Istent. Isten sok hûséges gyermeke szenve-
dett méltatlanul azok kegyetlen gyûlöletétõl,
akik azt vallották, hogy a hittestvéreik.

Izmael indítéka valószínûleg az irigység volt;
nem tudta elviselni, hogy a kisebb fiú felsõbb
rendû, mint õ. Ezt mondhatta: ’Ez az örökös,
ezért gyûlölöm õt.’ Talán mint örököst gúnyolta
Izsákot, és azzal dicsekedett, hogy neki is éppen
annyi joga van a birtokra, mint az ígéret gyer-
mekének. Ugyanígy irigyelik a pusztán vallá-
sosak az igazi hívõk állapotát, és úgy gondolják,
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hogy õk is vannak olyan jók, mint azok, akik Is-
ten kegyelmétõl várják az üdvözülést. Õk nem
vágynak Isten kegyelmére, mégis, mint irigy ku-
tyák, nem tudják elviselni, hogy mások része-
sülnek belõle. Irigylik a szentektõl reménységü-
ket, lelkük békéjét és azt, hogy élvezik Isten
pártfogását. Ha bárki közületek ezt tapasztalja,
ne legyen meglepõdve.

Izmael irigysége legjobban azon a nagy ün-
nepségen mutatkozott meg, amelyet öccse elvá-
lasztásakor tartottak. A külsõleg vallásosokat is
– akárcsak az idõsebb fiút az evangéliumban –
az ingerli a legjobban, ha valamilyen alkalom
nyílik az Atya szeretett gyermekének ünneplésé-
re. Az igazi család zenéje és tánca epe és üröm
a büszke, külsõ vallásosok számára. Amikor a
teljes bizonyosságot elválasztják a kétségtõl, és
a szent örömöt a világtól, akkor a test szerinti,
vakbuzgó ember megvetõen nevezi az istenfélõ
embert õrültnek vagy fanatikusnak, vagy mo-
gorva keserûséggel dünnyögi: ’Szegény bolon-
dok! Ne törõdjetek velük; szánalmasan rászedett
népség.’ Azok, akik vallásosak, de nem újultak
meg igazából, akik üdvözülésüket saját érdeme-
iktõl várják, általában keserû gyûlöletet éreznek
azok iránt, akik az ígéret szerint születtek.

Néha a hívõk erélytelenségét gúnyolják. Le-
het, hogy Izmael csecsemõnek nevezte Izsákot,
akit éppen hogy elválasztottak. A hívõk is sok-
szor gyöngék, és fölöttébb valószínû, hogy ki-
váltják azok gúnyolódását, akik erélyesnek kép-
zelik magukat. Izsák nem tagadta gyengeségét,
és a hívõk sem tagadhatják, hogy tökéletlenek,
és ki vannak téve olyan gyengeségeknek, ame-
lyek miatt joggal marasztalhatók el. De a világ
igazságtalanul felnagyítja ezeket, és gúnyolódik
a szenteken olyan gyengeségek miatt, amelyek
fölött mások esetében szemet huny. Ne lepõd-
jünk meg, ha jelentéktelenségünk és tökéletlen-
ségünk arra bátorítja a büszke és képmutató fa-
rizeusokat, hogy gúnyolódjanak rajtunk és az
evangéliumon.
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Gyakran a hívõ törekvéseibõl ûznek tréfát.
Izsákot ’örökösnek’ nevezték, és Izmael hallani
sem szerette ezt. ’Nézd csak – mondja a törvé-
nyeskedõ –, ez az ember nemrég még ismert bû-
nözõ volt; most pedig azt mondja, hogy hisz Jé-
zus Krisztusban, ezért tudja, hogy üdvözült és
elfogadtatott, és biztos a mennyben. Hallottál
már ilyen elbizakodottságot?’ Õ, aki örül a rab-
láncnak, gyûlöli egy szabad ember jelenlétét; õ,
aki elutasítja Isten irgalmát, mert büszkén a sa-
ját érdemeiben bízik, haragszik arra, aki örven-
dezik, mert kegyelem által üdvözült.

Talán a kis Izsák, koros szüleinek gyermeke
furcsának és különösnek tûnt a fiatal félvér
egyiptomi számára. Senki sem olyan idegen em-
bertársai számára, mint a fentrõl született em-
ber. Azt hinnénk, hogy ha valaki az Isten ígére-
tében való hitben él, azt a világ leghelyénvalóbb
és legtermészetesebb dolgának tartják, de nem
így van. Ellenkezõleg, azokat, akik hisznek Is-
tenben és e hit alapján cselekszenek, különös
lényeknek tartják. Az utcán a rossz fiúk még
mindig kigúnyolják a külföldieket, és a világias
emberek még mindig kigúnyolják az igaz hívõket
nem evilági lelkületük és életvitelük miatt. Szá-
munkra ez örök tanúbizonyság, mert Urunk ezt
mondta: ’Ha e világból valók volnátok, a világ
szeretné a magáét, de mivel nem e világból va-
lók vagytok, hanem én választottalak ki titeket
a világból, azért gyûlöl titeket a világ’ (Jn 15,19).

A hívõt ezerféle módon – sok közülük olyan
kicsinyes, hogy említésre sem érdemes – lehet
kitenni a ’kegyetlen gúnyolódás megpróbáltatá-
sainak’, és neki fel kell erre készülnie. Végül is
nem olyan nagy dolog az üldöztetés manapság,
hiszen a máglyák már nem égnek, és hüvelyk-
szorítókat sem használnak. Bátorság, jó testvé-
rem! Ha ki is nevetnek, nem törik a csontod, és
ha elég bátor vagy, hogy megvesd a lekicsiny-
lést, álmodat sem zavarja semmi.

Az, hogy Izmael kigúnyolta Izsákot, csak egy
annak az ellenségességnek a számtalan bizonyí-
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téka közül, amely az asszony utóda és a kígyó
ivadéka között van. E kettõnek a keveredése Áb-
rahám házában azáltal vált lehetségessé, hogy
Ábrahám lement Egyiptomba, és hitetlen módon
cselekedett a fáraóval szemben. Ekkor Sára
kapott egy egyiptomi rabszolganõt, és a gonosz-
ság bekerült a táborba. Sára egy rossz órában
odaadta férjének a rabszolganõt; innen a ten-
gernyi bánat. A meg nem újult ember hiába
csatlakozik Isten népéhez, az nem fogja megvál-
toztatni a természetét. Egy Izmael hiába él Áb-
rahám táborhelyén, attól még Izmael marad.
Manapság Isten igazságának legádázabb ellen-
ségei a közösségünkben lévõ idegenek, azok,
akik az egészséges evangéliumi tanítás hívõit
úgy tüntetik fel, mint idegeneket azokban a gyü-
lekezetekben, amelyeket az Írás tanaira alapoz-
tak. Idegenekké tesznek minket saját orszá-
gunkban. Elnézõek mindenféle eretnekséggel,
de a kegyelem tanaiban hívõt kigúnyolják mint
régimódi és bigott embert – mint elkésett halan-
dót, akinek gyorsan keresnie kellene egy sírt,
ahol eltemetheti magát. De aki bízik Istenében
és hisz szövetségében, képes lesz túlélni a gú-
nyolódást, mert a Krisztus miatti szégyen na-
gyobb gazdagság, mint Egyiptom összes kincse.
Semmiképpen sem szégyen Istenben bízni. El-
lenkezõleg, a jó emberek számára becsületbeli
kérdés bízni abban, aki hû és igaz, és ha szen-
vedniük kell ezért, örömmel teszik. Övezzétek fel
hát magatokat szent bátorsággal, ti, akik kegye-
lem és hit által tanultatok meg Isten ígéretén él-
ni. Nem a nagy Családfõ volt-e, akit megvetettek
és elutasítottak az emberek? Vajon a többi test-
vérnek nem kell-e az Elsõszülötthöz igazodnia?
Ha részt vállalunk Krisztus szenvedéseibõl, ré-
szesei leszünk dicsõségének is; annak okáért
vegyünk ki részünket a Megfeszítettnek, minden
dolog örökösének szenvedésébõl és sorsából. 
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6. Az elválás

’De mit mond az Írás? „Ûzd el a rabszolga-
nõt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a
rabszolganõ fia a szabad asszony fiával.”’

(Gal 4,30)

Izsák és Izmael egy ideig együtt éltek. Az önma-
ga üdvözítésében és az ígéretben hívõ ember
évekig ugyanannak a gyülekezetnek a tagjai le-
hetnek, de nem értenek egyet, és nem lehetnek
boldogok együtt, mert elveik homlokegyenest el-
lentétesek. Ahogy az igazi hívõ növekszik a ke-
gyelemben, és belép a lelki felnõttkorba, egyre
kellemetlenebbé válik a külsõségekben vallásos
ember számára, és a végén kiderül, hogy sem-
milyen közösségük nincs egymással. El kell vál-
niuk egymástól, és ez az az Ige, amely beteljesül
az izmaeliták számára: ’Kergesd el ezt a szolgá-
lót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a
szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal!’ Akár-
milyen fájdalmas is az elválás, Isten akarata
szerint történik, és szükségszerû. Az olaj nem
keveredik a vízzel, és a természet szerint szüle-
tett ember vallásossága sem egyeztethetõ össze
azzal, ami ígéret szerint születik, és ígéret által
tartatik meg. Szétválásuk csupán külsõ meg-
nyilvánulása egy olyan különbségnek, amely
mindig is létezett. 

Izmaelt elküldték, de õ nem bánta, mert na-
gyobb szabadságot talált az ország vad törzsei-
nél, akik között hamarosan nagy ember vált be-
lõle. Jól ment a sora, és hercegek apja lett.
Megtalálta a neki való helyet a tágas világban;
ott tiszteletet vívott ki, és hírnevet szerzett an-
nak nagyjai között. Gyakran elõfordul, hogy a
test szerint vallásos embernek kitûnõ tulajdon-
ságai vannak, és mivel arra vágyik, hogy tündö-
köljön, igyekszik társaságban forogni, ahol
megbecsülik és tekintélyt szerezhet. A világ bi-
zonnyal szereti a maga embereit. A becsvágyó
vallásos többnyire elhagyja a barátait, és nyíltan
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kijelenti: ’Felhagytam az ódivatú vallásossággal.
A hívõk jók voltak, amíg szegény voltam, de
most jómódú lettem, és „menõ“ emberek között
kell mozognom.’ Így is tesz, és elnyeri jutalmát.
Izmael kivette a részét az életbõl, és sohasem
vágyott arra, hogy részesüljön a mennyei szövet-
ségben és annak titokzatos áldásaiban. Ha az
olvasó szabadabban és otthonosabban érzi ma-
gát egy társaságban, mint Isten gyülekezetében,
akkor tudnia kell, hogy a világhoz tartozik, és
nem szabad becsapnia magát. Amilyen a szíve,
olyan õ maga is. Semmilyen erõszak nem vál-
toztathatja Izmaelt Izsákká, sem a világias em-
bert a menny örökösévé. Külsõségekben és a je-
lenvaló életben az ígéret örököse úgy tûnik, nem
a jobb részt választotta. Ez nem is várható, hi-
szen akik a jövõbeli örökséget választják, készek
elfogadni a jelen megpróbáltatásait.

Izsáknak olyan szenvedéseket kellett megta-
pasztalnia, amilyenekkel Izmael sohasem talál-
kozott: kigúnyolták, és végül az oltárra kötöz-
ték, de Izmaellel semmi ilyesmi nem történt.
Neked, aki Izsákhoz hasonlóan az ígéret gyer-
meke vagy, nem szabad irigyelned azokat, akik
a jelenvaló élet örökösei, bár sorsuk könnyebb-
nek tûnik, mint a tiéd. Erre nagy a kísértés,
amint azt a zsoltáros példája mutatja, aki szo-
morkodott a gonoszok jóléte miatt. Ezzel a
bosszankodással bizonyos mértékig saját hitbe-
li döntésünket vonjuk vissza: nem egyeztünk-e
bele, hogy inkább a jövõben kapjuk meg ré-
szünket, mint a jelenben? Vagy megbántuk az
alkut? Sõt, abszurd dolog irigyelni azokat, akik
maguk is sajnálatra méltóak! Az ígéret elveszté-
se gyakorlatilag mindennek az elvesztése, és az
önigaz emberek elveszítették az ígéretet. E vilá-
gias vallásosaknak nincs mennyei világosságuk
és életük, és nem is vágynak rá. Micsoda vesz-
teség sötétben élni és nem tudni róla! Elég val-
lásosak ahhoz, hogy tiszteljék õket az emberek,
és nyugodt legyen a lelkiismeretük, de ez siral-
mas nyereség, ha Isten szemében gyûlöletesek.
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Nem éreznek semmilyen belsõ harcot és vívó-
dást, az új ember nem küzd bennük a régivel; és
így élik le az életüket gondtalanul, semmit sem
tudva, amíg el nem érkezik a vég. Micsoda nyo-
morúság ennyire félrevezettetni! Ismét csak azt
mondom, ne irigyeld õket. Sokkal jobb Izsák éle-
te a maga áldozataival, mint Izmaelé a maga
függetlenségével és vad szabadságával; mert a
világias ember minden nagysága rövidesen vé-
get ér, és semmit sem hagy maga után, csak
olyasmit, ami még nyomorúságosabbá teszi az
örök életet. 

Ne gondold, hogy a hívõk boldogtalanok. Ha
csak ebben az életben reménykednénk, valóban
nyomorultak lennénk, de az ígéret bevilágítja
egész életpályánkat, és áldottá tesz bennünket.
Isten mosolya, amit hit által megláthatunk, az
öröm teljességét nyújtja nekünk. Hozzák a hívõt
a lehetõ leghátrányosabb helyzetbe, fessék le a
legsötétebb színekkel, vegyék el tõle nemcsak
kényelmét, de legalapvetõbb szükségleteit is –
még így is jobb a keresztyén legrosszabb helyze-
te, mint a világi ember legjobb helyzete. Hadd le-
gyen Izmaelé az egész világ, adjanak neki annyi
világot, amennyi csillag van az éjszakai égen, én
akkor sem fogom irigyelni. A mi osztályrészünk
az, hogy felvegyük a keresztünket, és Istennel
együtt idegenek legyünk ebben az országban,
ahogy minden õsünk is az volt; mert az ígéretet,
bár távolinak tûnik mások számára, elfogadjuk
és hit által magunkévá tesszük, és benne már
idelent megtaláljuk a mennyet. Istennel és né-
pével maradva sorsunkat sokkal jobbnak tart-
juk, mint e világ legnagyobb és legtiszteletremél-
tóbb gyermekeinek sorsát. Urunk második
eljövetelének és saját örök dicsõségünknek a re-
ménysége elégséges ahhoz, hogy elégedetten él-
jünk, amíg az Õ megjelenésére várunk.

Ez a különbség a földön szomorú szétválasz-
táshoz vezet a halálban. A rabszolganõ gyerme-
ke elvettetik az örökkévalóságban és jelenleg is.
Senki sem léphet be a mennybe, aki saját csele-
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kedetei alapján tart rá igényt, vagy azzal dicsek-
szik, hogy saját erejébõl nyerte el. A dicsõség
azoknak van fenntartva, akik kegyelem által
üdvözülnek, és senki sem léphet be oda, aki ön-
magában bízik. Milyen szörnyû lesz, amikor ki-
ûzetnek azok, akik azon fáradoztak, hogy meg-
erõsítsék saját igazságukat, és nem akarták
magukat alávetni Krisztus igazságának! Hogy
fogják majd ezek irigyelni azokat az alázatosa-
kat, akik boldogan fogadták a Jézus vére általi
bûnbocsánatot! Akkor majd rájönnek saját os-
tobaságukra és gonoszságukra, amiért megve-
tették Isten ajándékát, elõnyben részesítve saját
igazságukat Isten Fiának igazságával szemben!

Amiként az Izmael illetve Izsák által képviselt
emberek útjai végül szétválnak, ugyanúgy nem
szabad összekeverni azokat az alapelveket,
amelyen nyugszanak, mert azok semmiképpen
sem összeegyeztethetõk. Nem üdvözülhetünk
részben a magunk erejébõl, részben Isten ígére-
te által. Számûznünk kell fejünkbõl az üdvözü-
lés kiérdemlésének gondolatát, és el kell vet-
nünk annak minden formáját. Ha olyan
oktalanok vagyunk, hogy részben a kegyelem-
ben, részben pedig saját érdemeinkben bízunk,
akkor egyik lábunkkal a sziklán, a másikkal pe-
dig a tengeren állunk, és bizonyosan elesünk.
A cselekedetek és az üdvözülés dicsõsége nem
keverhetõk össze. Vagy tisztán kegyelem, vagy
tisztán cselekedetek, vagy tisztán isteni, vagy
tisztán emberi, de nem lehet félig ilyen, félig
olyan. Hagyjunk fel azzal a hiábavaló próbálko-
zással, hogy egyesítsünk két olyan elvet, ame-
lyek olyan összeférhetetlenek, mint a tûz és a
víz. Az ígéret, és egyedül az ígéret lehet remény-
ségünk alapja, és fel kell hagynunk a törvényes-
kedéssel, mert az összeférhetetlen a kegyelem
általi üdvözüléssel. Nem lehet a testben kezde-
ni, és azt remélni, hogy lélekben-szellemben vá-
lunk tökéletessé. Az Úr népének az ókorban
tilos volt kevert magot vetnie, vagy részben len-
bõl, részben gyapjúból készült ruhát viselnie;
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számunkra pedig tilos keverni az irgalmat és az
érdemet, a kegyelmet és tartozást. Valahányszor
felmerül az érdemek, érzések vagy szertartások
általi üdvözülés gondolata, késedelem nélkül el
kell vetnünk, legyen mégoly kedves is számunk-
ra, mint Izmael volt Ábrahám számára. A hit
nem látás, a szellem nem test, a kegyelem nem
érdem, és sohase feledjük ezt a megkülönbözte-
tést, nehogy súlyos tévedésbe essünk, és el-
veszítsük az örökséget, amely csak az ígéret sze-
rinti örökösöké.

Íme a mi hitvallásunk:
’Tudjuk, hogy az ember nem a törvény csele-

kedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jé-
zusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézus-
ban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban
való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert
a törvény cselekvése által nem igazul meg egy
ember sem’ (Gal 2,16).

És íme a megkülönböztetés világos vonala,
ami üdvözülésünk módszerét illeti, és mi azt kí-
vánjuk, hogy világos és nyilvánvaló legyen:

’Így tehát most is van maradék a kegyelmi ki-
választás szerint; ha pedig kegyelembõl van, ak-
kor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem
akkor már nem volna kegyelem’ (Róm 11,5-6).

Kedves olvasó, érted ezt?

7. Kiknek szólnak az ígéretek?

Az Úr mindig jó teremtményeihez és igazságos
velük: ez természetébõl adódik. Viszont sem
igazságosságából, sem jóságából nem követke-
zik, hogy a kegyelem ígéretét megadja azoknak
is, akik fellázadtak ellene. Az ember elveszítette
minden jogát, hogy igényt állítson Teremtõjével
szemben, mert megszegte a tiszta és szent tör-
vényt, amit kötelessége lett volna betartani. Az
embernek nem jár más, mint büntetés. Ha Isten
a szigorú törvényesség alapján kezelné az em-
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bert, el kellene ítélnie és meg kellene büntetnie.
Ha kegyelmébe fogad egy bûnös teremtményt,
az irgalmából és szuverén jóságából ered, szá-
munkra érthetetlen módon fakad a Mindenható
jóakaratából és nagylelkûségébõl. A kegyelem
ígéretei Isten határtalan szeretetébõl erednek,
és egyedül onnan. Nem eredhettek volna más
forrásból. Az emberiség egyetlen tagjának sincs
semmilyen természetes joga az áldás ígéretére,
és az egész emberiség sem érdemli meg. Isten
önként és jóindulatból tett ígéreteket az embe-
reknek, aminek egyetlen indítéka a benne lako-
zó szeretet.

Isten azért döntött úgy, hogy ígéreteket tesz,
mert ki akart választani olyan személyeket, akik
a belé vetett hitbõl nyernek üdvösséget. Akiket
Isten kiválasztott, azokat a Szent Szellem arra
készteti, hogy Istent és a Jézus Krisztusban va-
ló hit által éljenek. A választottakat elvezeti a
Jézusban való hithez, és mindazok, akik hisz-
nek benne, kétségkívül arra a következtetésre
jutnak, hogy az ígéretek nekik szólnak. Azok
számára, akik hitetlenségben élnek és halnak
meg, Istennek nincsenek abszolút és személyes
ígéretei: õk nem a kegyelem, hanem a törvény
hatálya alá tartoznak, és nekik nem ígéretek,
hanem ítéletek jutnak. Ezek az emberek egy
másik módszert részesítenek elõnyben az ígé-
rettel szemben, és végül elpusztulnak ostoba
döntésük következtében. Az Úr választottjai le-
térnek az önmaguk erejébõl és érdemeik által
való üdvözülés útjáról, és rátérnek a hit útjára,
nyugalmat lelve szívük számára. Hinni Isten
Igéjében és bízni abban, akit Õ küldött, hogy
Üdvözítõnk legyen – nem tûnik nagy dolognak,
de valójában az: ez a kiválasztottság jele, a meg-
újhodás bizonysága, az eljövendõ dicsõség zálo-
ga. Tehát, ha valaki hiszi, hogy Isten igazat
mond, és örök érdekeit az õ ígéreteire alapozza,
az olyan szívre vall, amely megbékélt Istennel,
olyan szellemre, amelyben jelen van a tökéletes
szentség csírája.
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Ha hiszünk Istenben, ahogy magát Jézus
Krisztusban kijelentette, akkor minden ígéreté-
ben hiszünk. A belé vetett bizalom maga után
vonja a bizalmat mindabban, amit mond: ennél-
fogva elfogadjuk Isten minden ígéretét, mint bi-
zonyos és kétségbevonhatatlan kijelentéseket.
Ha bízunk az egyik ígéretben, akkor nem kétel-
kedhetünk egy másikban, tehát mindegyikben
bízunk mint igaz ígéretben, és hisszük, hogy
igaz számunkra is, hogy tekintettel van állapo-
tunkra és körülményeinkre. Az általános állítá-
sokból konkrét alkalmazásokra következtethe-
tünk. Õ, aki azt mondta, hogy üdvözíti azokat,
akik hisznek benne, engem is üdvözít, hiszen
hiszek benne, és minden áldásban, amelyben a
hívõket részesíti, engem is részesít, mint hívõt.
Ez logikus következtetés, és ezzel igazolhatjuk a
hitet, amely szerint élünk, és amelyben megvi-
gasztalódunk. Nem mintha megérdemelnék bár-
mit, de ha Isten szabad akaratából megígért ne-
kem valamit Jézus Krisztusban, akkor azt meg
is adja nekem: ez reménységünk oka és alapja.

Elsõ látásra az ember csodálkozik, hogy mi-
ért nem hisz minden ember Istenben. A kivá-
lasztottság jelét mindenkinek magán kellene vi-
selnie, hiszen Isten nem hazudik, és nincs
okunk azzal gyanúsítani, hogy megváltozott vol-
na, vagy nem tartja be a szavát. Mégis, az em-
ber szíve oly álnok, hogy kételkedik a Teremtõ-
jében. Gyûlöli Istenét, ezért nem hisz benne. Az
ember Istennel szembeni ellenségességének leg-
meggyõzõbb bizonyítéka, hogy hamisságot me-
részel tulajdonítani annak, aki maga az igazság.
’Aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bi-
zonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá
teszi õt, mert nem hisz abban a bizonyságtétel-
ben, amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról’ (1Jn
5,10).

Igazi, gyakorlati bizalom az élõ Istenben –
bármily egyszerûnek tûnik is – olyan erény,
amit csak megújult szív gyakorolhat. Isten Fiá-
nak dicsõséges engesztelése érdemes az egész
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emberiség bizalmára. Az ember azt gondolná,
hogy minden bûnös igyekszik megmosakodni e
megtisztító forrásban, és bizalmát habozás nél-
kül az isteni Megváltóba helyezi, de ez távolról
sincs így. Az emberek nem mennek Krisztushoz,
hogy élhessenek. Hajlandók bármiben hinni,
csak Jézus áldozatában nem. Amíg a Szent
Szellem nem mûvel csodát valakiben, addig
nem bízik a nagy áldozatban, amelyet Isten ho-
zott és fogadott el, cserébe a bûn elfelejtéséért.
Ezért van, hogy ez az egyszerû, mindennapi hit
az Úr választottjainak megkülönböztetõ jegye.
Ez a legcsalhatatlanabb jel: ’Aki hisz õbenne,
annak örök élete van.’ Az érzések és cselekede-
tek is szolgálhatnak bizonyítékul, de az Isten
ígérete iránti érdeklõdés legfontosabb bizonyíté-
ka a benne való hit. ’Hitt Ábrahám az Istennek,
és Isten ezt számította be neki igazságul’: az õs-
atya jellemében sok más jó vonás is volt, de ez
volt a döntõ – hitt Istenben; valójában ez volt a
gyökere minden másnak, ami dicséretes volt
benne.

A világi gondolkodású emberek megvetik a
hitet, és ellentétbe állítják az erényes cselekvés-
sel, de ez nem tisztességes: ilyen alapon ellen-
tétbe állíthatnánk a forrást a belõle eredõ patak-
kal, vagy a napot a saját melegével. Ha az igaz
hit a szentség anyja, akkor az anyát dicsõíteni
kell a sarjáért, és nem szabad szembe állítani
vele. Az ilyen igazságtalan érvelés rosszindulat-
ból származik: ha az emberek úgy szeretnék a jó
cselekedeteket, mint ahogy színlelik, akkor sze-
retnék a hitet is, amibõl azok fakadnak.

Isten azért szereti a hitet, mert tiszteli Õt, és
engedelmességhez vezet iránta, ami embertár-
saink szeretetét is magában foglalja. A hitben
több van, mint ami szemmel látható. Bizonyos
szempontból a legnagyobb jócselekedet, ahogy
az Úr Jézus tanítja nekünk. Honfitársai ezt
mondták neki (Jn 6,28-29): ’Mit tegyünk, hogy
Istennek tetszõ dolgokat cselekedjünk?’ Örö-
mest cselekedtek volna Istennek tetszõ dolgo-
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kat. Jézus ezt válaszolta nekik: ’Az az Istennek
tetszõ dolog, hogy higgyetek abban, akit õ kül-
dött.’ Vagyis az Istennek leginkább tetszõ csele-
kedet hinni a Messiásban. Az Úr Jézusba vetett
bizalom a legnagyobb erény. Büszke emberek
gúnyolódhatnak, de ez az állítás akkor is igaz.
’Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten
elõtt’ (Zsid 11,6); de ’aki hisz Õbenne, az nem
jut ítéletre’ (Jn 3,18). Az ígéret annak szól, aki
hisz az ígéretben, és számára be is teljesül. Aki
magához öleli ez ígéretet, azt magához öleli az
ígéret. Aki elfogadja Krisztust, az elfogadtatik
Krisztusban. Aki igazán hisz, az bizonyosan üd-
vözül.

Kedves Olvasó, te hiszel Istenedben?

8. Az ígéret ingyenes ajándék

’Amelyek által igen nagy és becses ígére-
tekkel ajándékozott meg bennünket’ (Isten)

(2Pt 1,4)

Figyeljük meg a ’megajándékozott’ szót. Péter
ezt mondja: ’Amelyek által igen nagy és becses
ígéretekkel ajándékozott meg bennünket.’ Isten
minden ajándékáért hálásak vagyunk. Isten jó-
tékonyságából élünk. Mindent, amink van,
ajándékul kaptunk, és minden, amit ezután ka-
punk majd, ugyanígy fog érkezni. ’A bûn zsold-
ja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az
örök élet’ (Róm 6,23). Mi nem vagyunk képesek
kiérdemelni semmit, de Isten képes megadni
mindent. Az üdvözülés is ajándék, ingyenes
ajándék, az isteni szeretet spontán ajándéka. Az
üdvözülés ígérete ugyanilyen természetû.

’Nagyobb boldogság adni, mint kapni’ (Csel
20,35); és Õ, aki mindenki közül a legáldottabb,
az örökké áldott Isten, örömmel ad. Annyira ter-
mészete az ajándékozás, ahogy a napé a ragyo-
gás, vagy egy folyóé a folyás. Mennyire áldottak

31



vagyunk, hogy mi lehetünk az elfogadók! Hang-
súlyozni kell, mennyire fontos, hogy kapjunk,
mert a dolgok, amikre szükségünk van, olya-
nok, hogy ha nem kapjuk meg õket, el vagyunk
veszve most és mindörökre. Élet nélkül, fény
nélkül, reménység nélkül és béke nélkül mara-
dunk, ha nélkülözzük Istent. Ha Isten nem ad
nekünk kegyelme gazdagsága szerint, akkor
rosszabb nekünk, mint a meztelen, a szegény, a
nyomorult embernek; teljesen és végképp tönk-
remegyünk. E gazdag ajándékokat nem lehetsé-
ges kiérdemelni. Még ha ki tudnánk is érdemel-
ni bármit, ezeknek az ajándékoknak nincs ára,
és nem vásárolhatók meg pénzen. Isten ígéretei
kegyelembõl fakadnak: nem követelhetjük, hogy
Isten ígérje meg nekünk kegyelmét és a megfi-
zethetetlen áldásokat, amelyek bele vannak cso-
magolva.

Ez megtanítja nekünk, milyen magatartást
tanúsítsunk. A büszkeség rosszul áll az elfoga-
dóknak. Aki ajándékokon él, az legyen alázatos
és hálás. Koldusok vagyunk a templom Ékes-
kapujában. Minden nap leülünk, hogy alamizs-
náért könyörögjünk, nem az istentiszteleten
résztvevõ hívõktõl, hanem attól, akit az angya-
lok imádnak. Valahányszor Urunk arra jár, mi
kérünk, és Õ ad; nem lepõdünk meg, ha ka-
punk a szeretetébõl, mert õ megígérte, hogy
nagy irgalommal ajándékoz meg. Azt tanította
nekünk, hogy ezt mondjuk: ’Add meg nekünk a
mindennapi kenyerünket’, és ezért nem szégyel-
lünk és nem félünk mindent tõle kérni. Életünk
tõle függ, és mi örülünk, hogy így van. Édes do-
log mindent megfeszített Urunk kezébõl venni.
Boldogító a szegénység, amely gazdaggá tesz
minket Krisztusban. Semmire sem szolgálunk
rá, mégis mindent megkapunk; háromszorosan
áldottak vagyunk, hogy óránként részesülhe-
tünk Isten ajándékában. ’Amelyek által igen
nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg ben-
nünket.’ 

Szeretett testvéreim, e tanításnak, miszerint
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az ígéret valódi ajándék, bátorítania kell min-
denkit, aki elveszettnek érzi magát, és beismeri,
hogy bensejében csõdben van. Ezek számára jó
hír, hogy Isten mindent ingyen ad nekünk: mi-
ért ne adna nekik, és más ínségben szenvedõk-
nek is? Azok közülünk, akik örvendeznek Isten-
ben, mindent ingyenes ajándékul kaptak; miért
ne kapnának mások is hasonlóképpen? Õk ezt
mondják: ’Semmi sem ingyenesebb, mint az
ajándék’; miért ne kapna az olvasó is, ahogy én
kaptam? Annak, aki hajlandó adni, a rászoruló
ember szegénysége ajánlás és nem akadály. Jöjj
hát, te, aki szûkölködsz az érdemekben, majd
Krisztus lesz az érdemed! Jöjj, te, akinek nincs
igazsága, majd õ lesz az igazságod! Jöjj, te, aki
úgy tele vagy bûnnel, mint egy tele edény a
tartalmával, mert a megbocsátó Úr elveszi bûne-
idet! Jöjj, te, aki teljesen elhagyatottnak érzed
magad, mert Jézusban gazdaggá válsz! A koldu-
lás kielégít majd, és boldogulni fogsz; mert lá-
tom, hogy mardos az éhség, és üres a pénztár-
cád. Aki nem tud ásni, az ne szégyelljen
koldulni. Egy koldusnak nincs szüksége raktári
készletre. ’Elnyûtt és foltozott saruk’, kopott és
szennyes rongyok – ezek alkotják a koldus ru-
határát, ami jól áll neki. Vajon szellemileg nem
e divat szerint öltözködsz-e? Minél szegényebb
egy nyomorult, annál szívesebben látják az iste-
ni jótékonyság ajtajában. Minél kevesebb vagyo-
nod van, annál szívesebben lát az, aki ingyen
ad, és nem hányja a szemedre. 

Jöjj, szûkölködõ, jöjj és légy üdvözölve,
dicsõítsd Isten nagylelkûségét:
Igaz bûnbánat és igaz hit,
kegyelem, mely közelebb visz.
Eljöhetsz Krisztushoz pénz nélkül,
és vásárolhatsz a készletbõl.

Igen, mindez ajándék. Azért küldött Isten,
hogy ezt az evangéliumot hirdessük nektek:
’Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fi-
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át adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen’ (Jn 3,16). ’Ez a bizony-
ságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott
nekünk, és ez az élet az õ Fiában van’ (1Jn
5,11). Isten része, hogy mindent ad, a mi ré-
szünk mindent elfogadni. Isten már megadta az
ígéretet, és ingyen adta; teljesíteni is fogja, és in-
gyen fogja teljesíteni. Isten nem úgy ad valamit,
hogy aztán felszámítsa az árát. Nem kell jutalé-
kot fizetnünk, amikor kegyelmét megkapjuk. Õ
nem kér és nem fogad el egy fillért sem; szerete-
te teljes mértékben ajándék. Ajándékul elfogad-
hatod az ígéretét: Õ nem alacsonyítja le magát
azzal, hogy feltételekre hallgasson.

A szövegben olvasható ígéret a legszegényeb-
beknek szóló félreérthetetlen meghívás. Ó, bár-
csak bátorkodnának élni vele! A nagy harang
zúg – azért zúg, hogy aki el akar jönni a végte-
len bõkezûség nagy asztalához, az hallja meg és
jöjjön el. Isten – ingyen, kegyelme gazdagsága
szerint – üdvözülést és örök életet ígér mind-
azoknak, akik hisznek Fiában, Jézus Krisztus-
ban. Ígérete határozott és bizonyos – akkor mi-
ért van, hogy az emberek nem hiszik el?

Kedves Olvasó, te mit szólsz ehhez az ígéret-
hez, amelyet Isten ingyen adott minden hívõ-
nek? Hiszed-e, és akarsz-e általa élni?

9. Isten ígérete valóság

Csodálatos dolog, hogy az örökkévaló Isten ígé-
reteket tesz saját teremtményeinek. Mielõtt sza-
vát adta, szabadon azt csinált, amit akart; de
miután ígéretet tett, szavahihetõsége és becsü-
lete kötelezte, hogy azt tegye, amit mondott.
Számára ez valójában nem szabadságának kor-
látozása, mert az ígéret mindig uralkodói akara-
tának és tetszésének kinyilvánítása, és neki
mindig örömet szerez, ha ígérete szerint cselek-
szik. Isten részérõl nagy dolog, ha vállalja egy
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szövetség kötelékeit, mégis ezt tette. Az Úr az
emberekkel megkötötte a kegyelem szövetségét,
amelyben megerõsítette az ígéreteit, nem csak
azzal, hogy szavát adta, de meg is esküdött. ’Így
e két változhatatlan tény által, amelyekben lehe-
tetlen, hogy Isten hazudjon, erõs bátorításunk
van nekünk, akik odamenekültünk, hogy meg-
ragadjuk az elõttünk levõ reménységet’ (Zsid
6,18).

Ebben a szövetségben sok becses ígéret van,
amelyek mind megerõsítést nyertek Jézus Krisz-
tusban, és örök idõkre megalapozták Isten sza-
vahihetõségét. Ez a mi reménységünk. Ahogy
Pál írta Titusznak: ’Az örök élet reménységére,
amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idõk
elõtt megígért.’ Isten ígéretet tett, és mi eme ígé-
ret szavahihetõségére építjük bizalmunkat örök
idõkre. Nem gondoljuk, hogy meggondolatlan-
ság lelkünk üdvözülését hûséges Teremtõnk
ígéretére alapozni. Hogy megkönnyítse nekünk
a bizakodást, Isten az ígéreteket nemcsak szó-
ban mondta el, hanem írásban is rögzítette. Az
emberek szeretik, ha a szerzõdéseket írásba fog-
lalják, és ez esetben ez megtörtént: ’A könyvte-
kercsben írva van.’ Az ihletett lapokon ott a fel-
jegyzés, és amiként hiszünk a Bibliánknak,
ugyanúgy bíznunk kell a benne levõ ígéretekben.

Sokak gyengeségének oka, hogy Isten ígére-
teit nem tekintik valóságosnak. Ha egy barátjuk
ígéretet tesz nekik, azt fontos dolognak tartják,
és várják a hatást; de Isten kijelentéseit gyakran
úgy tekintik, mint sok szót, amelyeknek kevés a
jelentésük. Ez sérti az Urat, és ártalmas szá-
munkra. Biztosak lehetünk afelõl, hogy az Úr
soha nem tréfál a szavakkal: ’Mond-e olyat, amit
meg ne tenne?’ Mindig megtartja az ígéreteit.
Dávid mondta az Úr ígéreteirõl: ’Örök szövetsé-
get szerzett velem, benne elrendezett és biztosí-
tott mindent.’ Isten meggondoltan beszél, kellõ
rendben és határozottsággal, és mi bízhatunk
benne, hogy szavai csalhatatlanok, és betelje-
sülnek olyan bizonyosan, mint ahogy kiejtette
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õket. Csalódott-e már valaki, aki bízott az Úr-
ban? Volt-e rá példa, hogy Istenünk megszegte
adott szavát? A történelem egyetlen bizonyítékot
sem tud felmutatni arra, hogy az ígérettevõ Jah-
ve visszavonta volna, amit mondott. 

Csodáljuk a hûséget az emberek iránt, és
nem tudjuk elképzelni, hogy hiányozna Isten
jellemébõl, ezért biztonsággal számíthatunk rá,
hogy Õ pont olyan megbízható, mint a szava.
Vajon a Mindenható Úristen megszegheti-e az
ígéretét? Nem, inkább megmozgatja a mennyet
és a földet, megrázza a világegyetemet, mintsem
hogy késlekedjen ígérete teljesítésében. Õ ezt
mondta: ’Meg kell tennem. Megígértem – meg-
ígértem, halljátok?’ Hogy teljesítse ígéretét, még
a saját Fiát sem kímélte. Inkább haljon meg Jé-
zus, mint hogy az Úr megszegje a szavát. Ismét-
lem: bízz benne, mert az Úr komolyan gondolja,
amit mond, és ígéretének minden betûjét meg-
tartja. De csak a választottak hisznek neki. Ked-
ves olvasó, te hiszel neki?

Akárki más hazudhat, de Isten igazat mond.
Ha az egész világ összes igazságát összegyûjte-
nénk, csak egy csepp lenne a tengerben Isten
igazságához képest. A legbecsületesebb ember
szavahihetõsége is csak merõ hiúság Isten meg-
bízhatóságához képest. Még a legtisztessége-
sebb ember megbízhatósága is csak olyan, mint
a pára, de Istené olyan, mint a szikla. Ha bízunk
a jó emberekben, sokkal inkább bíznunk kell a
kegyelmes Istenben. Miért tûnik olyan rendkí-
vüli dolognak megbízni Isten ígéretében? Sokak
számára valami ködös, szentimentális, miszti-
kus dolognak tûnik; de ha higgadtan szemlél-
jük, ez a leggyakorlatiasabb dolog a világon.
Isten valóságos, minden más bizonytalan. Õ bi-
zonyos, minden más vitatható. Neki meg kell
tartania a szavát, ez abszolút szükségszerûség;
különben hogyan lehetne Isten? Istennek hinni
a józan ész cselekedete, és nem kell hozzá nagy
erõfeszítés. Még ha fel is merülnek nehézségek,
az egyszerû és tiszta szívû ember ezt mondja:
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’Igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien
hazugok.’ Ha nem hiszünk fenntartás nélkül Is-
tenben, akkor megfosztjuk attól a tisztelettõl,
ami megilleti makulátlan szentségét.

Istennel szembeni kötelességünk megkövete-
li, hogy elfogadjuk ígéretét, és aszerint cseleked-
jünk. Minden becsületes embernek joga van a
bizalomra, és az igazság Istene még sokkal in-
kább megérdemli. Az ígéretet úgy kell tekinte-
nünk, mint magát a megígért dolgot, amiként
egy ember csekkjére is úgy tekintünk, mintha
ténylegesen fizetett volna. Isten ígéreteit is kész-
pénznek vehetjük. Higgyük el, hogy megadja ne-
künk, amit imáinkban kértünk tõle. Õ kezeske-
dik ezért, és azt ígéri, hogy megjutalmazza az
ilyen hitet.

Tekintsük úgy az ígéretet, mint egészen biz-
tos dolgot, cselekedjünk aszerint, és tegyük a
legfontosabb tényezõvé számításainkban. Az Úr
örök életet ígér azoknak, akik hisznek Jézus
Krisztusban; ezért ha valóban hiszünk benne,
arra a következtetésre jutunk, hogy örök éle-
tünk van, örüljünk hát a nagy kiváltságnak.
Isten ígérete a legjobb biztosíték; sokkal bizto-
sabb, mint az álmok és látomások vagy a kép-
zelt kinyilatkoztatások; és sokkal megbízhatób-
bak, mint az érzések – akár öröm, akár bánat.
Írva van: ’Aki hisz õbenne, az nem jut ítéletre.’
Hiszek Jézusban, ezért nem jutok ítéletre. Ez lo-
gikus érvelés, és a következtetés kétségbevon-
hatatlan. Ha Isten ezt mondta, akkor úgy is van,
kétséget kizáróan. Semmi sem lehet bizonyo-
sabb, mint az, amit maga Isten jelent ki; semmi
sem történik meg biztosabban, mint az, amiért
Õ kezeskedett saját aláírásával és pecsétjével.

Amikor valaki ítélet elõtt áll, az Úr fenyegeté-
seit a hit rendkívüli figyelemmel érzékeli, ami
nagyon figyelemre méltó, hiszen megfélemlített
hite a szívét elárasztó rettegésben és döbbenet-
ben vesztegel. Miért ne fogadnánk el az ígérete-
ket hasonló felismeréssel? Ha eljut a tudatig,
hogy aki nem hisz, az elkárhozik, akkor hason-
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ló bizonyossággal kell elfogadni, hogy aki hisz és
megkeresztelkedik, az üdvözül, hiszen az utóbbi
ugyanúgy Isten szava, mint az elõbbi. A tudatra
ébredt elme hajlamos arra, hogy Isten szavának
csak a sötét oldalát lássa, és annak érezze teljes
erejét; ugyanakkor figyelmen kívül hagyja az
Írás világosabb oldalát, és kétségbe vonja azt,
mintha túl szép lenne ahhoz, hogy igaz legyen.
Ez dõreség. Minden áldás túl jó ahhoz, hogy
megkapjuk, ha méltatlanságunkkal mérjük; de
Isten számára egy áldás sem túl jó ahhoz, hogy
megadja, ha az Õ mindent felülmúló tökéletes-
ségével mérjük. A szeretet Istenének természe-
téhez tartozik, hogy mérhetetlen áldásokat ad-
jon. Ha Nagy Sándor úgy adott, mint egy király,
akkor Jahve nem úgy ad-e, mint egy Isten?

Gyakran halljuk ezt a szólást: ’biztos, mint a
halál’; azt javaslom, hogy helyette mondjuk ezt:
’biztos, mint Isten ígéretei’. Az isteni dolgok ép-
pen olyan biztosak, mint a ’félelmetes dolgok az
igazságban’. ’Aki hisz Jézusban, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.’ Ennek így kell lennie,
mert Isten mondta, és Õ nem tévedhet.

Igen, az Úr komolyan gondolja, amit mond.
Õ sohasem csúfolja meg az embereket üres és
meddõ szavakkal. Miért csapná be teremtmé-
nyeit, és kérne tõlük hiábavaló bizalmat? Az Úr
gyakran túlteljesíti az ígéretét, többet ad, mint
amennyit ígért, de sohasem ad kevesebbet. Ígé-
reteit a legnagyvonalúbb skálán értelmezhetjük.
Õ sohasem ad kevesebbet, mint ami az ígéret ér-
telmezése alapján várható. A hit még sohasem
múlta felül az Úr nagylelkûségét. Fogadjuk el az
ígéretet, és örvendezzünk, hogy anyag és nem
árnyék. Már most örüljünk neki, mint remény-
ségünk valóságának!
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10. A hívõk különleges kincse

Isten ígéretei a hívõk különleges kincsei: ben-
nük van a hit öröksége. A szövetség Istenének
összes ígérete a miénk, a személyes tulajdo-
nunk. Hit által kapjuk és fogadjuk el õket, és
azok alkotják valódi gazdagságunkat. A jelen-
ben is birtoklunk és élvezhetünk bizonyos dol-
gokat, de vagyonunk tõkéje, birtokunk nagy ré-
sze Istenünk ígéretében van. Amit a kezünkben
tartunk, csak elõlege annak a kegyelembõl való
mérhetetlen jutalomnak, amit kellõ idõben kifi-
zet nekünk.

Az Úr kegyelmesen már most megad nekünk
minden dolgot, amire szükségünk van ehhez az
élethez és a kegyességhez, de legcsodálatosabb
áldásait az eljövendõ idõkre tartogatja. A napon-
ta tõle kapott kegyelem csupán költõpénz – az
utazási költségekre úton hazafelé –, de nem va-
gyon. A gondviselésszerû ellátmányok menet
közben kiosztott fejadagok, de ez nem a szeretet
végsõ lakomája. Lehet, hogy hiányoljuk az út-
széli étkezéseket, de mi a Bárány Vacsorájára
megyünk. A tolvajok elrabolhatják tõlünk kész-
pénzünket, de különleges kincsünk el van rejt-
ve Krisztusnál, Istenben, tehát nem kell attól
tartanunk, hogy elveszítjük. A kéz, amely azért
vérzett, hogy a miénk lehessen ez a kincs, meg
is tartja nekünk.

Nagy öröm az ígéretekben való részesedé-
sünk teljes bizonyossága, de ezt az örömteli
érzést elveszíthetjük, és lehet, hogy nehéz lesz
újra megtalálnunk, ám az örök örökség bizonyo-
san a miénk lesz. Bár jó, ha az ember kezében
ott van birtoklevelének másolata, és sok örömet
lelhet az olvasásában, de valami véletlen folytán
elvesztheti vagy ellophatják. Iratainak elvesztése
azonban nem jelenti jogainak elvesztését. Bir-
toklevelének kellemes olvasgatását félbe kell
ugyan szakítania, de a birtokhoz való joga nem
sérül. A szövetség ígéretét minden örököstárs
kegyelembõl kapja, és ez a kegyelem nem vész
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el. Sok esemény megrendítheti a hívõ biztonság-
érzetét, de ’az ígéret bizonyos minden hívõ szá-
mára.’ A mi legértékesebb vagyonunk nem az
ígéretben való jelenbeli vigaszunkban és bizal-
munkban van, hanem magában az ígéretben, és
abban a dicsõséges örökségben, amit biztosít
számunkra. Örökrészünk nem a Jordán innen-
sõ oldalán van. Lakóhelyünk nem a jelen hatá-
rain belül található: messzirõl látjuk, és várunk
rá, hogy gyönyörködhessünk benne azon a ne-
vezetes napon, amikor szövetségkötõ Fõnk meg-
jelenik dicsõségben, és egész népe vele lesz.
Isten gondviselése földi járandóságunk, Isten
ígérete viszont mennyei örökségünk.

Elgondolkodtál-e valaha azon, hogy Isten mi-
ért az ígéretei által gondoskodik választottjairól?
Azonnal kioszthatta volna az áldásait anélkül,
hogy szándékait elõre bejelentette volna. Ily mó-
don elkerülhette volna, hogy szövetséget kössön
velük. A dolgok természete szerint nem volt
szükségszerû az ígéreteknek ez a terve. Az Úr
megadhatta volna nekünk mindazt a kegyelmet,
amire szükségünk van, anélkül, hogy elkötelez-
te volna magát. Isten – nagy hatalmával és cél-
tudatosságával – titokban elhatározhatta volna,
hogy mindent, amit a hívõkért tesz, anélkül te-
szi, hogy beavatta volna õket isteni terveibe. Sok
rendeletét titokban tartotta a világ teremtése
óta, akkor miért nyilatkoztatta ki áldásainak
célját? Miért van az, hogy nyilvánosan kijelen-
tett ígéretei szerint bánik a hívõkkel – az Éden
kapujától a mai napig egészen életük földi
végéig. 

A kérdésben benne van a válasz. Elõször is,
nem lehetnénk hívõk, ha nem lenne egy ígéret,
amiben hihetünk. Ha az üdvösség a hiten alap-
szik, Istennek kell tennie egy ígéretet, amin a hit
gyakorolhatja magát. A hit általi üdvözülés ter-
vét azért választotta Isten, mert ez illik legjob-
ban a kegyelem elvéhez; és ez a terv szükség-
szerûvé teszi az ígéreteket, hogy a hitnek
meglegyen mind a tápláléka, mind az alapja. Az
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ígéret nélküli hit olyan lenne, mint egy láb talaj
nélkül, amin állhatna; és az ilyen hit – ha egyál-
talán hitnek nevezhetõ – méltatlan lenne a ke-
gyelem tervéhez. Miután Isten a hitet tette meg
az evangélium nagy parancsává, a hit az evan-
gélium törvényének lényeges részévé vált.

Elragadó gondolat, hogy a mi hûséges Iste-
nünk szándékosan ígér meg nekünk jó dolgokat,
hogy kétszer élvezhessük õket: elõször hit által,
másodszor pedig amikor valóra válnak. Mivel
ígéret által ad, kétszer ad; és mi is kétszer ka-
punk, hit által elfogadva az ígéretet. Sok ígéret
beteljesülésének ideje nem a távoli jövõben van,
mert hit által megvalósítjuk az ígéretet, és a várt
áldás elõjelei örömmel töltik el szívünket jóval
az áldás elérkezése elõtt. Jó példa erre az ószö-
vetségi szentek hite. Isten megígérte az Utódot,
akiben a népek áldást nyernek, és ez az ígéret
volt a hit indítéka, a reménység alapja és az üd-
vözülés indítéka sok ezer hívõ számára, mielõtt
Isten Fia ténylegesen megjelent az emberek kö-
zött. Nem ezt mondta-e Urunk: ’Ábrahám...
megláthatja az én napomat: meg is látta, és
örült is’ (Jn 8,56)? A hívõk nagy õsatyja látta el-
jönni Krisztus napját Isten ígéretének látcsövén
keresztül, a hit szemével, és bár Ábrahám nem
érhette meg eme ígéret beteljesülését, mert meg-
halt az Úr eljövetele elõtt, akárcsak Izsák, Jákób
és sok más szent, de bízott Krisztusban, örven-
dezett Krisztusban, szerette és szolgálta Krisz-
tust. Mielõtt Jézus megszületett Betlehemben,
és feláldoztatott a Golgotán, az ószövetségi hí-
võk már látták õt, és boldogok voltak. Az ígéret
Üdvözítõt adott nekik, mielõtt az Üdvözítõ tény-
legesen megjelent. Így van ez velünk is most: az
ígéret segítségével még sohasem látott dolgok
birtokába jutunk. Elõrelátás által az eljövendõ
áldást jelenvalóvá tesszük a magunk számára.
A hit elfeledteti az idõt, megszünteti a távolsá-
got, és azonnal birtokba veszi a jövõbeli dolgo-
kat. Az Úr még nem adta meg nekünk, hogy
csatlakozhassunk a mennybeli hallelujához:
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még nem léptünk át a gyöngykapun, és nem jár-
tunk az átlátszó aranyból készült utcákon, de
eme boldogság ígérete átvilágít nyomorúságunk
homályán, és ízelítõt ad a dicsõségbõl. Hit által
diadalmaskodunk, mielõtt kezünk ténylegesen
megragadná a pálmaágat. Hit által együtt ural-
kodunk Krisztussal, mielõtt fejünkre tennék a
soha el nem halványuló koszorút. Sokszor lát-
tuk a menny hajnalát, miközben megpillantot-
tuk az ígéretbõl áradó fényt. Amikor hitünk erõs
volt, felmásztunk oda, ahol Mózes állt, és láttuk
a tejjel és mézzel folyó országot. Amikor az ate-
isták kijelentették, hogy Égi Város nem létezik,
mi ezt válaszoltuk: ’Vajon nem láttuk-e a Gyö-
nyörûséges Hegyekrõl?’ Eleget láttunk az ígéret
által, hogy bizonyosak lehessünk a dicsõségben,
amelyet az Úr készített azoknak, akik szeretik
Õt; így hát megízleltük az elsõ kortyot az ígért
üdvösségbõl, és megtaláltuk benne teljes és vég-
sõ örömünk biztosítékát.

Nem lehetséges, hogy Istennek az ígérettel az
volt a szándéka, hogy elterelje a figyelmünket a
látható dolgokról, és rátelje a láthatatlan és hit-
beli dolgokra? Aki Isten ígéretén él, az egy más
atmoszférába emelkedett, mint amelyik a min-
dennapi élet mélyen fekvõ völgyeiben nyomaszt
minket. ’Jobb az Úrban bízni, mint az emberek-
ben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint
fõemberekben reménykedni’ (Zsolt 118,9). És
valóban így van, mert ez jobb, nemesebb, fel-
emelõbb. Szükségünk van arra, hogy az isteni
erõ felemeljen minket eme magasztos bizalom
magasságába, mert lelkünk hajlamos a sárba
ragadni. Sajnos, akadályoz minket bálványimá-
dásig menõ vágyunk, hogy megnézzük, meg-
érintsük és megfogjuk a dolgokat: bízunk érzé-
keinkben, de túl érzéketlenek vagyunk ahhoz,
hogy bízzunk Istenben. Ugyanaz a szellem,
amely arra késztette Izráelt, hogy így kiáltson a
pusztában: ’Készíts nekünk isteneket, hogy
elõttünk járjanak!’, minket arra késztet, hogy
olyasmi után sóhajtozzunk, ami megérinthetõ,
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amit bizalmunk megragadhat. Áhítozunk a bizo-
nyítékokra és a jelekre, és nem fogadjuk el, hogy
az isteni ígéret biztosabb és megbízhatóbb, mint
a látható dolgok. Így hát látható jelek és bizonyí-
tékok után epekedünk, amíg rá nem kényszerü-
lünk, hogy kipróbáljuk a biztosabb és megbíz-
hatóbb dolgokat, amelyek láthatatlanok. Áldott
dolog Isten gyermeke számára, ha el kell hagy-
nia az átmeneti dolgok homokját az örök dolgok
sziklájáért, elhíva arra, hogy az ígéret szabálya
szerint járjon.

Ezenkívül az ígéretek segítségünkre vannak
abban, hogy az Úrra várjunk. Amikor a hívõ el-
hiszi az ígéretet, Isten gyermeke tudja, hogy Is-
ten létezik, és megjutalmazza azokat, akik szor-
galmasan keresik Õt. Hajlamosak vagyunk
eltávolodni a valóságos Istentõl. Az anyag vilá-
gában élünk és mozgunk, és lenyûgöznek min-
ket a hatásai. Testünket valóságosnak érezzük,
amikor fájdalmat érzünk, és a világot is valósá-
gosnak érezzük, amikor cipelnünk kell a ke-
resztjét; de a test szegényes sátor, a világ pedig
csupán buborék. E látható dolgok lényegtele-
nek, de gyakran tartósnak tûnnek számunkra.
Tudnunk kell, hogy a láthatatlan dolgok éppoly
valóságosak, mint a láthatóak, sõt még valósá-
gosabbak. Szükségünk van egy élõ Istenre eb-
ben a haldokló világban, és közel kell kerülnünk
hozzá, különben kudarcot vallunk. Az Úr arra
oktatja embereit, hogy miként vegyék észre Õt.
Az ígéret része ennek az oktatási folyamatnak.

Amikor az Úr hitet ad nekünk, és mi bízunk
az ígéretében, akkor kerülünk szemtõl szembe
vele. Ezt kérdezzük: ’Ki tette ezt az ígéretet? Ki
fogja teljesíteni?’, és így gondolataink a dicsõsé-
ges Jahve közelébe jutnak. Érezzük, mennyire
szükségünk van rá hívõ életünk egész rendsze-
rében, és hogy Õ mennyire valóságosan belép
abba, úgyhogy benne élünk, mozgunk, léte-
zünk. Ha az ígéret felvidít minket, az csak azért
van, mert Isten áll mögötte, hiszen az ígéret
puszta szavai semmit sem jelentenek számunk-
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ra, kivéve, ha Isten szájából erednek, aki nem
hazudhat, és olyan kéz dolgozta ki, amely nem
hibázhat. Az ígéret az isteni cél megjövendölése,
az eljövendõ áldás elõjele; valójában annak a je-
le, hogy Isten közel van hozzánk. Csak Istenre
hagyatkozhatunk, hogy teljesítse ígéreteit, és ez
az egyik oka annak, hogy Õ az ígéret módszere
szerint bánik velünk. Talán, ha az Úr az ajtónk
elé dobta volna a kegyelmét anélkül, hogy elõzõ-
leg utalt volna az érkezésére, akkor nem érde-
kelt volna minket, hogy ki hozta. Ha rendszere-
sen küldte volna, ahogy a nap is felkel minden
reggel, akkor talán semmibe vettük volna, mint
a természeti törvények következményét, és elfe-
lejtettük volna Istent gondoskodásának rend-
szeressége miatt. Bizonyára nélkülöztük volna
Isten létezésének és szeretetének azt a nagy pró-
batételét, aminek alá vagyunk vetve, amikor ol-
vassuk az ígéretet, elfogadjuk hit által, hivatko-
zunk rá imáinkban, és látjuk, hogy kellõ idõben
beteljesül.

Az isteni bõkezûség rendszeressége, amely-
nek célja a hit fenntartása és gyarapítása lenne,
csak gyengítené azt. Aki állami segélybõl vásá-
rolja mindennapi kenyerét, az hajlamos elfelej-
teni, hogy Isten keze van a dologban. Nem kel-
lene így lennie, de mi keményszívûek vagyunk,
és az emberi gondoskodás állandósága ide vezet.

Nem lepõdnék meg, ha azok az izráeliták,
akik a pusztában születtek, és minden reggel
mannát gyûjtöttek éveken keresztül, egy idõ
után már nem csodálkoztak volna rajta, vagy
nem látták volna benne Isten kezét. Szégyenle-
tes ostobaság! De milyen gyakori! Sokan máról
holnapra éltek, és minden kenyérmorzsában Is-
ten kezét látták, aztán a jóságos Isten jóra fordí-
totta a sorukat, és rendszeres jövedelemre tet-
tek szert, amit minden gond nélkül megkaptak,
és nemsokára kezdtek úgy tekinteni rá, mint sa-
ját iparkodásuk eredményére, és többé nem di-
csérték az Úr szeretõ gondoskodását. Szörnyû
állapot lehet az Úr tudatos jelenléte nélkül élni
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– külsõ ellátásban részesülni, de nem Isten ál-
tal; fennmaradni Isten keze nélkül! Akkor már
jobb lenne szegénynek, betegnek vagy szám-
ûzöttnek lenni, ami rákényszerítene minket,
hogy közelebb kerüljünk mennyei Atyánkhoz.
Hogy elkerülhessük Isten elfelejtésének átkát,
az Úr a legnagyszerûbb áldásait összekapcsolta
az ígéreteivel, és rájuk hivatkozva elõhívta ben-
nünk a hitet. Nem engedi meg, hogy irgalma fá-
tyol legyen, amely eltakarja arcát szeretetünk
szemei elõl, hanem ablakká teszi, amelyen ke-
resztül Õreá tekinthetünk. Az Ígérettevõ látható
az ígéretben, keze pedig látható az ígéret teljesí-
tésében; így menekülünk meg az ateizmustól,
ami ott ólálkodik az ember szívében. 

Azt hiszem, nem árt megismételni, hogy Is-
ten az ígéret uralma alá helyez minket, hogy nö-
vekedhessünk a hitben. Hogyan létezhetne hit
ígéret nélkül? Hogyan növekedhetne a hit, ha
nem értenénk meg egyre többet az ígéretbõl? Az
ínség órájában eszünkbe kell jutnia, hogy mit
mondott Isten: ’Hívj segítségül engem a nyomo-
rúság idején, és én megszabadítlak’ (Zsolt
50,15). A hívõ ember elhiszi ezeket a szavakat,
segítségül hívja Istent, és megszabadul; így
megerõsödik, és dicsõíti az Urat.

Néha a hívõ azt tapasztalja, hogy az ígéret
nem teljesül azonnal, hanem várnia kell rövi-
debb-hosszabb ideig. Ez kiváló gyakorlat a hit
számára, mert próbára teszi õszinteségét és ere-
jét: ez a próba bizonyosságot nyújt a hívõ szá-
mára, és vigasszal tölti el. Isten a maga idejében
válaszol az imára, megadja az ígért jótéteményt,
a hit gyõzelmet arat, Isten pedig megdicsõül; de
idõközben a késedelem türelmessé tette a re-
ménységet, a könyörület pedig kétszer olyan ér-
tékessé vált. Az ígéretek edzõpályát biztosítanak
a hit számára: oszlopok és ugrólécek fiatal hi-
tünk atlétikai edzéséhez, amelyek használatával
az megerõsödik, és képes áttörni egy seregen,
vagy átugrani egy falon. Ha a bizalmunk Isten-
ben szilárd, nevetünk a lehetetlenségen, és így
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kiáltunk: ’Meglesz!’; de ez csak úgy lehetséges,
hogy van egy csalhatatlan ígéret, amellyel a hit
felövezheti magát.

Azok az ígéretek, amelyek még nem teljesül-
tek, segítik elõrehaladásunkat a hitéletben. Nagy
és becses ígéretek bátorítanak minket, hogy a
magasabb dolgokra törekedjünk. Az eljövendõ jó
kilátása megerõsít minket, hogy kitartsunk és
elõrenyomuljunk. Te és én olyanok vagyunk,
mint a kisgyerekek, akik járni tanulnak, és aki-
ket úgy vesznek rá az elsõ lépésekre, hogy egy
almát tartanak eléjük. Minket egy ígéret kilátá-
sa késztet, hogy kipróbáljuk hitünk remegõ lá-
bait. Így egy lépéssel közelebb jutunk Istenünk-
höz. A kisgyerek hajlamos belekapaszkodni egy
székbe, és nehéz rávenni, hogy engedjen el min-
dent, és próbáljon meg a lábára állni; végül kel-
lõképpen felbátorodik, és megtesz egy rövid
utat, amely anyja térdeinél végzõdik. Ezt a kis
vállalkozást újabb és újabb követi, és végül már
egyedül szaladgál. Az almának nagy szerepe van
a baba edzésében, akárcsak az ígéretnek a hitre
való nevelésben. Egyik ígéretet kaptuk a másik
után, és most már, úgy hiszem, nem kell többé
a földön csúsznunk-másznunk és a rajta lévõ
dolgokba kapaszkodnunk, és elkötelezhetjük
magunkat a hitben való járásra. 

Az ígéret szükséges eszköz, amikor lelkünket
mindenfajta isteni tulajdonságra és cselekvésre
neveljük. Milyen gyakran mondtam: ’Uram, sok
dolgot kaptam tõled, áldott legyen a neved érte,
de van még egy ígéret, ami nem teljesült, ezért
addig megyek elõre, amíg el nem érem a teljesü-
lését! A jövõ ismeretlen ország, de én a te ígére-
teddel lépek be oda, és azt várom, hogy megta-
lálom benne ugyanazt a jóságot és kegyelmet,
amely idáig követett; igen, én a földieknél na-
gyobb dolgokat keresek.’

Arra is emlékeztetnem kell téged, hogy az
ígéret része szellemi állapotunk irányításának,
mert imára serkent. Mi az ima, ha nem könyör-
gés az ígéret beteljesítéséért? Az ígéret úgyszól-
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ván az ima nyersanyaga. Az ima olyan vízzel ön-
tözi az élet földjeit, amely az ígéret víztározóiban
van. Az ígéret az ima ereje. Odamegyünk Isten-
hez, és ezt mondjuk neki: ’Tégy úgy, ahogy
mondtad. Ó, Uram, megígérted; könyörgünk,
teljesítsd!’ Tehát az ígéret az íj, amivel kilõjük a
könyörgés nyilait. Ha bajban vagyok, szívesen
keresek egy ígéretet, amely pontosan megfelel a
szükségletemnek, és aztán ráteszem az ujjam,
és ezt mondom: ’Uram, ez a te ígéreted; kérem,
bizonyítsd be, hogy igaz, és teljesítsd az én ese-
temben is. Hiszem, hogy ez a te ígéreted, és ese-
dezem, hogy tedd áldássá a hitem számára.’ Hi-
szek a Biblia teljes sugalmazásban, és
alázatosan kérem az Urat, hogy teljesen váltson
valóra minden mondatot, amit leírt. Szeretem
szaván fogni az Urat, és hogy azt tegye, amit
mondott, hiszen Õ mondta. Nagy dolog, ha a
szükség visz rá az imádkozásra, de sokkal jobb,
ha azok a várakozások késztetnek rá, amelyeket
az ígéret kelt. Vajon imádkoznánk-e egyáltalán,
ha Isten nem adna alkalmat számunkra az
imádkozásra, és nem bátorítana minket a válasz
ígéretével? A gondviselés rendjében próbára té-
tetünk, aztán mi tesszük próbára az ígéreteket;
szellemileg éheztetünk, majd azzal a szóval táp-
láltatunk, amely Isten szájából ered. Ama rend-
szer által, amely szerint az Úr bánik a válasz-
tottjaival, állandó kapcsolatban vagyunk Vele,
így nem felejtjük el mennyei Atyánkat. Gyakran
állunk a kegyelem trónjánál, áldva Istent a tel-
jesített ígéretekért, és esedezve azokért az ígére-
tekért, amelyekben bízunk. Számtalanszor meg-
látogatjuk Isten lakóhelyét, mert van egy ígéret,
amiért esedeznünk kell, és egy Isten, aki alig
várja, hogy kegyelmes lehessen. Vajon nem kell-
e hálásnak lennünk a dolgok eme rendjéért?
Nem kell-e magasztalnunk az Urat, amiért nem
zúdítja ránk a meg nem ígért áldások záporát,
hanem növeli az értéküket azáltal, hogy ígéretei
és hitünk tárgyává teszi õket?
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11. Az ígéretek értékelése

’Amelyek által igen nagy és becses ígére-
tekkel ajándékozott meg bennünket.’ 

(2Pt 1,4)

Úgy gondoltunk az ígéretekre, mint kincseinkre:
ideje, hogy felmérjük õket, és kiszámítsuk az ér-
téküket. Minthogy az ígéretek alkotják a vagyo-
nunkat, pontosan fel kell becsülnünk az értékü-
ket; lehetséges, hogy nem tudjuk pontosan,
milyen gazdagok vagyunk. Kár lenne szegény-
ségben sóvárogni úgy, hogy nem tudunk róla,
milyen nagy vagyonunk van. A Szent Szellem
segítsen minket, hogy helyesen értékelhessük a
kegyelem és a dicsõség gazdagságát, ami a szö-
vetség ígéretében van fenntartva számunkra!

Péter apostol úgy beszél az ígéretekrõl, mint
’igen nagy és becses’ ajándékokról. Valóban, fe-
lülmúlnak minden dolgot, amivel összehasonlít-
hatók. Soha senki nem ígért még úgy, ahogy
Isten. A királyok a fele királyságukat is odaígér-
ték, na és aztán? Isten azt ígérte, hogy odaadja
a saját Fiát is az Õ népének, és úgy is tett. A ki-
rályok valahol meghúznak egy vonalat, de az Úr
nem szab határt az ajándékoknak, amelyeket
választottjainak szán.

Isten ígéretei nem csak hogy minden példát
felülmúlnak, de minden utánzáson is túltesz-
nek. Még ha maga Isten volt is a példakép, sen-
ki sem volt képes versengeni vele a bõkezûség-
ben. Jahve ígéretei olyan magasan állnak
minden más ígéret fölött, mint az ég a föld fölött.

Ezek az ígéretek minden várakozást felül-
múlnak. ’Mindent megtehet sokkal bõségeseb-
ben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk.’
Senki sem képzelte volna, hogy az Úr ilyen ígé-
reteket tesz: túlszárnyalják a legmerészebb ál-
mokat is. A legderûlátóbb reményeket is felül-
múlják, és a legfennköltebb elképzeléseken is
túltesznek. A Bibliának igaznak kell lennie,
mert senki sem találhatta ki: a benne lévõ ígére-
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tek mennyisége nagyobb és minõsége jobb, mint
amit a legnagyravágyóbb várományos elvárhat.
Isten meglep minket vigasztaló ígéreteinek pá-
ratlan teljességével: elhalmoz kegyelmével, és
mi, akárcsak Dávid, csodálkozva leülünk, és ezt
kiáltjuk: ’Honnét van ez nekem?’

Az ígéretek minden mértéket felülmúlnak: je-
lentésük olyan mély, mint egy szakadék, kiváló-
ságuk olyan magas, mint az ég, tartósságuk pe-
dig olyan széles, mint az óceán. Mindegyik
ígéretrõl elmondhatjuk: ’Igen magas, nem tu-
dom felérni.’ Az ígéretek összességükben Isten
teljességét és mindenre elegendõ voltát mutat-
ják: mint maga Isten, az ígéretek is mindent ki-
töltenek. Terjedelmükben határtalanok, minde-
nütt ott vannak körülöttünk, akár ébren
vagyunk, akár alszunk, akár indulunk, akár ér-
kezünk. Az egész életre elegendõk a bölcsõtõl a
sírig. Egyfajta mindenütt jelenvalóság tulajdo-
nítható nekik, mert körülvesznek minket min-
denhol és mindenkor. Õk a párnánk, amikor el-
alszunk, és amikor felébredünk, még mindig
velünk vannak. ’Mily drágák nekem szándékaid,
Istenem, mily hatalmas azoknak száma!’ Min-
den elképzelést és számítást felülmúlnak, és mi
imádjuk az Adományozójukat, csodáljuk, de so-
hasem tudjuk felmérni õket.

Sõt, az ígéretek minden tapasztalatot is felül-
múlnak. Istennek azok az emberei, akik ötven
vagy hatvan éve ismerik az Urat, soha nem
használták ki teljesen az Õ ígéretét. Isten még
mindig mondhatja: ’Elõtted vannak a nyilak’
(1Sám 20,22). A jövõre marad, hogy még jobb és
mélyebb dolgokat olvassanak ki belõle. Azok,
akik tapasztalatuk révén a legmélyebbre merül-
tek az isteni ígéretekbe, teljesen tisztában van-
nak azzal, hogy a mérhetetlen kegyelemnek és
szeretetnek még nagyobb mélységei vannak,
amelyek kikutatásra várnak. Az ígéret hosszabb
az életnél, szélesebb a bûnnél, mélyebb a sírnál,
és magasabb a felhõknél. Akármilyen jól ismeri
valaki az ígéret aranykönyvét, csak kezdõ a ta-
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nulmányozásában: Izráel vénei is úgy találták,
hogy ez a könyv meghaladja az emberi tudást.

Mondanom sem kell, hogy az ígéretek meg-
haladnak minden kifejezést. Ha beszélném az
emberek és angyalok összes nyelvét, akkor sem
tudnám elmondani, milyen nagyszerûek Isten
ígéretei. Nemcsak egy nyelvet, de minden nyel-
vet felülmúlnak: túlszárnyalják az összes rajon-
gó dicsõítõ beszédét, akik valaha megszólaltak.
Még a trón elõtt álló angyalok is arra vágynak,
hogy bepillanthassanak ezekbe a csodákba,
mert nem tudják felérni ésszel a titkot – annak
hosszúságát, szélességét és magasságát. A Jé-
zus Krisztusban lévõ dolgok leírhatatlanok, és a
benne lévõ ígéretek minden beszéd erejét meg-
haladják, legyen az emberi vagy isteni. Hiábava-
ló számomra megkísérelni a lehetetlent.

Igen ’nagyok’, mondja Péter, és õ jól tudta
ezt. Egy nagy Istentõl származnak, nagy szere-
tetrõl biztosítanak minket, nagy bûnösöknek
szólnak, nagy eredményeket érnek el számunk-
ra, és nagy dolgokkal foglalkoznak. Olyan na-
gyok, mint a nagyság maga; elhozzák nekünk a
nagy Istent, hogy Istenünk legyen örökkön
örökké. Isten elsõ ígéretében kötelezte magát,
hogy nekünk adja a Fiát. Ezt szoktuk mondani:
’Hála legyen az Istennek kimondhatatlan aján-
dékáért!’ De ne hagyjuk a szavakat túl könnyen
átsiklani a nyelv fölött. Az, hogy Isten az Õ
egyetlen Fiát adta, a szeretet minden képzeletet
felülmúló, nagy cselekedete volt: valójában a
’nagy’ szó túl erõtlen ahhoz, hogy leírja a szere-
tetnek ezt a csodáját. Az Úr odaadta a Fiát, ön-
ként kiszolgáltatva õt mindnyájunkért – és az-
tán? Megígérte, hogy elküldi a Szent Szellemet,
a Vigasztalót, hogy örökre velünk legyen. Fel
tudjuk mérni e nagy ígéret értékét? A Szent
Szellem pünkösdkor szállt le, beteljesítve a régi
próféciát: vajon ez a csodálatos leereszkedés
nem egy nagyon nagy és becses ajándék volt?
Ne feledjük, hogy a Szent Szellem véghezviszi
bennünk mindazt a munkát, ami elõkészít min-
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ket a mennyei társaságra. Dicsõség Istennek a
határtalan kegyelem e látogatásáért!

Mi volt a következõ ígéret? Urunk megígérte,
hogy ’másodszor majd a bûn hordozása nélkül
fog megjelenni azoknak, akik várják õt üdvössé-
gükre’. Vajon az összes szent együttvéve képes-
e felmérni a második eljövetel ígéretének nagy-
ságát? Ez végtelen boldogságot jelent a szentek
számára. És mit ígért még? Nos azt, hogy mivel
õ él, mi is élni fogunk. Birtokunkban lesz a
mennyei boldogság halhatatlansága; örvendezni
fogunk testünk feltámadása fölött; együtt fo-
gunk uralkodni Krisztussal; megdicsõülünk a
jobbján. Beteljesült és beteljesületlen ígéretek,
ígéretek a jelenre és az örökkévalóságra vonat-
kozóan – ezek valóban olyan nagy dolgok, hogy
lehetetlen elképzelni, hogy ennél nagyobbak
még lehetnének.

Mit mondhatna többet, 
mint amit mondott neked?

Neked, aki Jézusnál kerestél menedéket.

Ti, kiknek elméje gyakorlott a fennkölt gon-
dolatokban, mondjátok meg nekem, mennyire
becsülitek a hûséges ígéretek értékét! Én nagy-
ra értékelem a bûnbocsánat ígéretét. Ti, akik
bûnbocsánatot nyertetek, hirdessétek e jótéte-
mény nagyságát! Aztán van az örökbefogadás
ígérete. Isten gyermekei, talán kezditek felismer-
ni, milyen szeretettel ajándékozott meg bennete-
ket az Atya ebben az ígéretben; mondjátok el
mindenkinek az örömötöket! Van ígéret, amely
szerint Isten megsegít a szükség idején. Ti, kik
megpróbáltattatok, tudjátok, hogy Isten meg-
tartja és megszabadítja a választottjait; hirdes-
sétek hát kegyelmének nagyságát! Van egy má-
sik ígéret, miszerint a szükségednek megfelelõ
lesz az erõd. Ti, akik szorgalmasan dolgoztok
Krisztusért, és nap mint nap hordozzátok a ke-
resztjét, érzitek, milyen nagy a biztos támogatás
eme ígérete. Micsoda szavak ezek: ’Nem vonja
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meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül él-
nek.’ És micsoda mondat ez: ’Akik Istent szere-
tik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak,
akiket elhatározása szerint elhívott.’ Ki tudja
felmérni egy ilyen csodálatos ígéret szélességét?
Nem, ne vedd elõ a mérõszalagot a zsebedbõl, itt
nem veszed semmi hasznát. Még ha meg is tud-
nád mérni egy állócsillag távolságát mint viszo-
nyítási alapot, akkor is lehetetlen lenne minden
számítás. Itt hasznavehetetlen minden mérték,
amivel a gazdagok vagyonukat mérik. Egy milli-
omos azzal dicsekszik, hogy birtoka tengertõl
tengerig terjed, de azt a birtokot, amit a mi hû-
séges Istenünk ígérete biztosít nekünk, nem ha-
tárolják tengerek. A téma olyan nagy, hogy meg-
haladja kifejezõerõmet, ezért inkább elhallgatok.

Az a vers, amelyrõl most gondolkodunk, igen
nagy és értékes ígéretekrõl beszél. A nagyság és
az érték ritkán járnak együtt, de ebben az eset-
ben teljes mértékben egyesültek. Amikor az Úr
kinyitja a száját, hogy ígéretet tegyen, akkor az
bizonyosan méltó hozzá: az erõ és a gazdagság
szavait beszéli. Ahelyett, hogy megpróbálnék
tantételszerûen beszélni az ígéretek értékes vol-
táról, visszatérek azok tapasztalatára, akik ki-
próbálták és tanúsították õket.

Szeretett testvéreim, mily értékesek az ígére-
tek a szegények és szûkölködõk számára! Azok,
akik tudják, hogy lelkileg szegények, felismerik
annak az ígéretnek az értékét, amely a legjob-
ban illik az esetükre. És mily értékesek az ígére-
tek azok számára, akik örülhettek a teljesülé-
süknek! Emlékezetünkben felidézhetjük azokat
az idõket, amikor mélyponton voltunk, és az Úr
segített nekünk ígérete szerint. Bár mélyre es-
tünk, nem süllyedtünk el a mocsárban, mert ar-
ra az idõre vártunk, amikor az Úr megjelenik,
hogy megmentsen bennünket. Ígéretei megaka-
dályozták, hogy végképp elkeseredjünk, jóval
azelõtt, hogy megérkeztünk a szeretet vacsorá-
jára. Számolva a jövõbeli megpróbáltatásokkal,
bizalmunkat az ígéretbe helyezzük. Tehát már
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most nagyon értékes számunkra, pedig még be
sem teljesült. Minél inkább hiszünk az ígéret-
ben, annál több dolgot találunk benne, amiben
hihetünk. Olyan értékes számunkra az Úr ígére-
te, hogy inkább megválunk mindentõl, amink
van, mintsem hogy egyetlen mondatát is elves-
sük. Nem tudjuk megmondani, hogy az Úr me-
lyik ígéretére lesz szükségünk legközelebb: egy
ígéretrõl, amelyet alig vettünk észre, egy adott
pillanatban kiderülhet, hogy nélkülözhetetlen
az életünk szempontjából. Hála Istennek, nem
kell megválnunk a Szentírás egyetlen kincsétõl
sem: ezek mind ’igen és ámen’ Jézus Krisztus-
ban, Isten dicsõségére!

Milyen értékesek az ígéretek, amikor betegen
fekszünk, a fájdalom és kimerültség által meg-
próbáltatva és megkísértve! Minden nyomasztó
körülmény elveszti ártó hatalmát, amikor hi-
tünk erõsen megragadja Isten ígéreteit. Milyen
megnyugtató tudat, hogy fejem és szívem az ígé-
reten nyugszik: a Mindenható igazságára ha-
gyatkozom! Nem földi hiábavalóságokban, ha-
nem az isteni igazságban bízom. Semmi sem
hasonlítható ehhez a tökéletes nyugalomhoz.
A béke gyöngye az ígéretek között található. Az
a legértékesebb, ami támasza a haldokló embe-
reknek, és segít nekik abban, hogy olyan öröm-
mel lépjenek át az örökkévalóságba, mintha egy
menyegzõi lakomára mennének. Az a legértéke-
sebb, ami örökké tart, és nem romlik el. Amiben
minden dolog megvan – az valóban becses, és
ilyen Isten ígérete.

Ha az ígéretek ilyen nagyok és értékesek, fo-
gadjuk el õket örömmel, és higgyünk nekik! Kell-e
unszolnom Isten gyermekét, hogy ezt tegye?
Nem, nem akarom megszégyeníteni; bizonyosan
hisz a saját Atyjának! A Mindenható fiai és lá-
nyai számára bizonyosan a világ legkönnyebb
dolga hinni abban, aki erõt adott nekik, hogy Is-
ten gyermekeivé váljanak! Testvéreim, ne této-
vázzunk hitetlenséggel, hanem higgyünk teljes
szívünkbõl!
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Az ígéreteket ismernünk kell. Vajon nem kel-
lene-e a kisujjunkban is lenniük? Nem kellene-
e jobban ismernünk õket, mint bármi mást?
Nem baj, ha nem olvastad a legújabb könyvet,
és nem hallottál a kormány legújabb törvényé-
rõl, de jól kell tudnod, hogy mit mondott az Úr,
és akarjad látni, hogy ígérete beteljesül. Annyi-
ra jártasaknak kell lennünk az Írásban, hogy
mindig a nyelvünk hegyén legyen az az ígéret,
amelyik a legjobban illik az esetünkre. Az Írás
másolatainak kellene lennünk, az isteni ígéret-
nek a szívünkben kell lennie. Szomorú dolog, ha
Isten bármelyik gyermekének nincs tudomása a
királyi ígéret létezésérõl, amely gazdagíthatná
õt. Szánalmas dolog, ha bármelyikünk olyan,
mint a szegény ember, aki vagyont örökölt, de
semmit sem tudott róla, ezért tovább seperte az
utcát, és fillérekért koldult. Mi haszna van, ha
van egy horgonyod, amikor a hajód viharban
hánykolódik a tengeren? Mi haszna van egy ígé-
retnek, amire nem emlékszel, és így nem tudsz
esedezni érte imáidban? Nem baj, ha bármi
mást nem ismersz, de feltétlen ismerned kell az
Úr ama ígéreteit, amelyekre nagyobb szüksége
van a lelkünknek, mint testünknek a kenyérre.

Az ígéreteket hasznosítanunk kell. Nemrégen
egy barátom bizonyos jótékonysági célokra
csekket adott nekem, és ezt mondta: ’Feltétlenül
vedd ki a bankból még ma.’ Biztos lehetsz ben-
ne, hogy megtettem. Nem tartok magamnál
csekkeket, hogy nézegessem õket vagy játsszak
velük: elviszem õket a bankba, ahol felveszem a
pénzt, és elköltöm.

Nagy Istenünk arra szánta értékes ígéreteit,
hogy elvigyük õket hozzá, és beváltsuk azokra
az áldásokra, amelyeket szavatolnak. Az ima el-
viszi az ígéretet a Hit Bankjába, és ott megkap-
ja az arany áldást. Ügyelj arra, hogyan imádko-
zol! Ne hagyd, hogy üres formasággá váljon!
Egyes emberek sokáig imádkoznak, de nem
kapják meg, amit kérnek, mert nem hittel ese-
deznek az ígéretért. Ha bemész egy bankba, és
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ott egy óra hosszáig beszélgetsz a tisztviselõvel,
majd készpénz nélkül jössz ki, akkor mi hasz-
nod belõle? Ha én bemegyek egy bankba, akkor
átnyújtom a csekkemet a pulton keresztül, fel-
veszem a pénzem, és megyek a dolgomra. Ez a
legjobb módja az imádkozásnak is. Kérd, amire
szükséged van, mert az Úr megígérte. Hidd el,
hogy megkapod az áldást, és menj a dolgodra
ennek teljes bizonyosságával. Kelj fel a térdepe-
lésbõl énekelve, mert az ígéret teljesül: Isten így
válaszol az imádra. Nem imád hossza, hanem
ereje nyeri meg Istent, és az ima ereje az ígéret-
be vetett hitedben rejlik, amelyért az Úr elõtt
esedeztél. 

Végül beszélj az ígéretekrõl! Mondd el a Ki-
rály udvartartásának, hogy mit mondott a Ki-
rály! Soha ne rejtsd véka alá Isten lámpásait! Az
ígéretek kiáltványok; írd fel õket a falra, olvasd
fel õket hangosan a piactéren! Ó, beszélgetése-
inket bárcsak gyakrabban fûszereznék meg Is-
ten ígéretei! Ebéd után gyakran üldögélünk egy
fél órát, ízekre szedjük az igehirdetõinket, és
szapuljuk a szomszédjainkat. Ez a vasárnapi
szórakozásunk! Sokkal jobb lenne, ha ezt mon-
danánk: ’Barátom, idézz egy ígéretet!’; és õ így
válaszolna: ’És te is mondj egy ígéretet!’ Utána
beszéljen mindenki saját tapasztalatai alapján
arról, hogyan teljesítette az Úr ezeket az ígérete-
ket, és minden jelenlévõ mondja el a maga tör-
ténetét Isten hûségérõl. Ezekkel a szentséges
beszélgetésekkel melengetnénk szívünket, meg-
örvendeztetnénk egymást, és így hasznosan töl-
tenénk el a vasárnapot.

Az üzletemberek üzleti ügyeikrõl beszélget-
nek, az utazók kalandjaikról, a farmerek pedig a
termésrõl; nem kellene-e megemlékeznünk az
Úr jóságáról, és elbeszélgetnünk a hûségérõl?
Ha ezt tennénk, mindnyájan hitelesítenénk Pé-
ter kijelentését, miszerint az Úr ’igen nagy és be-
cses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket.’
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12. Az Úr ígérete és 
ajándékozási szabálya

’Az Úr tehát bölcsességet adott Salamon-
nak, ahogyan megígérte neki.’ (1Kir 5,26)

Nem tudom, hogy az Úr hogyan adott bölcsessé-
get Salamonnak, de megígérte és megtartotta a
szavát. Minél többet gondolkodsz ezen a tényen,
annál figyelemreméltóbbnak tûnik. Salamon
nem olyan körülmények között született, ame-
lyek kedveztek volna a bölcsességnek. Egy koros
apa kedvenc gyermeke volt, és fölöttébb valószí-
nû, hogy elkényeztették. Fiatal emberként ke-
rült a trónra, mielõtt alkalmassá vált volna rá a
dolgok természetes rendje szerint, és valószínû-
nek látszott, hogy nagy baklövéseket és hibákat
követ el. Szenvedélyes ember volt, ami végül ha-
talmába kerítette, és úgy tûnt, hogy inkább
kicsapongó embernek, mint filozófusnak bizo-
nyul. Mint nagyon gazdag, korlátlan hatalom-
mal bíró és állandó jólétben élõ ember, nem ren-
delkezett a megpróbáltatások tapasztalatával,
amelybõl az emberek bölcsességet merítenek.
Vajon kik voltak a tanítói? Ki tanította bölcses-
ségre? Lehet, hogy bûnbánó anyja példát muta-
tott neki igazi erkölcsösségbõl és a hitéletbõl, de
õ soha nem adhatta meg neki azt a kiemelkedõ
bölcsességet, ami az összes többi ember fölé
emelte, és a hírnév csúcsára juttatta. Többet tu-
dott, mint a többi ember, ezért a bölcsességet
nem kölcsönözhette tõlük. Bölcsek ültek a lába-
inál, és hírneve odavonzotta a zarándokokat a
világ másik végérõl is; de egyikük sem lehetett a
tanítója, hiszen õ felülmúlta mindnyájukat. Va-
jon hogyan emelkedett ez az ember a bölcsesség
e magas szintjére, hogy neve minden korban a
bölcs ember szinonimája legyen?

A lángész kialakulása nagyon titokzatos fo-
lyamat. Ki adhat egy fiatal embernek bölcsessé-
get? Az emberek adhattak neki tudást, de böl-
csességet nem. Egyetlen tanító, mester vagy
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hittudós sem adhat bölcsességet másnak: az is
nagy igyekezetébe kerül, hogy maga szert tegyen
valamennyire. Isten azonban megadta Salamon-
nak a szív nagyságát és a páratlan bölcsességet,
olyan bõségben, mint a tenger homokját; mert
Isten mindenre képes. Olyan beavatkozások ál-
tal, amelyeket csak Õ maga ismer, az Úr kiala-
kította a fiatal királyban a megfigyelés, érvelés
és megfontolt cselekvés páratlan képességét.
Gyakran csodáltuk Salamon bölcsességét; én
arra biztatlak, hogy csodáld inkább Jahve böl-
csességét, aki megalkotta Salamon bámulatos
lángelméjét.

Az Úr azért mûvelte ezt a csodát Salamon-
nal, mert megígérte, hogy megteszi, és õ bizonyo-
san megtartja a szavát. Sok más szöveg is meg-
felelne a célomnak ugyanúgy, mint ez, mert
csupán azt kívánom hangsúlyozni, hogy amit Is-
ten megígért valakinek, azt bizonyosan meg is
adja neki. Legyen az bölcsesség Salamon szá-
mára vagy kegyelem az olvasó számára – ha az
Úr megígérte, akkor nem hagyja, hogy holt betû
maradjon. Az az Isten, aki teljesítette ígéretét
ebben a figyelemre méltó esetben, ahol a feladat
meghaladta az emberi erõt, és olyan kedvezõtlen
körülmények között kellett megoldani, más ese-
tekben is teljesíti az ígéretét, akármilyen nehéz
és titokzatos is a végrehajtás módszere. Isten
mindig szó szerint teljesíti ígéretét; igen, és álta-
lában túl is megy annak betû szerinti jelenté-
sén. Ebben az esetben, miután Salamonnak
bölcsességet adott, még megtoldotta gazdagság-
gal és ezer más dologgal, amelyek nem voltak
benne az egyességben. ’Keressétek elõször az õ
országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul
megadatnak nektek.’ Õ, aki mérhetetlen áldá-
sokra tesz ígéreteket, úgy adja ráadásul a min-
dennapi dolgokat, mintha jelentéktelenek és
magától értetõdõk volnának, mint a kereskedõ
papírja és zsinórja, amivel becsomagolja a vásá-
rolt árut.

Salamon esetébõl és ezer más hasonló eset-
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bõl megtanulhatjuk, hogy Isten ajándékozási
szabálya: ígérete szerint. 

A Biblia lapjain hemzsegnek a példák. Az Úr
megígérte elbukott õsszüleinknek, hogy az asz-
szony utóda a kígyó fejét tapossa majd; és íme,
az asszony eme csodálatos utódja megjelent, és
megszerezte magának és nekünk megváltásunk
dicsõséges gyõzelmét! Eme ígéret teljesítése biz-
tosít minket arról, hogy Isten a többit is meg-
tartja. Isten azt ígérte Nóénak, hogy ha belép a
bárkába, biztonságban lesz, és úgy is lett. Az
özönvíz elõtti világot elpusztító megszámlálha-
tatlan hullám közül egy sem tudott betörni a
biztonságos helyre. Amikor Isten azt mondta
Ábrahámnak, hogy utódot ad neki és országot,
amelyet ez az utód fog birtokolni, ígérete lehetet-
lennek tûnt; de Ábrahám hitt Istennek, és ami-
kor elérkezett az ideje, örvendezett, mert meg-
látta Izsákot és benne a megígért utódot.
Amikor az Úr megígérte Jákóbnak, hogy vele
lesz és jót cselekszik vele, megtartotta a szavát,
és megadta neki a szabadulást, amiért Jákób
tusakodott vele a Jabbók pataknál. Az a sokáig
szunnyadó ígéret, hogy Izráel utódja fogja birto-
kolni a tejjel és mézzel folyó országot, úgy tûnt,
hogy sohasem teljesül, amikor a törzseket rab-
szolgaságba döntötték Egyiptomban, és a fáraó
vasmarokkal tartotta és nem akarta elengedni
õket. De Isten, aki kezeskedett népéért, kihozta
õket erõvel és kinyújtott karral, azon a napon,
amikorra megígérte. Kétfelé választotta a Vörös-
tengert, és átvezette népét a pusztaságon, mert
biztosította õket, hogy megteszi. Kettéhasította
a Jordánt, és kiûzte a kánaániakat elõlük, és
örökségül adta népének az országot, ahogy meg-
ígérte. Olyan sok történet szól az Úr hûségérõl,
hogy a rendelkezésemre álló idõ rövid volna ah-
hoz, hogy mindet felsoroljam. Isten szavait min-
dig kellõ idõben igazolták Isten cselekedetei. Is-
ten az ígérete szerint bánt az emberekkel.
Valahányszor megragadták az ígéretet és ezt
mondták: ’Tedd azt, amit mondtál!’, Isten vála-
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szolt a könyörgésre, és bebizonyította, hogy nem
hiábavaló bízni benne. Minden idõben Isten vál-
tozatlan szabálya volt, hogy az utolsó betûig és
percnyi pontossággal megtartotta a szavát. 

‘Ez magas röptû beszéd’ – mondhatja valaki;
nos, akkor megpróbálom egyszerûbben elmon-
dani. Istennek az a szokása, hogy megtartja az
ígéreteit. Mi magunk élõ tanúi vagyunk annak,
hogy Isten nem felejti el a szavát. Sok millióan
tanúsíthatjuk, hogy bíztunk benne, és sohasem
csalatkoztunk. Valaha megtört szívû ember vol-
tam, és a Mindenható haragjának sötét felhõje
alatt éltem, bûnösen és önmagamat elítélve. Úgy
éreztem, hogy ha örökre számûzetnék Jahve je-
lenlétébõl, egy szót sem szólhatnék az ítélet
igazságossága ellen. Amikor ezt olvastam az Igé-
jében: ’Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz õ:
megbocsátja bûneinket’, hozzá fordultam. Re-
megve elhatároztam, hogy próbára teszem az
ígéretét. Megvallottam vétkeimet az Úrnak, és Õ
megbocsátott nekem. Ez nem mesebeszéd, mert
az a mély, megnyugtató béke, amely a megbo-
csátás pillanatában eltöltötte a szívemet, olyan
csodálatos volt, hogy úgy tûnt, mintha új életet
kezdtem volna; mint ahogy így is volt. 

Elmondom, hogyan történt. Egy vasárnapon
hallottam egy szegény embert a következõ ígé-
retrõl beszélni: ’Rám figyeljetek a föld legvégérõl
is, és megszabadultok.’ Nem értettem, hogyan
tud egy Krisztusra vetett puszta pillantás meg-
szabadítani. Túl egyszerû cselekedetnek tûnt
ahhoz, hogy ilyen nagy hatása legyen; de, mivel
kész voltam bármit megpróbálni, Jézusra tekin-
tettem: RÁNÉZTEM.

Ez minden, amit tettem. Ez volt minden,
amit tenni tudtam. Rátekintettem arra, akit úgy
jelentett ki Isten, mint engesztelõ áldozatot az
ember bûneiért; és azonnal értettem, hogy meg-
békéltettem Istennel. Láttam, hogy ha Jézus he-
lyettem szenvedett, nekem már nem kell szen-
vednem; és ha Õ bûnhõdött minden vétkemért,
nekem már nem kell bûnhõdnöm. Bûnömnek el
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kell töröltetni, ha Jézus helyettem bûnhõdött
érte. Ezzel a gondolattal a béke kellemes érzése
áradt szét a lelkemben – az Istennel való megbé-
kélésé az Úr Jézus Krisztus által. Az ígéret igaz
volt, és én ezt megtapasztaltam. Ez már har-
minchat éve történt, de én sohasem vesztettem
el a tökéletes megmenekülésnek azt az érzését,
amelyet akkor találtam meg; és nem vesztettem
el azt a békét sem, amely oly kellemes érzéssel
töltötte el a lelkemet. Azóta sohasem bíztam hi-
ába Isten ígéreteiben. Veszedelmes helyzetekbe
kerültem, sok ínséget éltem meg, gyakran érez-
tem éles fájdalmat, és szüntelen aggodalom nyo-
masztott; de az Úr hû volt Igéjének minden sorá-
hoz, és amikor bíztam benne, Õ keresztülvitt
mindenen, fennakadás nélkül. Csak elismerõen
beszélhetek róla, és azt is teszem. EZT ALÁÍRÁ-
SOMMAL ÉS PECSÉTEMMEL HITELESÍTEM,
habozás és fenntartás nélkül.

Az összes hívõ tapasztalatai hasonlóak: az
öröm és béke új élete azzal kezdõdött számunk-
ra, hogy hinni kezdtünk az ígérettevõ Istennek,
és továbbra is eszerint élünk. Emlékezetünkben
a beteljesült ígéretek hosszú listája van jelen,
ami hálát ébreszt bennünk, és megerõsíti bizal-
munkat. Évrõl évre próbára tettük Istenünk hû-
ségét számtalan módon, de mindig ugyanazzal
az eredménnyel. Az élet mindennapos dolgainak
ígéreteivel mentünk hozzá, amelyek mindenna-
pi kenyerünkkel, ruhánkkal, gyermekeinkkel és
otthonunkkal kapcsolatosak, és az Úr kegyesen
bánt velünk. Hozzá folyamodtunk betegségeink-
kel, rágalmaztatásainkkal, kétségeinkkel és
kísértéseinkkel kapcsolatban, és Õ sohasem ha-
gyott cserben minket. A kis dolgokban is figyel-
mes volt velünk: még a hajszálainkat is megszá-
molta. Volt úgy, hogy az ígéret teljesülése
teljesen valószínûtlennek tûnt, mégis hihetetlen
pontossággal bekövetkezett. Az emberek csa-
lárdsága elszomorított minket, de örültünk és
ma is örülünk Isten õszinteségének. Könnyek
szöknek a szemünkbe, ha azokra a döbbenetes

60



módszerekre gondolunk, amelyekkel Jahve, a
mi Istenünk véghezvitte kegyes ígéreteit. 

Hadd beszéljek nyíltan azokhoz, akik bíznak
az Úrban. Isten gyermekei, mennyei Atyátok
nem volt-e hûséges hozzátok? Nem azt tapasz-
taltátok-e lépten-nyomon, hogy ti mindig kudar-
cot vallotok, de Õ sohasem? Jól mondta az
apostol: ’Bár mi hûtlenek vagyunk, õ hû marad,
mert õ magát meg nem tagadhatja.’ Az isteni
nyelvet a legszélesebben értelmezhetjük, és azt
találjuk, hogy Isten jelentésük legvégsõ határá-
ig teljesíti ígéreteit. Ajándékozási szabálya nagy-
szerû és nagyvonalú: az ígéret egy nagy edény,
és az Úr csordultig tölti azt. Amiképpen Sala-
monnak megadta a bölcsességet, ’ahogyan meg-
ígérte neki’, ugyanígy fog cselekedni minden
esetben, amíg a világ fennáll. Ó, kedves olvasó!
Higgy az ígéretnek, és ezáltal bizonyulj az ígéret
örökösének. A Szent Szellem vezéreljen, hogy
ezt cselekedd, Jézus érdeméért!

13. A kivétel nélküli szabály

’Áldott az ÚR, aki nyugalmat adott nép-
ének, Izráelnek egészen úgy, ahogyan meg-
ígérte. Egyetlen szó sem veszett el mindab-
ból a jó ígéretbõl, amit megígért szolgája,
Mózes által.’ (1Kir 8,56)

Isten jó dolgokat ad az embereknek, ígérete
szerint. 

Ez ténykérdés, és nem csupán vélemény. Mi
kijelentjük ezt, és az egész világgal dacolunk, ha
bármilyen bizonyítékot felhoz, cáfolandó ezt az
állítást.

Ebben a kérdésben a szerzõ személyes tanú.
Sokéves tapasztalattal rendelkezem, és széles-
körû megfigyeléseket tettem, de még nem talál-
koztam olyan személlyel, aki bízott Istenben, és
úgy találta volna, hogy az Úr ígérete cserben-
hagyta õt. Sok embert láttam, akik úgy élték túl
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a nehéz megpróbáltatásokat, hogy bíztak az Úr
szavában, és láttam sok haldokló embert is,
akik a halálban diadalmaskodtak ugyanezen hit
által. Még sohasem találkoztam olyan hívõvel,
aki ideiglenes megpróbáltatásai miatt szégyellte
volna a reménykedését, sem olyannal, aki halá-
los ágyán megbánta volna, hogy bízott az
Úrban. Minden megfigyelésem ezzel ellentétes,
és megerõsít abban a meggyõzõdésemben, hogy
az Úr hûséges mindazokhoz, akik bíznak benne.
Ebben a dologban kész vagyok ünnepélyesen ta-
núságot tenni a bíróság elõtt. Nem állítanék va-
lótlanságot a kegyes csalás ürügyén, hanem be-
csületes tanúként tanúskodnék ebben a fontos
kérdésben fenntartás és kertelés nélkül. Soha-
sem ismertem olyan embert, aki a halál kínjai
között amiatt siránkozott volna, hogy bízott az
Üdvözítõben. Sõt, sohasem hallottam, hogy ilyen
dolog bárhol és bármikor megtörtént volna. Ha
lett volna ilyen eset, az evangélium gyûlölõi szél-
tében-hosszában hirdették volna; minden utca
hangos lett volna a rossz hírtõl, minden prédi-
kátor szembesült volna vele. Gúnyiratokat talál-
tunk volna minden templom és imaház ajtaja
elõtt, amelyek beszámoltak volna arról, hogy va-
laki, aki szent életet élt, és bízott a Megváltó ér-
demeiben, utolsó óráiban rájött, hogy rászedték,
és hogy a kereszt tana merõ ámítás. Kihívjuk az
ellenzõket, hogy mutassanak fel egyetlen ilyen
esetet, akár a gazdagok, akár a szegények, akár
az öregek, akár a fiatalok között. Tanúskodjon
maga az ördög, ha tud, az Örökkévaló Isten ígé-
retének egyetlen kudarca mellett. De még senki
sem mondta, hogy Jahve becsapta valamelyik
emberét, és nem is fogja soha, mert Isten hû
minden szavához, amit valaha kiejtett. 

Isten soha nem hazudik. Már a puszta felté-
telezés is istenkáromlás. Miért állítana valót-
lant? Mi lehetne, ami arra késztetné, hogy meg-
szegje a szavát? Ez ellenkezne a természetével.
Hogyan lehetne Isten, ha nem lenne igazmondó
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és becsületes? Ezért hiányos hûséggel nem
szegheti meg ígéretét.

Továbbá a Mindenható Isten sohasem tesz
olyan ígéreteket, amelyek meghaladják az erejét.
Mivelünk gyakran elõfordul, hogy szeretnénk az
ígéretünk szerint cselekedni, de a körülmények
úrrá lesznek rajtunk, és ígéretünk füstbe megy,
mert képtelenek vagyunk teljesíteni. Ez soha-
sem történhet meg a Mindenható Istennel, mert
képességei határtalanok. Számára minden le-
hetséges.

Lehet, hogy az ígéretünket tévedésbõl tettük,
és utólag rájövünk, hogy nem lenne jó úgy cse-
lekedni, ahogy mondtuk; de Isten tévedhetetlen,
ezért ígéretét sohasem vonja vissza tévedés mi-
att. A végtelen bölcsesség hagyta jóvá minden
ígéretét; a csalhatatlan ítélet jegyezte fel minden
szavát, és az örök igazság iktatta õket törvénybe.

Az ígéret nem vallhat kudarcot az Isteni Ígé-
rettevõ megváltozása miatt. Mi változunk; gyar-
ló, esendõ emberek vagyunk! De az Úr nem is-
mer változékonyságot, a változásnak még az
árnyékát sem; ezért szava örökre ugyanaz ma-
rad. Mivel nem változik, ígéretei szilárdan áll-
nak, akár a nagy hegyek. ’Mond-e olyat, amit
meg ne tenne?’ Erõs vigaszunk Isten változha-
tatlan dolgain alapszik.

Az Úr ígérete nem mehet füstbe feledékeny-
sége miatt sem. Mi mondhatunk nagyokat; mert
bár a szándék megvan bennünk, kudarcot val-
lunk a végrehajtásban, mert közbejönnek más
dolgok, és elterelik a figyelmünket. Elfeledke-
zünk az ígéretrõl, vagy lelkesedésünk alább-
hagy; de ez sohasem történhet meg a Hûséges
Ígérettevõvel. Legrégibb ígérete is frissen él em-
lékezetében, és ma ugyanaz a szándéka vele,
mint amikor elõször kimondta. Valójában folya-
matosan mondja az ígéretet, hiszen számára
nincs idõ. Az Írás régi ígéretei új ígéretek a hit
számára; mert a szavak ma is Isten szájából
erednek, hogy lelki táplálékul szolgáljanak az
emberek számára. 
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Mindezek miatt Isten szava megérdemli, hogy
elhiggyük, akár kimondjuk, akár nem. Ez a leg-
bizonyosabb dolog, ami valaha létezett vagy va-
laha létezhet. Szavának hinni annyi, mint elhin-
ni azt, amit senki sem vonhat kétségbe. Isten
mondta? Akkor úgy kell lennie. ’Az ég és a föld
elmúlik, de Isten beszédei nem múlnak el.’ Isten
felfüggesztheti a természet törvényeit: a tûz
megszûnhet égni, és a víz megszûnhet folyni,
mert ez nem jelenti Isten hûtlenségét; de ha a
szava meghiúsulna, az azt jelentené, hogy az Is-
ten jellemében és természetében dicstelen állha-
tatlanság van, ez pedig sohasem fordulhat elõ.
Pecsétünkkel hitelesítsük, hogy Isten szavahi-
hetõ, és eszünkbe ne jusson arra gyanakodni,
hogy nem mond igazat. 

Az ígéret változhatatlan szava Isten ajándé-
kozási szabálya, és mindig is az lesz. Tettem egy
további megfigyelést is: ennek a szabálynak
egyetlen más szabály sem mondhat ellent. Isten
ígéretének szabályával egyetlen más törvény –
akár vélt, akár valóságos – sem kerülhet össze-
ütközésbe. 

Gyakran a kiérdemlés törvényét helyezik
szembe vele, de az nem kerekedhet felül. ’Ó –
mondhatja valaki –, én nem hiszem, hogy Isten
üdvözíthet engem, mert semmi jó sincs ben-
nem!’ Helyesen beszélsz, és félelmed nem lenne
alaptalan, ha Isten a kiérdemlés szabálya sze-
rint bánna veled. De ha hiszel az Õ Fiában, Jé-
zusban, ez a szabály nem mûködik, mert az Úr
az ígéret szabálya szerint bánik veled. Az ígéret
nem az érdemeiden alapszik; Isten önként tette,
és önként tartja meg. Ha aziránt érdeklõdsz,
hogy mi a válasz méltatlanságodra, hadd emlé-
keztesselek Jézusra, aki azért jött, hogy meg-
szabadítson a bûneidbõl. Az Úr Jézus határta-
lan érdemei a te számládon lesznek jóváírva,
ami egyszer s mindenkorra kiegyenlíti érdemte-
lenségedet. Az érdem törvénye pusztulásra ítél-
ne téged a saját személyedben; de aki hisz, az
nem a törvény, hanem a kegyelem hatálya alatt
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áll; és a kegyelem hatálya alatt a nagy Úr a szín-
tiszta irgalom alapján bánik az emberekkel,
ahogyan ígéretében kinyilatkoztatta. Ne légy ön-
elégült, különben az igazságszolgáltatás elítél;
fogadd el készséggel a megváltást, mint ingye-
nes ajándékot, amit Isten az Õ uralkodói elõjo-
ga gyakorlásával ad neked, ezt mondva: ’Irgal-
mazok, akinek irgalmazok.’ Légy alázatos, és
bízz Isten kegyelmében, amelyet kijelentett Jé-
zus Krisztusban, és az ígéret bõségesen teljesül
számodra.

Az Úr nem erkölcsösségük mértéke szerint
bánik az emberekkel. ’Ó – mondja az istenkere-
sõ –, úgy gondolom, hogy üdvözülhetnék, ha
jobbá tudnám tenni magam, vagy ha valláso-
sabb lennék, vagy nagyobb lenne a hitem; de én
erõtlen vagyok. Nem tudok hinni; nem tudok
bûnbánatot érezni; semmit sem tudok jól csi-
nálni!’ Ne feledd, hogy a kegyelmes Isten nem
aszerint ígérte neked az áldást, hogy mennyire
vagy képes szolgálni Õt, hanem kegyelmének
gazdagsága szerint, amint azt Igéjében kijelen-
tette. Ha ajándékait lelki erõd mértéke alapján
adná neked, semmit sem kapnál; mert semmit
sem tehetsz az Úr nélkül. De mivel Isten az ígé-
retét kegyelmének végtelensége okán tartja meg,
nem férhet kétség hozzá. Ne tétovázz hitetlen
módjára az ígéretnél, hanem tekintsd úgy, hogy
aki az ígéretet tette, az teljesíteni is tudja! Ne
korlátozd Izráel Szentjét, azt képzelve, hogy sze-
retetét behatárolják a te képességeid. Egy folyó
vízhozamát nem annak a sivatagnak a szárazsá-
ga alapján kell kiszámítani, amelyen keresztül-
folyik: a kettõ között nincs logikai összefüggés.
Elsõ pillantásra látható, hogy a végtelen szeretet
kiterjedését nem lehet az emberi gyengeség mér-
téke alapján kiszámítani. A mindenható kegye-
lem mûködését nem korlátozza az erkölcsi erõ,
vagy az erõ hiánya. Isten ereje megtartja Isten
ígéretét. Gyengeséged nem gyõzheti le Isten ígé-
retét, erõd pedig nem teljesítheti azt: aki az ígé-
retet tette, maga fogja teljesíteni. Nem a te dol-
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god, és nem is az enyém, hogy megtartsd Isten
ígéreteit: ez az Õ feladata, és nem a miénk. Sze-
gény gyámoltalan ember, tehetetlenséged nehéz
vagonját kapcsold az ígéret mozdonyához, és az
végigvontat téged a kötelesség és az áldás pályá-
ján! Bár inkább vagy halott, mint élõ, bár több
a gyengeséged, mint az erõd, ez nem befolyásol-
ja az isteni ígéret bizonyosságát. Az ígéret ereje
abban rejlik, aki az ígéretet tette. Tekinteted for-
dítsd hát magadról Istenre! Ha erõtlen vagy, bo-
rulj az isteni ígéret kebelére; ha halottnak tartod
magad, légy eltemetve abba a sírba, ahol az ígé-
ret csontjai fekszenek, és mihelyt megérinted
õket, életre kelsz. Nem az a kérdés, hogy mi mit
tudunk vagy mit nem tudunk megtenni, hanem
minden attól függ, hogy az Úr mire képes. Elég,
ha saját szerzõdéseinket teljesítjük, anélkül,
hogy megpróbálnánk teljesíteni Isten ígéreteit.
Nem szeretném, ha egy embertársam kétségbe
vonná fizetõképességemet csak azért, mert egy
koldus, aki a szomszéd utcában él, nem tudja
kifizetni az adósságát. Akkor én is gyanúsíthat-
nám az Urat, mert nyomós okom van arra, hogy
ne bízzak magamban? Az én képességem és Is-
ten hûsége két különbözõ dolog, és kár lenne
összekeverni a kettõt. Ne szégyenítsük meg
Urunkat, azt gondolva, hogy az õ karja megrövi-
dült, mert a mi karunk elgyengült vagy elfáradt.

Istent nem szabad a saját érzéseinkkel mér-
ni. Gyakran halljuk a siránkozást: ’Nem érzem,
hogy üdvözülhetek. Nem érzem, hogy megbo-
csátható egy olyan nagy bûn, mint az enyém.
Nem érzem, hogy meg lehet lágyítani és újítani
az én kemény szívemet.’ Ez szánalmas, ostoba
beszéd. Milyen útmutatást adhatnak érzéseink
ilyen dolgokban? Vajon érzed-e, hogy a sírban
fekvõ halottak feltámadhatnak? Érzed-e, hogy a
tél hidegét a nyár meleg követi? Mi módon érez-
hetnéd ezeket a dolgokat? Nem érzed, hanem
hiszed õket. Abszurd dolog érzésrõl beszélni eb-
ben a kérdésben. Vajon az elájuló ember érzi-e,
hogy magához fog térni? Ennek az állapotnak
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nem természetes következménye-e a halál? Va-
jon a halott testek érzik-e, hogy egyszer feltá-
madnak? Érzés itt szóba sem jöhet.

Isten bölcsességet adott Salamonnak, ahogy
megígérte neki, és neked is megadja, amit ígért,
bármilyenek is az érzéseid. Ha elolvasod Mózes
ötödik könyvét, látni fogod, hogy Mózes milyen
gyakran használja az ’ahogyan megígérte’ kifeje-
zést. Ezt mondja (5Móz 1,11): ’Áldjon meg (az
Úr), ahogyan megígérte nektek!’; nagyobb áldást
nem is mondhatott volna Izráelre. A szent em-
ber szûnni nem akaró csodálattal tekintett az
Úr bánásmódjára, mert Isten úgy bánt népével,
’ahogyan megígérte’. A mi esetünkben az Úr
bánásmódjának a szabálya: ’ahogyan megígér-
te’. Az isteni kegyelmet nem úgy tapasztaljuk
meg, ahogyan pillanatnyilag érzünk, hanem
ahogyan õ megígérte. 

Miközben ezt írom mások vigasztalására,
úgy érzem, köteles vagyok megvallani, hogy az
én érzéseim nagyon változóak, de megtanultam,
hogy ne tulajdonítsak nekik nagy jelentõséget:
mindenekelõtt felhagytam azzal, hogy az ígéret
szavahihetõségét pillanatnyi lelkiállapotom
alapján értékeljem. Ma olyan jó kedvem van,
hogy táncolni tudnék Mirjám dobjának ütemé-
re; de holnap reggel, amikor felébredek, talán
csak arra leszek képes, hogy sóhajtozzak Jere-
miás siralmaival összhangban. Vajon üdvössé-
gem ezeknek az érzéseknek megfelelõen válto-
zott? Akkor bizonyára nagyon ingatag alapja
volt. Az érzések szeszélyesebbek, mint a szelek,
súlytalanabbak, mint a buborékok: ezek lenné-
nek az isteni szavahihetõség mércéi? A lelkiálla-
pot többé-kevésbé a máj vagy a gyomor állapo-
tától függ: ezek alapján kéne megítélnünk az
Urat? Természetesen nem. A barométer emel-
kedhet vagy süllyedhet, és ettõl függõen jó vagy
rossz kedvünk lehet: függhetünk ilyen változé-
kony dolgoktól? Isten örökkévaló szeretetét nem
teszi függõvé érzelmeinktõl; ez olyan lenne, mint
hullámokra templomot építeni. Mi a tények
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alapján üdvözülünk, nem pillanatnyi szeszélye-
ink szerint. Bizonyos örök igazságok bizonyít-
ják, hogy meg vagyunk váltva vagy sem; és eze-
ket az igazságokat nem befolyásolja jókedvünk
vagy búskomorságunk. Kedves olvasó, ne pró-
báld az Úr szavahihetõségét az érzéseiddel le-
mérni! Az ilyen viselkedés az õrültség és a go-
noszság egyfajta keveréke. Ha az ígéretet az Úr
tette, akkor teljesíteni fogja – akár diadalittas
vagy, akár csüggedt.

Megismétlem: Isten nem a valószínûségek
szabálya szerint ajándékoz meg téged. Nagyon
valószínûtlennek tûnhet, hogy téged, barátom,
megáld az Úr, aki a mennyet és a földet terem-
tette; de ha bízol az Úrban, akkor kegyeibe fo-
gad, akárcsak az Áldott Szüzet, akirõl írva van,
hogy minden nemzedék boldognak fogja nevez-
ni: ’Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz,
amit az Úr mondott neki’ (Lk 1,45). ’Seregek
Ura, boldog az az ember, aki benned bízik!’
(Zsolt 84,13) Valószínûtlennek tûnik, hogy egy
vén bûnös, aki elmerült a bûnben, a Jézusban
való hit által egyszer csak új életet kezdjen; de
ez mégis lehetséges. Nagyon valószínûtlennek
tûnik, hogy egy asszony, aki bûnben él, meg-
hallván az ígéretet – ’Aki hisz benne, annak örök
élete van’ –, azonnal megragadja, és egyszerre
csak elnyerje az örök életet; de ennek ellenére
igaz, és én a saját szememmel láttam ilyet. Iste-
nünk csodatévõ Isten. A számunkra lehetetlen
vagy valószínûtlen dolgok számunkra minden-
naposak Õvele közösségben. Õ rá tudja venni a
tevét, hogy átmenjen a tû fokán, a púpja ellené-
re. Õ létrehívja a nem létezõket (Róm 4,17). Va-
jon nevetsz-e üdvözülésed gondolatára? Ha
igen, akkor ne úgy nevess, mint a bizalmatlan
Sára, hanem úgy, mint a bizakodó és jókedvû
Ábrahám. Higgy Jézusban, és akkor mindenen
nevetni fogsz, kívül és belül, és nem a hitetlen-
kedés miatt, hanem egészen más okból. Ha
megismertük Istent, nem szûnünk meg csodál-
kozni, és kezdünk jártasságot szerezni a cso-
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dákban. Hidd el Isten kegyelmének ígéretét, és
hívõként egy új világban fogsz élni, amely min-
dig csodákkal teli lesz számodra. Öröm, ha va-
laki olyan erõsen hisz Istenben, hogy teljes bizo-
nyossággal várja azt, ami emberi ítélet szerint
teljesen valószínûtlen. ’Istennél minden lehetsé-
ges’; ezért lehetséges, hogy üdvözít minden lel-
ket, aki hisz Jézusban. A gravitáció törvénye
minden esetben mûködik, és így van ez az iste-
ni hûséggel is: nincs kivétel a szabály alól, hogy
Isten megtartja a szövetségét. A szélsõséges ese-
tek, a nehéz esetek, a lehetetlen esetek mind Is-
ten ígéretének hatókörébe tartoznak, ezért sen-
kinek sem kell kétségbe esnie vagy kételkednie.
Isten számára akkor jön el az alkalom, amikor
az ember eléri képességei határát. Minél nehe-
zebb az eset, annál biztosabb, hogy az Úr segít.
Ó, bárcsak a reménytelen és gyámoltalan olva-
sók megtisztelnék az Urat azzal, hogy hisznek
benne, és mindent reá bíznak!

Mikor fognak az emberek végre hinni Iste-
nükben? ’Kicsinyhitû, miért kételkedtél?’ Ó,
bárcsak jól az eszünkbe vésõdne, hogy soha
többé nem szabad bizalmatlanoknak lennünk a
Hûséges Isten iránt!

’Igaz az Isten, az emberek pedig valamennyi-
en hazugok’ (Róm 3,4). Az Úr maga mondta:
’Hát olyan kevés az Úr ereje? Majd meglátod, be-
teljesedik-e az én beszédem, vagy sem’ (4Móz
11,23). Ne adjunk rá okot, hogy az Úr haraggal
beszéljen hozzánk, hanem higgyünk, és legyünk
benne biztosak, hogy az Úr ünnepélyes kijelen-
tései beteljesülnek. Ne kérdezzük többé egymás-
tól: ’Mi az igazság?’, hanem legyünk bizonyosak
abban, hogy az Úr szava csalhatatlan és örökér-
vényû.

Íme egy ígéret az olvasó számára, amit
próbára tehet, és amirõl meggyõzõdhet, hogy
igaz-e: ’Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén! Én megszabadítlak, és te dicsõítesz engem’
(Zsolt 50,15).

69



14. Az ígéret birtokba vétele

’Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak
Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, ame-
lyen fekszel, neked adom.’ (1Móz 28,13)

A gyáva lelkek számára nagy nehézséget jelent
megragadni Isten nekik tett ígéreteit: attól fél-
nek, hogy elbizakodottság lenne elfogadni ilyen
jó és értékes dolgokat. Általános szabálynak te-
kinthetjük, hogy ha van hitünk megragadni egy
ígéretet, az az ígéret a miénk. Aki ideadja ne-
künk az ajtaját nyitó kulcsot, az azt akarja,
hogy nyissuk ki az ajtót, és lépjünk be. Soha-
sem lehet elbizakodott, aki alázatosan hisz Is-
tennek; de nagyon elbizakodott az, aki kételked-
ni merészel a szavában. Nem valószínû, hogy
csalódunk, ha túlságosan bízunk az ígéretben.
Kudarcunk oka a hit hiánya, és nem a túlzott
hit. Nehéz lenne túl erõsen hinni Istenben; vi-
szont ijesztõen gyakori, hogy túl kevéssé hisz-
nek benne. ’Legyen a ti hitetek szerint!’ (Mt
9,29) – ez olyan áldás, amit az Úr soha nem von
vissza. ’Ha hiheted azt, minden lehetséges a hí-
võnek.’ Írva van: ’Nem mehettek be hitetlensé-
gük miatt’; de Isten sohasem mondott olyat,
hogy valakit, aki hit által ment be, megfeddtek
volna arcátlansága miatt, és ismét kiûztek volna.

A fejezet elején olvasható szöveg szerint Já-
kób úgy vette birtokba a megígért földet, hogy
elnyújtózott rajta,  és elaludt. Egy ígéret birtok-
ba vételének legbiztosabb módja, ha teljes sú-
lyunkkal ráfekszünk, és megpihenünk rajta.
’Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom.’

Milyen gyakran teljesült be az ígéret szá-
momra, amikor elhittem, és eszerint cseleked-
tem! Elnyújtóztam rajta, mint egy díványon, az
Úrra bíztam magam, és lelkemet édes nyugalom
szállta meg. Az Istenbe vetett bizalom megvaló-
sítja saját vágyait. Az ígéret, amit az Úr tett
azoknak, akik az imában keresnek oltalmat, így
szól: ’Higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és

70



meglesz nektek.’ Ez furcsán hangzik, de igaz; ez
megfelel a hit filozófiájának. Mondd a felismerés
hitével: ’Ez az ígéret az enyém’, és azon nyom-
ban a tiéd lesz. Nem látás és érzékelés, hanem
hit által ’nyerjük meg az ígéreteket’.

Isten ígérete nem egy bekerített terület, en-
nek vagy annak a szentnek a magántulajdona,
hanem a szentek közösségének nyílt tere. Két-
ségkívül vannak olyanok, akik ha tudnák, kisa-
játítanák maguknak a csillagokat, és személyes
birtokukká tennék a napot és a holdat. Ugyan-
ez a mohóság szívesen körbekerítené az ígérete-
ket, de ez nem tehetõ meg. A fösvények legszíve-
sebben kalickába zárnák az énekesmadarakat,
és igényt tartanának a pacsirta és a rigó éneké-
re, mint kizárólagos örökségükre, mint ahogy az
összes ígéretet is maguknak szeretnék megtar-
tani. De még a legjobb szentek sem tudják lakat
alá tenni a kegyelem Istenének ígéretét, még ha
szeretnék is. Az ígéret nem csak ’a tiétek és
gyermekeiteké’, hanem ’ mindazoké is, akik tá-
vol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a
mi Istenünk’. Mily nagy vigasz ez! Éljünk hasz-
nálati jogunkkal, és hit által vegyük birtokba,
amit az Úr nekünk adott egy ’örökké megmara-
dó szövetség’ révén.

A Jákóbnak mondott szavak egyenlõképpen
szólnak minden hívõnek. Hóseás mondja róla:
’Küzdött az angyallal és gyõzött; sírva könyör-
gött neki. Bételben talált rá, és ott beszélt vele’
(12,4). Jahve velünk is beszélt, amikor az
õsatyával társalgott. A csodákat, amiket a Vö-
rös-tengernél mûvelt, minden emberéért tette,
hiszen ezt olvassuk: ’örüljünk neki!’ (Lásd Zsolt
66,6). Igaz, hogy nem voltunk ott, de Izráel gyõ-
zelmének öröme a miénk is. Az apostol úgy idé-
zi az Úr Józsuénak tett ígéretét, mintha az Isten
minden gyermekének szólna: ’Õ mondta: Nem
maradok el tõled, sem el nem hagylak téged’
(Zsid 13,5). Tény, hogy az Úr egyetlen ígérete
sem fejezõdik be azzal az alkalommal, amely
okot adott rá, és nem merül ki annak az egyén-
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nek a megáldásában, akinek elõször tette. Az
összes ígéret mindazoknak szól, akiknek elég
erõs a hitük, hogy elfogadják õket, és esedezze-
nek értük a kegyelem trónjánál. Ami Isten
egyetlen ember számára, aki bízik benne,
ugyanaz minden ilyen ember számára, körülmé-
nyeiknek és szükségleteiknek megfelelõen.

A Biblia mindnyájunkon rajta tartja a sze-
mét, amikor kimondja a kegyelem szavait. He-
lyesen mondta egy elõadó: ’Mi magunk vagyunk
azok a személyek, akikrõl az Írás beszél; és
akikhez, mint emberekhez, leereszkedõ, bár
mennyei felhívását intézi a meggyõzés legválto-
zatosabb eszközeivel. Érdemes megfigyelni,
hogy ez a könyv a meggyõzõerõ milyen változa-
tos formáit mutatja; hogy – akárcsak egy fó-
kuszba tekintõ arckép – állandóan rajtunk tart-
ja a szemét, akármerre fordulunk.’

Isten Igéjének szeme! Bármerre fordulunk,
tekinteted mindig rajtunk tartod. 
Vedd észre bánatunk mélységét,
fejtsd meg minden szív rejtélyét.
Milyen szó ez? Honnan ismersz engem?
Az alázatos szív elámul ezen.
Hogy hallhasson téged, add, hogy
megismerje e nagy titkot, a tudást önmagát.

Az ígéret egyik legnagyobb vonzereje – egy-
ben az egyik legmeggyõzõbb bizonyíték arra,
hogy Isten sugalmazta – az a tény, hogy a hívõk
több ezer nemzedéke minden egyes tagjának
szól, páratlan személyességgel. Bibliánkat nem
úgy kezeljük, mint egy régi kalendáriumot, ha-
nem mint olyan könyvet, amely a jelennek szól:
új, friss és naprakész. Idõtálló üdeség rejlik az
õsi szavakban, amelyek õseink szellemi táplálé-
kául szolgáltak. Dicsõség Istennek, amiért még
mi is e szavakkal táplálkozhatunk, és csak ma-
gunkat hibáztathatjuk, ha nem ezt tesszük!

Ábrahám kútjai Izsáknak, késõbb Jákóbnak
és sok ezer nemzedéknek is szolgáltak. Jöjj, en-
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gedjük le vödreinket, és örvendezve húzzunk vi-
zet az üdvösség régi kútjaiból, amelyeket azok-
ban a régi idõkben ástak, amikor õseink még
bíztak az Úrban, és Õ megszabadította õket!
Nem kell félnünk, hogy babonássá vagy hiszé-
kennyé válunk. Az Úr ígéretei mindenkinek
szólnak, aki elhiszi õket: maga a hit a bizalom
biztosítéka. Ha képes vagy bízni, akkor bízzál!
Miután számtalanszor valóra váltak, az ígéret
szavai még mindig érvényesek, és továbbra is
teljesülnek. Sokszor lehajoltunk a réten a for-
rásnál, és ittunk egy hûsítõ kortyot; a forrás ma
is csordultig van, a vize ingyenes, és olyan biza-
lommal ihatunk belõle, mintha most hajolnánk
le elõször. Az emberek újra meg újra megszegik
az ígéreteiket: oktalanság lenne mást várni tõ-
lük. Õk víztartályok, de te, ó, Uram, kút vagy!
Minden friss forrásom benned van.

Jöjj, kedves olvasó, utánozd Jákóbot! Ahogy
õ lefeküdt egy helyen, és az ott talált köveket
használta párnaként, tedd te is ugyanezt. Itt
van az egész Biblia díványnak, és itt vannak az
ígéretek, amelyek párnául szolgálhatnak. Tedd
le terheidet és magadat is, és pihenj meg! Íme,
az Írás és minden ígérete mostantól fogva a tiéd.
’A földet, amelyen fekszel, neked adom.’

15. Az ígéret láttamozása

’Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, aho-
gyan nekem megmondta.’ (Csel 27,25)

Pál apostol egy különleges ígéretet kapott, és
nyilvánosan kijelentette, hogy hisz benne. Hitte,
hogy Isten teljesíti az ígéret minden részletét.
Így aláírásával hitelesítette, hogy Isten igazmon-
dó. Mindnyájunknak ezt kell cselekednünk az
Úr azon ígéreteivel, amelyek alkalmazhatók a
saját esetünkben. Ezt értem a fejezet címe – az
ígéret láttamozása alatt. 

Egy barátom ad nekem egy csekket az árva-
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ház számára, amelyre ez van írva: ’C. H. Spur-
geon rendeletére fizessenek 10 fontot.’ Neki is és
a bankjának is jó híre van, de semmire sem me-
gyek a jótéteményével, amíg rá nem írom a saját
nevemet csekkjének a hátoldalára. Ez nagyon
egyszerû dolog – egyszerûen aláírom a nevemet,
és a bank kifizeti nekem az összeget –, de az alá-
írás nem nélkülözhetõ.

Sok nemesebb név van az enyémnél, de egyi-
ket sem használhatom a sajátom helyett. Az
sem használna sokat, ha a királynõ nevét írnám
rá. Az is hiábavaló lenne, ha maga a pénzügymi-
niszter írná alá a csekk hátoldalát. A saját neve-
met kell odaírnom. Mindenkinek személyesen el
kell fogadnia és láttamoznia kell Isten ígéretét a
saját hite által, különben semmi haszna sem
lesz belõle.

Írhatsz költõi sorokat a bank tiszteletére, túl-
szárnyalhatod egy híres költõ verseit az árvák
nagylelkû jótevõjének dicsõítésére – semmit sem
segít. Az emberek és az angyalok legfennköltebb
nyelve sem használ. Ami feltétlenül szükséges,
az annak a félnek a személyes aláírása, aki meg
van nevezve mint átvevõ. Akármilyen mûvészi
vázlatot rajzolsz is a csekk hátoldalára, semmi
hasznát nem veszed: a saját nevedre van szük-
ség, és semmit sem fogadnak el helyette. El kell
hinnünk az ígéretet, és ki kell jelentenünk, hogy
meg vagyunk gyõzõdve hitelességérõl, különben
nem hoz nekünk semmilyen áldást. Sem a jó
cselekedetek, sem a szertartások, sem az elra-
gadtatott érzések nem helyettesítik az egyszerû
bizalmat. ’Aki az Istent keresi, annak hinnie
kell, hogy õ van; és megjutalmazza azokat, akik
õt keresik.’ Vannak dolgok, amik lehetségesek
vagy nem lehetségesek, de ennek így kell lennie.

Az ígéret hangozhat így: ’Megígérem, hogy ki-
fizetem az örök élet áldását bármely bûnös meg-
bízásából, aki hisz bennem.’ A bûnösnek a vál-
tó hátoldalára kell írnia a nevét; de semmi mást
nem kell tennie. Elhiszi az ígéretet, elmegy vele
a kegyelem trónjához, és átveszi a kegyelmet,
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amit az ígéret biztosított neki. Meg fogja kapni
ezt a kegyelmet – biztos, hogy nem vall kudar-
cot. Meg van írva: ’Aki hisz a Fiúban, annak
örök élete van’; és ez így is van.

Pál elhitte, hogy mindenki megmenekül, aki
vele volt a hajón, mert Isten megígérte. Elfogad-
ta az ígéretet, mint elégséges biztosítékot, és en-
nek megfelelõen cselekedett. Nyugodt volt a vi-
har kellõs közepén; sorstársainak bölcs és okos
tanácsokat adott a böjt megszegését illetõen, és
általában úgy kezelte a dolgokat, mint aki biztos
abban, hogy szerencsésen megmenekül a vihar-
ból. Úgy viszonyult Istenhez, ahogy kellett, va-
gyis feltétlen bizalommal. Egy becsületes ember
szereti, ha bíznak benne; elszomorítaná, ha azt
látná, hogy gyanakvóan tekintenek rá. A mi hû-
séges Istenünk is sokat ad arra, hogy tiszteljék,
és nem tûri, hogy az emberek úgy kezeljék,
mintha nem lenne szavahihetõ. A hitetlenkedés
minden más bûnnél jobban ingerli az Urat. Tá-
vol álljon tõlünk, hogy ilyen alávaló dolgot kö-
vessünk el mennyei Atyánk ellen; higgyünk ne-
ki teljes mértékben, és ne korlátozzuk Igéjébe
vetett bizalmunkat. 

Pál nyilvánosan kijelentette, hogy bízik az
ígéretben. Nekünk is ugyanezt kell tennünk.
Manapság nagy szükség van a bátor és õszinte
tanúságtételekre Isten szavahihetõsége mellett,
és ezek nagyon értékeseknek bizonyulhatnak.
A levegõ tele van kétkedéssel; kevesen hisznek
igazán és szilárdan. Ritka az olyan ember, mint
a bristoli Müller György*, aki hiszi, hogy Isten
gondoskodik kétezer gyermekrõl. ’Amikor eljön
az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?’ Ezért
beszéljünk õszintén. A hitetlenség ellenszegül
nekünk; ne hagyjuk, hogy cserbenhagyjon a bá-
torságunk – szálljunk szembe az óriással a tény-
leges tapasztalat és a megingathatatlan tanúbi-
zonyság parittyájával és kövével. Isten megtartja
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az ígéretét, és mi tudjuk ezt. Vesszük magunk-
nak a bátorságot, és aláírjuk minden ígéretét.
Igen, ha szükséges lenne, a vérünkkel írnánk
alá! Az Úr szava örökké érvényes, és ennek mi
rettenthetetlen tanúi vagyunk – mindnyájan,
akik az Õ nevérõl neveztetünk el.

16. Az evilági életben használható
ígéretek

’A kegyesség pedig mindenre hasznos,
mert megvan benne a jelen és a jövendõ élet
ígérete.’ (1Tim 4,8)

A keresztyének egy részét egyfajta teher akadá-
lyozza meg abban, hogy a hitet úgy kezeljék,
mint a mindennapi élet egyéb dolgait. Számuk-
ra a hitélet földöntúli és ábrándokat kergetõ; in-
kább jámbor képzelgés terméke, mint ténykér-
dés. A maguk módján hisznek Istenben a hitbeli
dolgokat és az eljövendõ életet illetõen; de telje-
sen elfelejtkeznek arról, hogy az igazi isten-
félelem bírja mind az evilági, mind az eljövendõ
élet ígéretét. Számukra szentségtelen dolognak
tûnne, ha a mindennapi élet kis dolgaiért imád-
koznának. Talán megdöbbenti õket, ha azt bá-
torkodom mondani, hogy ez megkérdõjelezi hi-
tük valódiságát. Ha hitük nem nyújt nekik
segítséget az élet kis problémáiban, vajon tá-
maszt nyújt-e nekik a halál nagy megpróbálta-
tásaiban? Ha nem válik hasznukra az élelmet és
ruházkodást illetõen, mit tehetne értük a halha-
tatlan szellem tekintetében?

Ábrahám életében azt látjuk, hogy hite földi
zarándoklatának minden eseményében szerepet
játszott: amikor egyik országból a másikba köl-
tözött, amikor elvált unokaöccsétõl, amikor a
betolakodók ellen harcolt, és különösképpen
akkor, amikor megszületett régen megígért fia.
Az õsatya életének minden része istenhitének
hatókörén belül volt. A Biblia ezt mondja életé-
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nek utolsó szakaszáról: ’Az Úr mindennel meg-
áldotta Ábrahámot’, ami magában foglalja mind
az evilági, mind a szellemi dolgokat. Jákóbnak
az Úr kenyeret ígért, hogy legyen mit ennie, ru-
hát, hogy legyen mit felvennie, és azt, hogy bé-
kességben elviszi atyja házába; mindezek a dol-
gok átmeneti és földi jellegûek. Ezek az elsõ
hívõk bizonyára nem szellemiesítették el a szö-
vetség evilági áldásait, és az Istenben való hitet
nem tekintették hiábavaló, misztikus dolognak.
Megdöbbentõ, hogy világi és hitbeli életük kö-
zött nem húztak semmilyen éles választóvona-
lat; zarándokokként utaztak, úgy harcoltak,
mint a keresztes lovagok, úgy ettek és ittak,
mint szentek, úgy éltek, mint papok, és úgy be-
széltek, mint próféták. Életük volt a hitük, és
hitük volt az életük. Bíztak Istenben, és nem
csupán nagyjelentõségû ügyeik tekintetében,
hanem mindennel kapcsolatban. Amikor vala-
melyik szolgájukat elküldték, hogy intézzen el
valamit, az így imádkozott: ’Uram, az én uram-
nak Istene! Bárcsak szerencséssé tennéd uta-
mat, amelyen járok!’ Ez valódi hit volt, nekünk
pedig az a dolgunk, hogy utánozzuk, és többé ne
hagyjuk, hogy az ígéret lényege és a hit éltetõ
ereje elillanjon érzelgõs és látomásos képzelõ-
déssé válva. Ha az Istenben való bizalom bármi-
re jó, akkor jó mindenre az ígéret hatókörén be-
lül, és bizonyos, hogy a jelenvaló élet ebben a
tartományban van.

Kedves olvasó, vedd észre és használd a gya-
korlatban Istennek az alábbiakhoz hasonló ígé-
reteit: ’Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, ak-
kor megáld kenyérrel és vízzel. És eltávolítom
tõled a bajokat’ (2Móz 23,25). ’Bízzál az Úrban,
és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biz-
tonságban élhetsz’ (Zsolt 37,3). ’Mert õ ment
meg téged a madarász csapdájától, a pusztító
dögvésztõl. Tollaival betakar téged, szárnyai
alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hûsége.
Nem kell félned a rémségektõl éjjel, sem a suha-
nó nyíltól nappal, sem a homályban lopózó dög-
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vésztõl, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ez-
ren esnek is el melletted, és tízezren jobbod fe-
lõl, téged akkor sem ér el’ (Zsolt 91,3-7). ’Hat-
szor is megment a nyomorúságból, hetedszer
sem ér veszedelem’ (Jób 5,19). ’Aki igazságosan
él, és õszintén beszél, megveti a zsarolt nyeresé-
get, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhá-
rítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar
vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar go-
noszságot. Az ilyen ember magas helyen lakik,
sziklaerõd a fellegvára. Kenyerét megkapja, vize
állandóan van’ (Ézs 33,15-16). ’Mert nap és
pajzs az Úr, kegyelmet és dicsõséget ad az Isten.
Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedd-
hetetlenül élnek’ (Zsolt 84,12). ’Célt téveszt min-
den fegyver, amit ellened kovácsoltak, megha-
zudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer
veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szol-
gáltatok nekik igazságot – így szól az Úr’ (Ézs
54,17).

A mi Üdvözítõnk arra szánta a hitet, hogy
erõforrásunk legyen a mindennapi gondokban,
különben nem mondta volna: ’Ezért mondom
nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit
egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mi-
vel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a táplá-
léknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az
égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak,
csûrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok el-
tartja õket. Nem vagytok-e ti sokkal értékeseb-
bek náluk?’ (Mt 6,25-26). Mi másra gondolha-
tott, mint a hit gyakorlására a földi dolgokban,
amikor a következõket mondta: ’Ti se kérdezzé-
tek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és
ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ
pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja,
hogy szükségetek van ezekre’ (Lk 12,29-30).

Pál ugyanerre gondolt, amikor ezt írta: ’Sem-
miért se aggódjatok, hanem imádságban és kö-
nyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel
kéréseiteket Isten elõtt; és Isten békessége, mely
minden értelmet meghalad, meg fogja õrizni szí-
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veteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban’
(Fil 4,6-7).

Az Úr Jézus, aki elment, hogy elõkészítse
számunkra a mennyet, gondoskodik majd ró-
lunk az oda való utazás során. Isten nem úgy
adja nekünk a mennyet, mint a pápa adta Ang-
liát a spanyol királynak – szerezze meg, ha tud-
ja –, mert Isten mind az utat, mind a célt bizo-
nyossá teszi. 

Földi szükségleteink éppoly valóságosak, mint
lelki szükségleteink, és nyugodtak lehetünk,
hogy az Úr biztosítja ezeket. Elküldi nekünk e ja-
vakat ígéret, ima és hit útján, és nevelésünk esz-
közévé teszi õket. A pusztaság tapasztalatai által
tesz minket alkalmassá a Kánaánra. 

Ha azt feltételezzük, hogy a földi dolgok túl
aprók a hozzánk leereszkedõ Isten számára, ak-
kor elfelejtjük, hogy õ még a madarak repülését
is megfigyeli, és népének hajszálait is megszám-
lálja. Ezenkívül minden oly kicsiny számára,
hogy ha a kicsivel nem törõdik, akkor semmivel
sem törõdik. Ki tudja szétválasztani a dolgokat
méret és súly szerint? Egy jelentéktelen körül-
mény a történelem fordulópontja lehet. Áldott az
az ember, aki úgy gondolja, hogy Isten számára
semmi sem túl kicsi; mert bizonyára semmi sem
túl kicsi ahhoz, hogy szomorúságot okozzon ne-
künk, vagy veszélybe sodorjon. Isten egyik em-
bere egyszer elveszített egy kulcsot, majd imád-
kozott érte, és megtalálta. A dologról úgy
beszéltek, mint különös esetrõl. Valójában sem-
mi szokatlan nem volt benne: egyesek közülünk
mindenért imádkoznak, és attól félnek, hogy
Isten szava és az ima nem szentesíti a csekély
jelentõségû dolgokat. Lelkiismeretünknek nem
akkor ártunk, ha imánkba foglaljuk a csekély-
ségeket, hanem ha kihagyjuk õket. Biztosak le-
hetünk abban, hogy amikor Urunk megbízta az
angyalait, hogy óvják lábunkat az utunkban le-
võ kövektõl, akkor életünk minden részletét a
mennyei gondviselésre bízta, és mi örülhetünk,
hogy mindent a gondjaira bízhatunk.
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A jelen üdvtörténeti korszak egyik csodája,
hogy Krisztusban állandó békét találunk min-
den megpróbáltatás közepette, és általa imánk
elég erõteljes lesz ahhoz, hogy megkapjunk az
Úrtól mindent, ami szükséges az élethez és az Õ
követéséhez. A szerzõnek alkalma volt számta-
lanszor próbára tenni az Urat a földi szükségle-
tek tekintetében, amire az árvákkal és diákok-
kal való törõdés késztette. Az imádkozás nagyon
sokszor meghozta az éppen jókor jövõ utánpót-
lást, és megszüntette a komoly nehézségeket.
Tudom, hogy a hit megtöltheti a pénztárcát, biz-
tosíthat étkezést, meglágyíthat egy kemény szí-
vet, kieszközölhet egy házhelyet az építkezéshez,
meggyógyíthat egy betegséget, lecsillapíthat egy
engedetlen embert, és megállíthat egy járványt.
Akárcsak az anyagias gondolkodású ember a
kezében levõ pénzzel, Isten embere a kezében lé-
võ hittel ’mindent megszerezhet’. Az ima paran-
csára minden földi és mennyei dolog válaszol.
A hitet nem utánozhatja szélhámos, és nem szi-
mulálhatja képmutató; de ahol a hit valóságos,
ahol képes erõsen megragadni egy isteni ígére-
tet, ott csodákat mûvelhet. Azt kívánom, hogy
az olvasó olyan erõsen higgyen Istenben, hogy
élete minden gondjában-bajában reá támasz-
kodhasson! Ez elvezeti egy új világba, és olyan
meggyõzõ bizonyítékot szolgáltat szent hitünk
igazságára, hogy csak nevetni fog a gúnyolódó-
kon. Az Istenbe vetett gyermeki hit gyakorlati
bölcsességgel vértezi fel az õszinte szívet, amit
én szent józan észnek nevezek. A naiv hívõ, bár
kinevetik mint idiótát, olyan bölcsességgel ren-
delkezik, ami felülrõl jön, és összezavarja a go-
nosz emberek ravaszságát. Semmi sem hozza
úgy zavarba a rosszindulatú ellenséget, mint
egy ízig-vérig hívõ ember õszintesége és hite.

Aki hisz Istenének, nem fél a rossz hírektõl,
mert szíve zavartalan állandóságot talált az Úr-
ban való hitben. Hite sokféle módon édesíti meg,
gyarapítja és gazdagítja az életét. Próbáld ki,
kedves olvasó, és gyõzõdj meg róla, hogy a hit
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valóban megadja-e neked a kegyelem állapotá-
nak mérhetetlen gazdagságát! Nem fog meg-
menteni minden bajtól, mert az ígéret ez: ’Eze-
ket azért mondom nektek, hogy békességetek
legyen énbennem. A világon nyomorúságotok
van, de bízzatok: én legyõztem a világot’ (Jn
16,33); de a megpróbáltatások között is dic-
sekedni fogsz, ’mivel tudjuk, hogy a megpróbál-
tatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhata-
tosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a
reménységet; a reménység pedig nem szégyenít
meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a
nekünk adatott Szent Szellem által’ (Róm 5,3-5). 

17. A megfelelõ ígéret kiválasztása

’Te ígérted szolgádnak ezt a jót .’
(2Sám 7,28)

Dávid király tudta, hogy az Úr mit ígért neki,
és fõként az imáiban gyakran hivatkozott rá
mint ’erre a jó dologra’. Esdeklõ imánkban
pontosabban kell fogalmaznunk, mint általá-
ban szoktunk. Sokszor úgy imádkozunk min-
denért, hogy gyakorlatilag semmiért sem
imádkozunk. Jó, ha tudjuk, hogy mit aka-
runk. Urunk ezt mondta a vak embernek:
’Mit kívánsz, mit tegyek veled?’ Azt kívánta,
hogy a vak ember legyen tisztában a saját
szükségleteivel, és hogy õszinte vágyat érez-
zen e szükségletek iránt: ezek értékes hozzá-
valók az ima összeállításához.

Ha már tudjuk, hogy mire van szükségünk,
a következõ feladatunk az, hogy meggyõzõdjünk
arról, az Úr valóban megígérte-e nekünk ezt a
konkrét áldást. Akkor teljes bizalommal fordul-
hatunk hozzá, és joggal számíthatunk arra,
hogy teljesíti ígéretét. E célból szorgalmasan ku-
tassunk a Szentírásban, figyeljünk oda más hí-
võk hasonló eseteire, és próbáljuk megtalálni az
isteni kegyelemnek azt a konkrét kijelentését,
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amely alkalmazható az esetünkre az adott kö-
rülmények között! Minél pontosabban illik az
ígéret az esetünkre, annál nagyobb vigaszt
nyújt. Ebben az iskolában a hívõ megtanulja a
Biblia szó szerinti ihletés értékét; mert lehet,
hogy a saját esetében egy olyan, látszólag jelen-
téktelen dolognál kell elidõznie, mint egy fõnév
egyes vagy többes száma. Pál, amikor idézte az
Ábrahámnak tett ígéretet, a következõ megjegy-
zést fûzte hozzá: ’Az ígéretek pedig Ábrahámnak
adattak és az õ utódának. Nem így mondja az
Írás: „és az õ utódainak”, mintha sokakról szól-
na, hanem csak egyrõl: „és a te utódodnak”, aki
a Krisztus’ (Gal 3,16).

Biztosak lehetünk afelõl, hogy az ihletett
könyv (a Biblia) valamelyik lapján ott van az al-
kalomhoz illõ ígéret. Isten végtelen bölcsessége
nyilvánul meg abban, hogy olyan kinyilatkozta-
tást adott nekünk, amely megfelel népe számta-
lan helyzetének. Egyetlen megpróbáltatás sem
kerülte el a figyelmét, akármilyen sajátos is.
Ahogy a földön minden élõlény számára van
megfelelõ élelem, ugyanúgy az ihletett könyvben
is megtalálható az alkalmas segítség Isten min-
den gyermeke számára. Ha nem találtunk az
esetünkre illõ ígéretet, az azért van, mert nem
kerestük; vagy ha megtaláltuk, még nem fogtuk
fel teljesen a jelentését.

Itt hasznos lehet egy egyszerû hasonlat. Te-
gyük fel, hogy elvesztetted egy szekrény kulcsát,
és miután kipróbáltál minden nálad lévõ kul-
csot, lakatost kell hívnod. A kisiparos egy nagy
kulcscsomóval érkezik, amelyben minden fajtá-
jú és méretû kulcs megtalálható. Számodra
rozsdás szerszámok különös gyûjteményének
tûnnek. A mester megnézi a zárat, aztán kipró-
bálja az elsõ kulcsot, majd sorra a többit. Még
nem találta el; és a kincseid még mindig elérhe-
tetlenek számodra. Nézd csak, talált egy jónak
tûnõ kulcsot: majdnem érinti a zár nyelvét, de
mégsem. Nyilván jó nyomon van. Végül kinyílik
a szekrény, mert megtalálta a megfelelõ kulcsot.
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Ez a példa jól szemlélteti az ember tanácstalan-
ságát. Nem könnyû megbirkózni egy nehézség-
gel, megtalálni a helyes megoldást, és eljutni a
boldogító eredményhez. Imádkozol, de imádban
nem rendelkezel a kívánt szabadsággal. Te egy
meghatározott ígéretet szeretnél. Sorban kipró-
bálod az ígéreteket, de egyik sem illik rád. A za-
varodott szív azt gyanítja, hogy nem alkalmaz-
hatók a szóban forgó esetre, így a ’régi
Könyvben’ maradnak, hogy egy másik napon
felhasználd õket, hiszen a jelen szükséghelyzet-
ben nem elérhetõk. Aztán újra megpróbálod, és
a kellõ pillanatban ráakadsz egy ígéretre, ame-
lyet éppen erre az alkalomra szabtak; olyan
pontosan illik az esetedre, mint ahogy egy jól el-
készített kulcs illeszkedik annak a zárnak a
kulcsvezetõ bordáihoz, amelyhez eredetileg ké-
szült. Megtalálván az élõ Isten megfelelõ üzene-
tét, a kegyelem trónjához sietsz, és esedezel ér-
te: ’Ó, Uram, te ígérted szolgádnak ezt a jót; légy
kegyes, és teljesítsd!’ A dolognak ezzel vége; a
szomorúság örömmé változik; az ima meghall-
gattatott.

A Szent Szellem gyakran emlékeztet minket –
élénken és erõteljesen – Istennek azokra az ígé-
reteire, amelyeket elfelejtettünk. Új megvilágí-
tásba helyezi azokat a szövegrészeket is, ame-
lyekre jól emlékszünk, és feltárja a bennük lévõ,
általunk nem is sejtett teljességet. Egyes álta-
lam ismert esetekben a szöveg sajátságos volt,
és a személy, akinek az elméjébe vésõdött, egy
ideig nem vette észre a jelentõségét. Egy szívet
évekig vigasztaltak ezek a szavak: ’Élete boldog
marad, és utódai öröklik a földet.’ Ez a szöveg-
rész nem ment ki a fejébõl, mintha állandóan a
fülébe súgta volna valaki. Az ígéretnek a saját
életéhez való különleges viszonyát a konkrét
esemény értette meg vele. Isten egy gyermekét,
aki a terméketlenség évein búslakodott, egy-
szerre örömmel és békével töltötte el ez a ritkán
idézett ígéret: ’Kárpótollak azokért az évekért,
amelyekben pusztított a sáska’ (Jóel 2,25). Dá-
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vid keserû tapasztalatai a rágalmazásról és
rosszindulatról olyan vigasztaló ígéretek kijelen-
tésére késztették Istent, amelyeket számtalan-
szor magukévá tettek szomorú és megtört szívû
keresztyének, amikor ki kellett állniuk a ’meg-
szégyenítések próbáját’. Nincs kétségem afelõl,
hogy mielõtt ez az üdvtörténeti korszak véget ér,
az Írás minden mondatát példázza majd egyik
vagy másik szent élete. Talán néhány homályos
vagy félreértett ígéret még mindig használatla-
nul hever, amíg el nem jön az, akinek konkrétan
szól. Ha szabad így fogalmaznom, van egy rozs-
dás kulcs a kulcscsomóban, amely még nem ta-
lálta meg a saját zárát; de megtalálja, mielõtt
véget ér a Gyülekezet földi története: ebben biz-
tosak lehetünk.

Lehet, hogy az Úrnak az az ígérete, amely
megszüntetné a rossz közérzetünket, egészen
közel van, csak nem tudunk róla. John Bunyan
(A zarándok útjában) az emberi tapasztalat pá-
ratlan ismeretével ábrázolja a Kétségek Várának
rabját, amint a saját kebelében megtalálja az
Ígéretnek nevezett kulcsot, amely minden ajtót
nyit a sötét börtönben. Gyakran fekszünk sötét-
zárkában, pedig kínálja magát a legteljesebb
szabadság elnyerésének eszköze. Ha kinyitnánk
a szemünket, Hágárhoz hasonlóan mi is meglát-
nánk egy kutat a közelben, és csodálkoznánk,
hogy miért is gondoltunk a szomjan halásra. Ó,
megkísértett testvérem, az Úr ígérete éppen rád
vár! Amiként a manna korán reggel lehullott, és
ott feküdt a földön, készen arra, hogy az izráeli-
ták összeszedjék, ugyanígy vár az Úr ígérete a te
eljöveteledre. A kegyelem ökreit és hízóit már le-
vágták, és minden készen áll a vigasztalásodra.
A hegy tele van harci szekerekkel és tüzes lovak-
kal, amelyek készek a kiszabadításodra; az Úr
prófétája látja õket, és ha nyitva tartanád a sze-
med, te is látnád. Ostobaság lenne részedrõl, ha
csak ülnél ott, ahol vagy, és haldokolnál, akár-
csak a leprások Samária kapujában. Mozdulj
meg, mert valahol a közeledben bõségesen árad
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a kegyelem, felülmúlva mindent, amit kértél
vagy amire gondoltál. Csak higgy, és ’menj be a
nyugalomba’. 

A szegények, a betegek, az erõtlenek, a té-
velygõk számára vannak olyan vigasztaló szavak,
amelyeket csak õk élvezhetnek. Az elesettek, a
csüggedtek, a kétségbeesettek, a haldoklók szá-
mára vannak olyan szíverõsítõk, amelyeket Is-
ten úgy készített el, hogy tekintettel volt sajátos
bajaikra. Vannak ígéretek az özvegyek és az
apátlanok számára, és ugyanúgy a bebörtönzöt-
tek, az utazók, a hajótörött tengerészek, az idõs
emberek és a haldoklók számára is. A hívõ em-
ber akármerre vándorol, mindig isteni ígéret kö-
veti. Az ígéret úgy veszi körül a hívõket, mint a
levegõ a földgolyót. Majdnem nevezhetném min-
denütt jelenlévõnek, és elmondhatom róla: ’Min-
den oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod.
Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem
tudom felfogni. Hova menjek Szellemed elõl? Or-
cád elõl hova fussak?’ (Zsolt 139,5-7). A sötétség
semmilyen mélysége sem rejthet el minket a
szövetség ígérete elõl; jelenlétében éjszaka is
nappali világosság van. Merítsünk ebbõl bátor-
ságot, és várjunk hittel és türelemmel számûze-
tésünk földjén, amíg el nem jön hazatérésünk
napja. Így ’örököljük az ígéretet’, akárcsak az
üdvösség többi örököse. 

A szövetség bizonyos ígéreteinek, amelyeket
az Úr Jézus Krisztus tett az általa kiválasztot-
taknak és megváltottaknak, nincs semmilyen
ránk vonatkozó feltétele; de az Úr sok más gaz-
dag ígérete kikötéseket tartalmaz, amelyeket
figyelembe kell vennünk, különben nem része-
sülünk az áldásból. Kedves olvasó, miközben
szorgalmasan kutatsz, ne feledkezz meg errõl a
nagyon fontos dologról. Isten megtartja a neked
tett ígéretet; csak pontosan teljesítsd a benne
elõírt feltételeket. Csak akkor várhatjuk, hogy
az ígéret teljesül számunkra, ha mi is teljesítjük
a feltételeit. Õ ezt mondta: ’Aki hisz Jézusban,
az üdvözül.’ Ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban,
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bizonyosan üdvözülsz, de különben nem. Ha-
sonlóan, ha az ígéret imához, szentséghez, az
Ige olvasásához, a Krisztusban való élethez vagy
bármi máshoz van kötve, teljes szívvel és lélek-
kel próbáld teljesíteni a parancsot, hogy része-
sülhess az áldásban. Egyes esetekben a nagy ál-
dás azért nem valósul meg, mert az ember
elhanyagolja ismert kötelességeit. Az ígéret nem
tud belépni, mert ’a bûn az ajtó elõtt leselkedik’.
Még egy ismeretlen kötelesség is megkorbácsol-
hat minket ’néhány ostorcsapással’, és ez a né-
hány csapás is elronthatja az örömünket. Töre-
kedjünk arra, hogy megismerjük az Úr akaratát
minden dologban, és aztán engedelmeskedjünk
neki habozás nélkül. Nem a mi akaratosságunk,
hanem az isteni bölcsesség útjai azok, amikrõl
olvasunk: ’Útjai kedves utak, és minden ösvé-
nye békesség’ (Péld 3,17).

Ne becsüld le az ígéret kegyelmét csak azért,
mert egy feltétel van mellékelve hozzá; hiszen ez
megkettõzi az értékét. A feltétel maga is áldás,
amelyet az Úr szándékosan elválaszthatatlanná
tett attól, amire vágysz, hogy egyszerre két ke-
gyelmet is elnyerj, miközben csak egyet keresel.
Sõt, ne felejtsd el, hogy a feltétel csak azoknak
fájdalmas, akik nem örökösei az ígéretnek: szá-
mukra tüskés sövény, amely távol tartja õket a
vigasztól, amihez nincs joguk; de számodra nem
fájdalmas, hanem vigasztaló, ezért nem akadá-
lyoz abban, hogy hozzáférj az áldáshoz. Azok-
nak a követelményeknek, amelyek fekete felhõt
és sötétséget ígérnek az egyiptomiak számára,
derûs oldala van az izráeliták számára, amely
éjjel világít nekik. Számunkra az Úr igája
könnyû, és ha magunkra vesszük, lelkünk nyu-
galmat lel. Vedd hát figyelembe az ígéret szó-
használatát, teljesítsd ki minden elõírását, hogy
minden jó dolog a tiéd lehessen!

Ha hiszel az Úr Jézusban, minden ígéret a ti-
éd; és közöttük biztosan van olyan, amelyik ép-
pen arra a napra illik és arra a helyre, ahol ép-
pen táborozol. Ezért kutasd az Írást, és találd
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meg a ma rád vonatkozó részt! Az Úr a követke-
zõt mondta, az általa tett ígéretekrõl: ’Egy sem
fog hiányozni ezek közül, sem az egyik, sem a
másik nem marad el, mert az Úr parancsa ez.’
Tehát bizakodj, és ne félj. Bármi más hibázhat,
de Isten ígérete sohasem. Ebben a bankban
nem kockázatos elhelyezni semmilyen kincset.
’Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint elõkelõ
emberekben bízni.’ Valahányszor megemléke-
zünk az igazság és kegyelem Istenérõl, szívünk
énekelni fog.

18. Az ígéret ideje

’Közeledett az ígéret teljesülésének ideje.’
(Csel 7,17)

Egy evangéliumi író emlékeztet minket arra,
hogy Isten kegyelme nem a türelmetleneknek
van címezve, hanem az a ’Dávid iránt való vál-
tozhatatlan kegyelmesség’. Semmi okunk siet-
tetni az Urat, még akkor sem, ha úgy tûnik,
hogy kegyelmének szekerei lassan jönnek. Egy-
általán nem szokatlan, ha egy szent így kiált fel:
’Ó, Uram, meddig késel?’ Írva van: ’Az Úr dicsõ-
sége lesz mögötted’ (Ézs 58,8). Az utóvéd jelenik
meg utoljára, de megérkezik. Lehet, hogy Isten
idõnként megvárakoztat minket; de a végén rá-
jövünk, hogy õ az alfája és ómegája népe szaba-
dulásának. Soha ne legyünk bizalmatlanok
iránta; mert ’ha késik is a látomás, várjuk türe-
lemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem ma-
rad el’ (Hab 2,3).

A londoni kikötõbõl egyszer kifutott egy hajó,
amelyet tulajdonosa Gyors-Biztosnak nevezett
el, mert azt remélte, hogy sebesnek és biztonsá-
gosnak bizonyul. Ez megfelelõ név Isten kegyel-
me számára is: az is gyors és biztos. Dávid
ugyan nem ezt mondta a Brooks által idézett
szövegben, de más helyeken gyakran állította
ezt, sõt még többet is. Nem õ mondta-e: ’Keru-
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bon ülve repült, szelek szárnyán suhant’? Isten
nem késlekedik meghallani népe kiáltását. Ki-
tûzte a napot, amikor kegyeibe fogadja Siont, és
ha eljön ez a nap, nem fog késlekedni.

Teljesítésének idõpontja az ígéret fontos ré-
sze; valójában ez az ígéret lényege. Méltánytalan
lenne elhalasztani egy adósság kifizetését; és
ugyanez vonatkozik az ígéretek megtartásának
kötelességére. Az Úr percnyi pontossággal telje-
síti kegyes ígéreteit. Az Úr megfenyegette a vilá-
got, hogy özönvízzel pusztítja el, de megvárta,
amíg Nóé belép a bárkába; és akkor, még
ugyanazon a napon feltörtek a mélység nagy
kútjai. Kijelentette, hogy Izráel ki fog jönni
Egyiptomból, és így is történt: ’A négyszázhar-
mincadik esztendõ végén, éppen ezen a napon
vonult ki az ÚR egész serege Egyiptomból’ (2Móz
12,41). Dániel szerint az Úr számlálja ígéretei-
nek éveit és várakozásának heteit. Ami legna-
gyobb ígéretét, vagyis Fiának elküldését illeti a
mennybõl, az Úr nem késlekedett ezzel a nagy
ajándékkal, hanem ’amikor eljött az idõ teljessé-
ge, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született’.
Kétségtelen, hogy az Úr, a mi Istenünk percnyi
pontossággal megtartja ígéretét.

Amikor nélkülözünk, szeretnénk sürgetni az
Urat, hogy siessen a segítségünkre, ahogyan
Dávid is esedezett a hetvenedik zsoltárban: ’Is-
tenem, ments meg engem, Uram, siess segítsé-
gemre!’ (1. vers). ’Én nyomorult és szegény
vagyok, siess hozzám, Istenem! Te vagy segítsé-
gem és megmentõm, Uram, ne késlekedj!’ (5.
vers). Sõt, az Úr magáról is mondja, hogy sietve
teljesíti kegyes ígéreteit: ’Én, az Úr, rövid idõ
múlva megvalósítom ezt’ (Ézs 60,22). Nem sza-
bad azonban úgy imádkoznunk, mintha attól
félnénk, hogy az Úr késlekedik, vagy nekünk
kéne siettetni õt. Nem. ’Nem késlekedik az Úr az
ígérettel, amint egyesek gondolják’ (2Pt 3,9). Is-
tenünk lassú a haragjában, de kegyes a cseleke-
deteiben, ’beszéde gyorsan terjed’ (Zsolt 147,15).
Népének megáldásában gyorsasága gyakran

88



megelõzi az idõt és a gondolatot; mint például
amikor teljesíti ezt a régi kijelentését: ’Mielõtt ki-
áltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én
már meghallgatom’ (Ézs 65,24).

Mégis, imáinkra gyakran csak késõbb vála-
szol. Amiként a gazda nem aratja le ma, amit teg-
nap vetett, mi sem kapjuk meg rögtön az Úrtól,
amit kérünk tõle. A kegyelem ajtaja kinyílik, de
nem az elsõ kopogtatásra. Miért van ez? Azért,
mert annál nagyobb lesz a kegyelem, minél to-
vább van úton. Minden célnak megvan a maga
ideje az ég alatt, és minden a maga idejében a leg-
jobb. A gyümölcs akkor a legjobb, ha kellõ idõben
érik meg. Az idõ elõtti kegyelem csak fél kegyelem
lenne; ezért az Úr visszatartja, amíg tökéletessé
nem válik. A menny is egyre jobb lesz – mert nem
lesz a miénk addig, amíg Isten elõ nem készíti
számunkra, és mi fel nem készülünk rá. 

A kegyelem elõkészítését a szeretet vezérli, és
csak akkor üti meg a harangot, amikor elérke-
zett a megfelelõ pillanat. Isten késlekedése
ugyanúgy áldás számunkra, mint azonnali vála-
sza. Nem szabad kételkednünk az Úrban azért,
mert nem jött még el az Õ ideje; ha ezt tennénk,
úgy viselkednénk, mint a nyûgös gyerekek, akik
azonnal akarják, amit meglátnak, különben azt
gondolják, hogy sohasem kapják meg. Egy vára-
kozó Isten méltó várakozó népe bizalmára. ’Még
vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen’ (Ézs
30,18). Szánalma nem csökken, még akkor
sem, ha úgy tûnik, hogy elhalasztotta kegyes
cselekedeteit, és szomorúságunk egyre csak mé-
lyül. Annyira szeret minket, hogy próbára tesz
bennünket, késleltetve válaszát. Mennyei Atyánk
is úgy van ezzel a mennyben, mint Urunk volt a
földön: ’Jézus szerette Mártát, ennek nõvérét és
Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg,
két napig azon a helyen maradt, ahol volt’ (Jn
11,5.6). A szeretet összezárja az isteni nagylel-
kûség kezeit, és visszatartja a kegyelem kiára-
dását, ha úgy látja, hogy a megpróbáltatásból
komoly nyereség származhat. 
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Talán nem jött még el az ígéret ideje, mert
megpróbáltatásunk még nem érte el a célját.
A fegyelmezésnek el kell érnie a célját, különben
sohasem érhet véget. Ki kívánná, hogy az ara-
nyat kivegyék a tûzbõl, még mielõtt kiég belõle a
salak? Ó, nagyszerû dolog, várj, amíg el nem
nyerted végsõ tisztaságodat! Ezek a pillanatok a
kemencében nagyon hasznosak. Nem lenne
bölcs dolog lerövidíteni ezeket az aranyat érõ
órákat. Az ígéret ideje összhangban van a szív és
a lélek gyarapodásának idejével.

Talán még nem tanúsítottunk kellõ alázatot
az isteni akarat iránt. A türelem még nem fejez-
te be a munkáját Az elválasztás folyamata még
nem ért véget: még mindig epekedünk azon vi-
gaszok után,  amelyekrõl az Úr szeretne örökre
leszoktatni minket. Ábrahám nagy ünnepséget
rendezett, amikor fiát, Izsákot elválasztották; és
a mi mennyei Atyánk ugyanígy fog cselekedni
velünk. Tûrd a sorsod, büszke szív! Hagyd el a
bálványaidat; hagyj fel a majomszeretettel, és
elnyered a megígért békét.

Az is lehetséges, hogy még nem teljesítettük
valamelyik kötelességünket, amely életünk for-
dulópontja lesz. Az Úr akkor vetett véget Jób
betegségének, amikor a barátaiért imádkozott.
Lehet, hogy az Úr hasznossá akar tenni minket
egy rokonunk vagy barátunk számára, mielõtt
nekünk adja személyes vigaszát. Lehet, hogy fi-
gyelmen kívül hagyjuk az Úr házának valame-
lyik elõírását, vagy valamilyen szent munka még
elvégezetlen; és ez hátráltatja az ígéret teljesülé-
sét. Vajon így van? ’Kevésnek tartod Isten vi-
gasztalását? Van még valami, amit visszatartot-
tál?’ Talán még fogadalmat kell tennünk az
Úrnak, és be kell mutatnunk neki egy figyelem-
re méltó áldozatot, ami eszébe juttatja kötele-
zettségvállalását. Ne adjunk rá okot, hogy pa-
naszkodjon: ’Nem nekem vettél pénzért illatos
nádat.’ Inkább fogadjuk el a kihívását: ’Hozzá-
tok be a raktárba az egész tizedet, és így tegye-
tek próbára engem - mondja a Seregek Ura.
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Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit,
és bõséges áldást árasztok rátok’ (Mal 3,10).

Isten úgy határozta meg ígéretei teljesítésé-
nek idejét, hogy biztosítsa dicsõségét, és ennek
elégnek kell lennie számunkra, ha nem látunk
más okot a késedelemre. Lehet, hogy tisztában
kellene lennünk szükségleteinkkel és az álta-
lunk kért áldások nagy értékével. Ami túl köny-
nyen jön, azt lehet, hogy kevéssé értékeljük. Ta-
lán hálátlan lelkünket a várakozás tanítja meg a
hálára. Nem tudunk hangosan énekelni, ha
elõtte nem lélegeztünk mélyet. Az akarás és a
várakozás türelemhez vezetnek; ezek pedig kel-
lõ idõben vidámsághoz és örvendezéshez.

Ha mindent úgy ismernénk, mint Isten, tisz-
ta szívbõl áldanánk Õt, amiért megfenyített, és
nem kímélt minket, bár keservesen sírtunk. Ha
olyan jól ismernénk a véget, mint a kezdetet,
akkor magasztalnánk az Urat a zárt ajtókért, a
rosszalló tekintetekért és a megválaszolatlan
imákért. Ha tudnánk, hogy az Úr nagy céljait
azzal szolgáltuk, hogy továbbra is a vágyott örö-
mök nélkül éltünk, és elviseltük a bajt, amitõl
rettegtünk, akkor hangosan sírnánk örömünk-
ben, hogy Isten meghagyott szegénységünkben,
és bezárt fájdalmunkba. Ha azzal dicsõíthetjük
Istent, hogy lemondunk arról, amit kérünk, ak-
kor arra vágyunk, hogy visszautasítson minket.
Legfontosabb imánk, és az összes többinek az
összegzése a következõ: ’Ne úgy legyen, ahogyan
én akarom, hanem amint Te’ (Mt 26,39).
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19. Ígéretek, amelyeket 
a Szent Szellem által birtokolunk

’Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szent
Szellemmel, örökségünk zálogával, hogy
megváltsa tulajdon népét az õ dicsõségé-
nek magasztalására.’ (Ef 1,13-14)

A szövetségben megígért dolgokat már ténylege-
sen és valóságosan a hívõk birtokolják. ’Minden
a tiétek.’ Az Atya õszintén mondhatja minden
gyermekének, aki az Õ házában él: ’Mindenem a
tiéd.’ Az örökség már a miénk; vagyis Isten ígé-
retében, az Úr Jézus által fizetett árban és az el-
sõ szeretetben, amelyeket a Szent Szellem töl-
tött belénk. Biztos ígéretében az Atya már
’megáldott minket mennyei világának minden
szellemi áldásával a Krisztusban’: elhatározta,
hogy nem csak a jövõben tesz gazdaggá minket,
hanem már a jelenvaló életben megáld minket
szeretete kincseivel. Az Úr Jézus nem csupán az
eljövendõ korokra tett minket egy mérhetetlen
vagyon örököseivé, hanem már most kivehetjük
belõle a részünket és élvezhetjük; ahogy az Írás
mondja: ’Õbenne lettünk örököseivé is’ (Ef
1,11).

A Szent Szellem sokféleképpen eszköze an-
nak, hogy már most miénk lehessen a megígért
örökség. ’Eljegyzett pecsétjével.’ Biztosan tud-
juk, hogy az örökség a miénk, és hogy mi
magunk is a világ minden dolgának nagy Örö-
köséhez tartozunk. Az, hogy a Szent Szellem
munkálkodik bennünk a megszentelõdés által,
igazolja, hogy kegyelemben élünk, és örököljük
a dicsõséget. Üdvösségünk összes többi tanúbi-
zonyságán kívül van a biztos és kétségtelen bi-
zonyíték, hogy az élõ Isten Szelleme bennünk la-
kozik. Bûnbánat, hit, hívõ élet, szent vágyak,
égbe szálló sóhajok és kimondhatatlan fohász-
kodások – mindezek annak bizonyítékai, hogy a
Szent Szellem különlegesen munkálkodik ben-
nünk, az üdvösség örököseiben. A Szent
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Szellem belénk lehelte az életet, és ez Isten
Királyságának nagy pecsétje számunkra. Nincs
szükségünk álmokra, sem látomásokra, sem
misztikus hangokra, sem törékeny érzésekre: a
Szent Szellem általi ösztönzés és megújulás jobb
pecsét, mint ezek. Az ígéret Szelleme nem készí-
tené fel az embereket olyan áldásra, amit soha-
sem kapnak meg. Õ, aki elkészítette szá-
munkra, biztosítja is azt az áldást, amelyre
felkészített bennünket. A Szellem pecsétjének
leghalványabb lenyomata jobb tanúságtétel
arra, hogy részesedünk és osztozunk Isten
népének örökségében, mint bármilyen elbizako-
dott következtetés, amelyet az önteltség von le
délibábos képzelõdéseibõl.

A Szent Szellem nemcsak pecsétje, de záloga
is az örökségnek. A Szent Szellem maga is fon-
tos része a szentek örökségének, és az Õ birtok-
lása a tökéletesség, a menny és az örök dicsõség
kezdete. Õ az örök élet, és ajándékai, kegyelme
és munkálkodása a vég nélküli boldogság elsõ
részletei. A Szent Szellem birtoklásával magun-
kénak tudhatjuk azt a királyságot, amelyet a mi
Atyánk örömmel ad a választottjainak.

Ez világossá válik, ha egy kicsit elgondolko-
dunk rajta. A mennyben szentség uralkodik, és
világos, hogy – amennyiben már idelent szentté
kíván tenni minket – a Szent Szellem belénk ül-
tette a menny kezdeteit. A menny gyõzelem; és
valahányszor legyõzzük a bûnt, a Sátánt, a vilá-
got és a testet, ízelítõt kapunk abból a nem hal-
ványuló diadalból, amelynek hallatán pálma-
ágakat lengetnek majd az Új Jeruzsálemben.
A menny vég nélküli szombat; és kaphatunk-e
jobb ízelítõt a tökéletes nyugalomból, mint az a
béke és öröm, amelyet a Szent Szellem áraszt
szét bennünk? Az Istennel való bensõséges kö-
zösség a megdicsõültek üdvösségének fontos al-
kotóeleme; és a Szent Szellem már idelent lehe-
tõvé teszi számunkra, hogy gyönyörködjünk az
Úrban, és örüljünk üdvözítõ Istenünkben. Az,
hogy közösségünk van az Úr Jézussal minden

93



kegyelmes tervében és céljában, és hasonlítunk
hozzá az Isten és ember iránti szeretetben, szin-
tén nagyban hozzájárul ahhoz, hogy tökéletes
állapotban állhassunk a trón elé; és a szentség
Szelleme ezen munkálkodik bennünk napról
napra. Tiszta szívûnek lenni, hogy megláthas-
suk Istent, szilárd jellemûnek lenni, hogy meg-
erõsödjünk az igazságban, erõsnek lenni a
jóban, hogy legyõzzük a gonoszt, hogy megtisz-
tuljunk önmagunktól, és mindenünket megta-
láljuk Istenben – nem ezek-e a boldogító láto-
más legfontosabb áldásai, ha maradéktalanul
megvalósulnak? És vajon nem kaptuk-e már
meg ezeket az erõ és a dicsõség Szellemétõl, aki
most is bennünk lakozik? De igen. A Szent Szel-
lem által megtaláljuk ezeket a dolgokat, amelye-
ket keresünk. Benne a menny kezdete és a di-
csõség napjának hajnala mosolygott ránk.

Tehát nem olyan ismeretlenek számunkra a
megígért áldások, mint azt sokan állítják. Sokan
ismételgetik papagáj módjára ezt a mondatot:
’Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember
szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten
az õt szeretõknek’ (1Kor 2,9); de elmulasztják
hozzátenni a rákövetkezõ mondatot ugyanab-
ban az Írásban: ’Nekünk pedig kinyilatkoztatta
ezeket Isten a Szellem által.’ Micsoda kegyetlen-
ség félbevágni az Írás mondanivalóját! A Szent
Szellem kinyilatkoztatta nekünk, amit szem
nem látott és fül nem hallott: széthúzta a füg-
gönyt, lehetõvé téve, hogy bepillantást nyerjünk
a korok és nemzedékek elõl elrejtett titkokba.
Pillants bele Isten életébe saját lelkedben, az
örök életbe, amelyet azoknak ígért, akik szeretik
õt. A dicsõségben való élet csupán folytatása és
természetes következménye a kegyelemben való
életnek. Szemléld a megbékélést az engesztelés
vére által, azt az örök békességet, ami az örök
béke alapja. Pillants bele Isten szeretetébe,
amely szétárad a hívõ lélekben, és ízelítõt ad a
boldogság kellemes illatából. A teljes bizonyos-
ság mozdulatlan állandóságában és megszentelt
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derûjében figyelj a Paradicsom nyugalmának
jövendölésére. Ha belsõ örömeink túláradnak és
énekben törnek ki, meghalljuk a mennyei halle-
luja elõjátékát. Ha meg akarjuk ismerni Kánaán
szõlõfürtjeit, megmutatják azokat az érzelmek
és a várakozások, mint amikor a Szellem vezér-
letével az ígéret földjére elment kémek elhozták
nekünk a föld legfinomabb gyümölcseit!

Nemcsak lesz az örökségünk, de MÁR MOST
A MIÉNK. Minthogy a Szent Szellem a miénk,
máris birtokában vagyunk a tejjel és mézzel fo-
lyó földnek. ’Mi, akik hiszünk, bemegyünk a
nyugalomba’ (Zsid 4,3). ’Ti a Sion hegyéhez já-
rultatok, és az élõ Isten városához, a mennyei
Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez’ (Zsid
12,22).

Mi más marad azok számára, akik Isten Fiá-
ban az isteni örökség részeseivé váltak, mint
hogy méltók legyenek a felemelõ, szent, mennyei
elhívásra? ’Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal,
azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a
Krisztus van, aki az Isten jobbján ül’ (Kol 3,1).

20. JÉZUS KRISZTUS és az ígéretek

’Mert valahány ígérete van Istennek, azok-
ra õbenne van az igen, és ezért általa van
az ámen is, az Isten dicsõségére általunk.’

(2Kor 1,20)

Jézus, a mi Urunk örökre összefonódik az ígéret
útjával. Valóban, Õ ’az út, az igazság és az élet’.
Csak Jézus Krisztus által juthatunk el a hûsé-
ges Ígérettevõhöz. Nem tudnám befejezni ezt a
könyvecskét úgy, hogy ne írjak egy rövid fejeze-
tet Róla. Remélem, hogy az olvasó nem próbál
semmilyen vigaszt meríteni az általam leírt sza-
vakból, vagy akár Isten Igéjébõl, kivéve ha Jézus
Krisztus által kapja. Nélküle az Írás nem tartal-
maz semmi olyat, amin az ember lelke élhetne.
Ezt a nagy hibát sokan elkövetik – az Írást ku-
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tatják, mert azt gondolják, hogy belõle örök éle-
tet nyerhetnek, de nem akarnak Krisztushoz
jönni, hogy ’életük legyen’. Nehogy mi is ehhez
az ostoba társasághoz tartozzunk! Forduljunk
Jézushoz nap mint nap, mert tetszett az
Atyának, hogy benne lakozzon az egész teljes-
ség. Csak akkor ismerhetjük meg az ígéret örö-
köseinek fényét, életét és szabadságát, ha már
megismertük Õt; és bizonyos, hogy ha eltávolo-
dunk tõle, rabszolgaságra jutunk. Legyen ke-
gyelmes, hogy általa birtokolhassuk ama szö-
vetség minden áldását, amelyet Isten velünk
kötött Õbenne!

Jézus Krisztus az ígéretek kapuja. Általa az
Úr kegyes ígéreteket tehet a bûnös embereknek.
Amíg el nem küldte ’az asszony magvát’, hogy
Közvetítõ legyen Isten és ember között, semmi-
lyen vigasztaló üzenetet nem küldhetett az Õt
megsértõ fajnak. Isten nem szólt a bûnösökhöz,
amíg Isten Igéje nem vállalta, hogy ’testté lesz,
és köztünk fog lakni’. Isten csak Jézus, az Ige
által tudta közölni az emberekkel a szeretet
szándékát. Minthogy Isten csak a szövetség Hír-
nöke által tudott üzenni nekünk, mi is csak a
Közvetítõn keresztül tudtuk Õt megközelíteni.
Félelmeink távol tartanak minket a Szentséges
Istentõl, amíg Isten Fiában meg nem látjuk
Testvérünket, aki tele van gyengéd együttérzés-
sel. Az isteni  Szentháromság dicsõsége megfé-
lemlít minket, amíg meg nem látjuk a testté lett
Isten szelídebb fényességét. Istenhez csak Fián,
mint emberen keresztül juthatunk el, különös-
képpen az érettünk szenvedõ és meghaló embe-
ren keresztül.

Jézus minden ígéret összegzése. Amikor Is-
ten megígérte, hogy nekünk adja az Õ Fiát, ben-
ne megadott nekünk mindent, ami üdvözülé-
sünkhöz szükséges. A Megváltó személyében,
szolgálataiban és mûvében megtalálható min-
den jó és tökéletes ajándék. Minden ígéret
Õbenne van. Ha összeadnád õket, vagy készíte-
nél egy hosszú listát mindazokról az áldásokról,
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amelyeket biztosítanak számunkra, megkímél-
néd magad a fájdalmaktól, és boldogan fedez-
néd fel, hogy a végösszeg, vagyis a lényeg ez: az
Úr nekünk adta Fiát, Jézust. Ahogy minden
csillag az égen van, és minden hullám a tenger-
ben, ugyanúgy a szövetség minden áldása Krisz-
tusban van. Urunkon kívül nem tudunk elkép-
zelni semmilyen valódi áldást: Õ minden
mindenekben. Erre a cérnára van felfûzve min-
den gyöngyszem; ebben a szelencében található
minden ékszer.

Jézus az ígéretek biztosítéka. Õ, aki nem kí-
mélte a saját Fiát, semmit sem fog megtagadni
népétõl sem. Ha valaha is gondolt volna a meg-
hátrálásra, akkor ezt csak azelõtt tehette volna,
mielõtt feláldozta Egyszülött Fiát. Fel sem me-
rülhet a gyanú, hogy az Úr visszavonja bárme-
lyik ígéretét, hiszen már teljesítette a legnagyob-
bat és legértékesebbet. ’Hogyne ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?’

Jézus az ígéretek megerõsítõje. ’Õbenne van
az igen, és ezért általa van az ámen is’ (2Kor
1,20). Azzal, hogy emberi formát vett fel, hogy
szövetségünk Feje lett, és hogy teljesítette a szö-
vetség minden kikötését, az isteni szerzõdés
minden pontját szilárddá és tartóssá tette. Most
már nem csak jóindulat, de igazságos is Isten
részérõl, hogy megtartsa az embereknek tett ígé-
reteit. Mivel Jézus az ember nevében teljes kár-
térítést fizetett az isteni tisztességnek, amely el-
len az ember merényletet követett el, Isten
igazsága egyesül szeretetével, hogy biztosítsa az
ígéret minden szavának teljesülését. Miként a
szivárvány biztosíték számunkra, hogy Isten so-
ha többé nem pusztítja el a világot özönvíz által,
ugyanúgy Jézus is biztosíték számunkra, hogy
az Úr hûsége és jósága nem fullad meg az em-
beri bûn áradatában. Õ magasztalta és tisztelet-
reméltóvá tette a törvényt; jutalmat érdemel lel-
ki gyötrelmeiért, ezért minden jó dolognak el
kell jutnia azokhoz, akikért meghalt. A dolgok
teljesen összezavarodnának, ha az ígéretek ér-
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vényüket vesztenék most, miután Urunk min-
den szükségest megtett, hogy bizonyossá tegye
azokat. Ha valóban egyek vagyunk az Úr Jézus
Krisztussal, az ígéretek olyan bizonyosak szá-
munkra, mint Atyja szeretete Fia iránt.

Jézus az ígéretek emlékeztetõje. Közbenjár
értünk Istennél, és az Õ közbenjárása az isteni
ígéret. ’Közbenjárt a bûnösökért.’  Kérjük majd
az Urat, hogy adja meg nekünk azokat a dolgo-
kat, amelyeket ígért nekünk, és kérésünket a
legkedvezõbb körülmények között teljesítse. És
íme, maga az Úr Jézus jár közben értünk: Sio-
nért nem nyugszik, hanem éjt nappallá téve em-
lékezteti Istent az örökkévaló szövetségre és a
vérre, amellyel le lett pecsételve és alá lett írva.
Minden ígéret mögött ott áll hitvallásunk élõ,
közbenjáró és uralkodó Fõpapja. Lehet, hogy mi
elfelejtjük a hûséges ígéretet, de Õ nem: ismer-
teti érdemeit és Isten kötelezettségeit, a mi érde-
künkben azon a helyen, a kárpit mögött, ahol
mindenhatóságával közbenjár értünk. 

Jézus az ígéretek teljesítõje. Elsõ eljövetele
elhozta nekünk az áldások nagyobb részét,
amelyeket az Úr rendelt az övéinek, második el-
jövetele pedig elhozza majd a többit is. Szellemi
gazdagságunk szorosan összefügg imádatra
méltó személyével. Mert Õ él, mi is élünk; mert
Õ uralkodik, mi is uralkodunk. Hamarosan,
amikor megjelenik, mi is megjelenünk majd; di-
adalában mi is diadalmaskodunk; dicsõségében
mi is megdicsõülünk. Õ Isten ígéreteinek az Al-
fája és az Ómegája: benne megtaláltuk az életet
mint bûnösök, és benne találjuk meg majd a di-
csõséget mint szentek. Ha nem támadt volna fel,
hitünk hiábavaló lenne; és ha nem jönne el má-
sodszor is, reménységünk önámítás lenne; de
mivel feltámadt a halottak közül, megigazul-
tunk; és mivel Atyjának dicsõségében jön majd
el, mi is megdicsõülünk. 

KEDVES OLVASÓ, MI KÖZÖD VAN NEKED
KRISZTUSHOZ?

Minden attól függ, hogy mit válaszolsz erre a
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kérdésre. Egyedül BENNE bízol? Akkor az Úr
megígérte, hogy megáld téged, és jót cselekszik
veled; és meglep azzal, hogy milyen bámulatos
módon teszi ezt veled. Semmi sem túl jó az Atyá-
nak, hogy megadja annak, aki örömét leli Fiá-
ban, Jézus Krisztusban.

Ha viszont a saját tetteidben, imáidban és
szertartásaidban bízol, akkor a törvény szerint
cselekszel, és átok alatt állsz. Emlékezz, mit
mondtam Hágár, a rabszolganõ utódjáról, és ta-
láld ki, mi lesz a sorsod. Ó, bárcsak otthagynád
a rabszolgaság házát, és az ingyenes kegyelem
otthonába menekülnél, ahol téged is megáldana
Isten

AZ ÍGÉRET SZERINT!

Isten adja meg neked 
ezt a nagy kegyelmet

az Úr Jézus Krisztus érdeméért! Ámen.

* * *
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Az EVANGÉLIUMI KIADÓ
2000-ben megjelent könyvei

Rees, J.: Longfield réme
Daniel, R. P.: A bibliai prófécia magyarázata
Wilts, H.: Bibliai családok
A prédikáló mosónõ
H. R.: A halál után +

„Kiválasztott magának már 
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a Bibliából
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(Máté-Róma)
Lüscher, A.: Erõt ad a megfáradtnak +

Az élet vize +
Végy a teljességbõl

Dr. Erdélyi J.: Természetgyógyászat az Ige 
mérlegén

Vogel, F.: Találkozás Istennel – de hogyan?
König, F.: „Nincs különbség…”
Az anyaság jutalma
Bennett, R. A.: Isten keresése – 2. bõvített kiadás
Brinke, G. R.: A túlvilágról
Bühne, W.: Barátság, szerelem, szexualitás és

Jézus Krisztus követése
Fleming, D.: A keresztyének Bibliája
Fleming, D.: A keresztyének hite
Fleming, D.: A keresztyének Istene
Fleming, D.: A keresztyének világa
Fleming, D.: A keresztyének élete
Gitt, W.: Idõ és örökkévalóság
Gooding, D.: A krisztusi hithez hûen
Gooding, D.–Lennox. J.: Bibliai és etikai nevelés
Langhammer, J.: „Szentek legyetek, mert én szent 

vagyok” + „Én vagyok az Úr, 
a te gyógyítód!”

Lámpás az úton
Lutzer, E. W.: Egy perccel a halál után
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Az EVANGÉLIUMI KIADÓ
2001-ben megjelent könyvei

Peters, B.: A nemzetek ideje
Remmers, A.: Istenfélõen élni és a hitet 

megtartani (1-2. Timóteus levél)
Schmidt-Schell, E.: Csak ne hinnél
Spurgeon, C. H.: Szántó János beszédei

(egy vidám földmûves életbevágó 
tanácsai)

Steer, R.: Úton Hudson Taylorral
Vine, W. E.: A Rómaiakhoz írt levél
Wössner, P.: Tetovált és börtönviselt
Kausemann, J.: Vár Atyád szeretete
Schäfer von Reetniz, P.: Idõk és jelek a XX. században
Gooding, D.-Lennox, J.: Küzdelem az élet értelméért
MacDonald, W.: Újszövetségi Kommentár I. és II. 

kötet (Máté–Róma és 
1Korintus–Jelenések)

Mücher, W.: Az Úr ünnepei (3Mózes 23)
Wagner, G.: Dóra, gyere haza!
Wjst, W.: Efézus, egy nagyvárosi gyüleke-

zet felemelkedése és bukása
Grant, L. H.: Zakariás látomásai és az Úr 

Igéjének a terhe
Gitt, M.: A róka nyomában és egyéb 

állattörténetek
Brinke, G. R.: Jegyzetek Máté evangéliumához
Benoit de C.: Ez igaz! – és ezért mindenkinek 

tudnia kell
Kamphuis, M.: Buddhista voltam
Lukátsi V.: A piros szíves ház
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Az EVANGÉLIUMI KIADÓ
2002-ben megjelent könyvei

Wagner, G.: István, tarts ki!
Behnam, A. B.: Mária, Jézus anyja
Currie, J. B.: Angyalok, amit a Biblia róluk 

tanít
Pace, E. J.: Evangéliumi beszélõ képek
König, F.: Rólad van szó most
White, P.: A buyufa alatt (új kiadás)
Peters, B.: A Prédikátor könyve
Nee, W.: Hirdesd az Igét!
dr. Török–dr. Tóth T.: Természettudomány, világkép, 

világnézet, istenhit
Spurgeon, C. H.: Mindig idõszerû gondolatok
Hunt, D.: Megalkuvás nélküli evangélium
Müller Gy.: Igazi hit és imádság
Vida S.: Morzsák az élet kenyerébõl
MacDonald, W.: József Jézus elõképe
Dixon, H.: Adj nekünk… örökséget
Hewitt, J. B.: Tanulmányok a bibliai 

kisprófétákról
Jones, B.: Az Újszövetség történeti könyvei
Stricker, A.: Alicia – AIDS és egy élet, mint 

egy álom
Van Deursen, A.: A Biblia világa képekben
Schmidt-Schell, E.: S.O.S. Két fiú végveszélyben
Langhammer, J.: Példázatok, igaz történetek
Smith, H.: Isten Fia – valóban Isten és 

valóban ember
Willis, G. C.: Unokáim szüleinek
Grant, F. W.: Mózes elsõ könyve 

az Újszövetség fényében
A kis csavargó
Al-Sain-Schrupp: Allahért harcoltam
Bunyan, J.: A szent háború

103

}

}



Az EVANGÉLIUMI KIADÓ
2003-ban megjelent könyvei

Roy, K.: Napországban + Három barát
Junker, R.: Jézus, Darwin és a teremtés
Közelebb Hozzád! (áhítatos könyv)
Hählke, Ch.: A Tízparancsolat (kifestõkönyv)
Inrig, G.: A Bírák könyve
Gibson, O. J.: A keresztyén hit alapjainak 

tanulmányozása – 2. kötet
Spurgeon, C. H.: 1500 bölcs gondolat
Mackintosh, C. H.: Te és a házadnépe
Tatford, F. A.: Jákób fiai
Schmidt-Eller, B.: Hannelore útja folytatódik
Spurgeon, C. H.: Elvégeztetett!
A zárba illõ kulcs – 3. kötet
De Koning, Ger.: Amikor a szülõk szenvednek…

A gyermekek a maguk útját járják
Kuhley, H. J.: Elfeledkezett-e könyörülni Isten?
Mi a célod? – 3. kötet
Remmers, A.: A Biblia képei és szimbólumai
Boddenberg, D.: Kérdéseim – Isten válasza
Batten–Ham–Sarfati–Wieland–Gitt: Kérdések a 

kezdethez
Kausemann, J.: Sámson, Izráel bírája
Liebi, R.: Beteljesedett prófécia +

Világtörténelem Dániel próféta 
látomásában

Lüscher, A.: Boldogok, akik sírnak…
Langenberg, H.: A galatákhoz írt levél
Nem kímélték életüket
Saunders, J.: A maradék Isten házáért + 

Dávid sátora
Roy, K.: Az újra megtalált paradicsom + 

Végre otthon
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