
Lee Roberson a nagy 20. századi fundamentalista
prédikátorok egyike. Kollégiumokban és szemináriumok
helyszínein (a Dél-Amerikai Baptista Szövetség Teológiai
Szemináriuma, Louisville) dolgozott kétkezi munkásként,
mosogatással és felmosással keresve kenyerét. Prédikátori
szolgálata kezdetén énekesként vált ismertté. Roberson testvér
megragadta a bizonyságtevő szolgálat lehetőségt a populáris
zene világában. 1942-ben kapott elhívást a pásztori szolgálat-
ra Chattanoogában, Tennesseeben (Highland Park Baptist
Church), és később megalapította a Tennessee Egyházi
Egyetemet (Tennessee Temple University). Az igehirdetései
mindig egyszerűek és közvetlenek voltak. Sokat prédikált
különböző evangelizációk, ébredések és bibliai konferenciák
alkalmával, egészen 2007-ben bekövetkezett haláláig. Bár
nem nevezték „mély” gondolkodású prédikátornak, mégis
mindig egy fő témára építette igehirdetéseit: a megszentelt
keresztyén életre és a bűnösök megmenekülésére Krisztusban.

***

„Azért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten
kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád
tétele által. Mert nem félelemnek lelkét adta nékünk az Isten;
hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szé-

gyelld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem, az ő
foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek
hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással,
nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és
kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök
időknek előtte, megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak,
Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált,
világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot az
evangélium által, melyre nézve hirdetővé tétettem és apostollá
és pogányok tanítójává. Amiért szenvedem ezeket is: de nem
szégyellem; mert tudom, Kinek hittem, és bizonyos vagyok
benne, hogy Ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni
ama napra. Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd,
amiket éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és
szeretetben.” (2Tim 1,6–13 – Károli ford.)

A hatodik versre irányítsuk a figyelmünket: „Azért
emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel Isten benned lévő
kegyelmi ajándékát, amely kezemnek rád tétele által van
benned.” Amire Pál emlékeztetni kívánja a fiatal Timóteust,
lényegében ez: „Krisztus megváltott téged, ezért Szentlelkével
benned lakozik. Isten szolgálatra hívott el téged, ezért most
föléd helyezem kezemet, az ő hívásának kifejezéseképpen.
Timóteus, most buzdítsd fel magadat, és engedelmeskedj Isten
hívásának!”

A szemünk előtt megjelenített kép a következő: egy Pál
nevű fundamentalista prédikátor tanácsokkal látja el fiatalabb
fundamentalista kollégáját, név szerint Timóteust.
Mindketten hisznek Isten igéjében, hisznek Istenben és
Krisztusban, megváltást nyertek és elhívást kaptak Istentől.
Pál mégis azon igyekezett, hogy felbuzdítsa ezt a fiatalembert.
Timóteushoz írt első és második levelében úgy inti őt, hogy:
„Tanulj kitartást, mint Krisztus jó vitéze… és igyekezz
kipróbáltnak bizonyulni!”

Mit tett Pál tulajdonképpen? A legfontosabb dolgot, amit
nekünk is tennünk kell. Mert ha nem buzdítjuk fel az
embereket, nem rázzuk fel a környezetünket, akkor célt
tévesztünk. Ha prédikálunk vasárnap reggel, vasárnap este és
csütörtök este, de senki sem buzdul fel, hogy elinduljon Isten
akaratát teljesíteni, akkor végül is nem sokat tettünk. Pál
beszéde minden alkalommal elérte célját. Írt a rómabeli
keresztyéneknek, a korinthusbelieknek, a filippibelieknek, az
efézusbelieknek, ugyanazzal az erővel – azért, hogy felrázza,
buzdítsa és lendületbe hozza őket.

Az emberek nem szeretik, ha felrázzák őket. Az emberek
csendben szeretnek ülni a helyükön. Az emberek szeretnek
eljárni a gyülekezetbe vasárnap délelőtt, részt venni az isten-
tiszteleten úgy, hogy az az igehirdetéssel együtt ne tartson
tovább hatvan percnél, hogy mielőbb felkeljenek és kimen-
jenek az ajtón, megebédeljenek az otthonaikban, és közben
elfelejtsék mindazt, amit hallottak. Talán visszatérnek vasár-
nap este, hogy ismét meghallgassanak ezt-azt, hogy azután
ismét ne gondoljanak többé a hallottakra. Nincs különösebb
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hajlandóságuk felbuzdulni. Ha cselekedni akarjuk Isten
akaratát, akkor előbb fel kell buzdítanunk az embereket Isten
akaratának cselekvésére. Mózesnek is ez a cél lebegett a
szeme előtt, amikor ezt mondta: „Vigyázz, hogy el ne felejt-
kezzél az Úrról” (5Móz 6,12). Mózes buzdította népét, ahogy
nekünk is kell. A mai fundamentalisták legégetőbb szüksége a
buzdítás. 

Nem vagyok büszke arra (és gondolom mások sem),
hogy néhány fundamentalista egyház elbukott. Ahogy arra
sem vagyok büszke, hogy néhányuk eltért a szilárd funda-
mentumtól, vagyis Isten igéjétől. Lassan kortünetnek fogjuk
fel, amikor lelkileg halott, vagyis problémáikba belefásult
gyülekezeteket látunk magunk körül, melyeknek ébredésre,
fellendülésre és szolgálatra lenne szükségük. A mi feladatunk,
hogy felbuzdítsuk őket.

Mindeközben erőtlen vezetőket, pásztorokat és misz-
szionáriusokat, valamint tanítókat látunk magunk körül,
akikből hiányzik a Lélek ereje. Néhány vezető még önelégült
is. Ismerek egy gyülekezeti épületet, amely kb. hatszáz fő
befogadására lenne alkalmas. A vasárnapi iskolában kb. ötven
fő jelenik meg rendszeresen, és a pásztoruk ezzel tökéletesen
elégedett. Soha nem aggódik a számadatok miatt. Megjelenik
az ötven fő a vasárnapi iskolában, másik ötven fő a
gyülekezeti teremben, és hétről hétre ugyanezek az emberek
jönnek. Az anyagiaknak nincsenek híján, a számlák ki vannak
fizetve, a lelkészi fizetés is rendben van. És ott áll a monu-
mentális épület, kihasználatlanul, egy közkedvelt helyen,
ahonnan ezrével jöhetnének a megtérők a gyülekezetbe, ha
ezért többen is elkezdenének dolgozni. Az erőtlen vezetők!

Ismét oda kell fordulnunk Isten parancsaihoz, úgymint:
„Menjetek el széles e világra és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek” (Mk 16,15). Még nem teljesítettük
ezt a parancsot. Nem ezt tesszük. Buzdítsd fel magadat és a
gondolataidat, és kérdezd meg Istentől: „Uram, mit csinálok
én? Mit tehetek? Te mit akarsz, hogy cselekedjek? Hogyan
tudnék leginkább együtt dolgozni a Mesterrel?” A déli baptista
szövetség egyházainak ezreiben az elmúlt évben nem történt
egyetlen bemerítés sem. Ez minősíti a vezetőséget: nincsenek
megtérők, nincsenek bemerítések egy év óta! Alig néhány
száz azoknak a gyülekezeteknek a száma, ahol volt egy-két
megtérő, de sajnos azok a gyülekezetek vannak többségben,
ahol egy lélek sem tért meg.

Pedig vannak a világban olyan események, melyeknek
fel kellene rázniuk minket. Fel kellene buzdulnunk a jóra a sok
bűn és nyomorúság láttán! Egy erkölcstelen és velejéig rom-
lott világban élünk hiábavaló, gonosz napokat. Figyeljük csak
meg, mit lehet látni a televízióban, hallgassuk meg, miről
beszélnek a hírekben, olvassunk bele a könyvekbe, amiket
árulnak – minden, amit látunk, hallunk, olvasunk, az Isten
elleni lázadásról tanúskodik. Napjaink egyik s talán legna-
gyobb ördögi csapdája a megtévesztés. Borúnak napja és sötét-
ségnek napja van! Ez sokunkat zavar, míg mások közömbösen
járják a maguk útjait. Ezek az emberek még ezt is mondják:
Na és akkor mi van? Azonban Isten gyermekeiben fáklyaként
kell lobognia egy olyan szent érzelemnek, amiből szeretettel-
jes, de határozott feddés fakad. Fel kell vállalnunk azt az
álláspontot, amiről szívből meg vagyunk győződve! Az egyik
napilapban nemrég olvastam egy statisztikát, idézem:
Amerikában 47 millió válás volt az elmúlt 25 évben, 550 000
haláleset történt ittas vezetés miatt, 23 millióan jutottak

illegálisan drogokhoz, 18 millió magzatot öltek meg abor-
tusszal, 189 millió súlyos bűncselekményről tudósítottak,
366 000 gyilkosságról és 9,5 millió illegális otthon szülésről.
Az amerikaiak évi 10 billió USD-t költenek pornográf maga-
zinokra és filmekre. Az Amerikában élő homoszexuálisok
száma 17 millióra becsülhető, akik gyakorolják Szodoma és
Gomorra bűnét, és ez a romlottság mindenhol körülvesz min-
ket! Közel 10 millió az alkoholfüggők száma, és évente
átlagosan 81 500 nemi erőszak történik ezen a kontinensen.
Az abortuszt végző klinikák éjjel-nappal zsúfolásig telve van-
nak, és csak Atlantában 15 ilyen intézmény működik.

Ezeket a nyomorúságokat látva és hallva buzgóbban ke-
ressük Istent? Itt élünk, ebben a világban mi is, vagyis része-
sei vagyunk ezeknek a napoknak és ennek a kornak. Van fela-
datunk és van tennivalónk! Fel kell buzdulnunk lelkünkben a
bűn ellen, és el kell ítélnünk annak minden formáját a prédiká-
cióinkban. Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy az
emberek rátaláljanak a helyes útra. Le kell gyűrnünk a
lélekmentő munka ellenségét, a közömbösséget. Az
embereket ma már szinte semmi nem hozza lázba. Oh, micso-
da közömbösség! Úgy látszik, senkinek nem fáj a szíve az
elveszőkért! A zsoltáros Dávid is így kiáltott: „Senki sem
aggódik lelkemért!” (Zsolt 142,5)

Egyszer valaki a Market Streeten sétált Chattanoogában,
Tennesseeben, és éppen lelépett a járdáról, hogy autójáig kb.
400 métert gyalogoljon a parkolóhelyek között. Két férfi
ugrott elé és leütötték. Véresre verték az arcát, és rátapostak a
kezeire, leteperték a kavicsos talajra. Összerugdosták a testét,
és elvették tőle mindenét, az utolsó pennyig. Az áldozat hiába
kiáltott segítségért, az utca túloldalán kb. 400 méterre sétáló
emberek százai nem méltatták figyelemre, hogy mi történik
körülöttük. A két rabló, akik elvitték az összes pénzét (91 dol-
lárt), otthagyták a földön vérző embert, és elsiettek. Egy
járőröző rendőr vette észre a földön fekvő férfit, és ő
értesítette az Erlanger Hospital ambulanciáját. Odamentem,
hogy lássam, mi történt. „Mi történt magával, ember?” –
kérdeztem. Még soha sem láttam ennyi ütésnyomot és hor-
zsolást egy emberen. A kezei siralmasan néztek ki, az arca
kék-zöld folt volt, a testét pedig véraláfutások borították.
„Szörnyű napon van” – válaszolta, majd elmondta, hogy mi
történt. Amikor a végére ért, ezt kérdezte: „Roberson testvér,
mi a baj ezzel a világgal?”

A Bibilából tudjuk, hogy mi a baj ezzel a világgal. Senki
sem vesz észre semmit, mert mindenki a maga útjára tért.
Feküdhet egy kedves ember a földön, vagy kiálthat segít-
ségért, senki sem törődik vele. A bajba jutott ember mellett
párszáz méterre sétáltak el a járókelők, de senki sem sietett a
segítségére. Napjaink közömbössége fel kellene hogy rázzon
bennünket. Ó, a mai kor önzése! Pál azt írja: „Mert mindenki
a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét” (Fil 2,21).
Nem sok közünk van egymáshoz. Mindenki önmagával
foglalkozik. Mindenhol megtaláljuk az önzés jeleit.

Az emberek nem akarnak felbuzdulni. Ragaszkodnak a
megszokott dolgaikhoz. Olyan megszokott kerékvágásban
haladnak, amely már mindenhol kikopott. A maguk útját jár-
ják. Nem akarják, hogy valaki vagy valami felrázza őket. Így
imádkozzunk: „Ó, Istenem, buzdítsd fel szívemet! Indíts
engem, Uram! Engedd, hogy meglássam, mit kell tennem!”
Azt szoktam mondani magamnak, hogy nem kellene már dol-
goznom. Az én koromban már otthon kellene maradnom;
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miközben gyötrő gondolataim vannak. Szétnézek és sírok.
Mindenhol tragédiákat látok magam körül.

Elmegyek egyik gyülekezetből a másikba prédikálni:
Nyugat-Virginiába, Virginiába és most itt vagyok közöt-
tetek… Szombaton Orlandóban leszek és Marylandben;
Philadelphiában, Pennsylvaniában. Látom, hogyan küszköd-
nek a gyülekezetek. Néhány prédikátor csodálkozva álldogál:
„Mit tehetnénk?” Néha attól félek, ezek a prédikátorok célt
tévesztettek. A lelki növekedés a vezetőségen múlik. Ezért
vannak ilyen találkozóink, mint ez a mostani is. És eljön az a
pillanat, amikor megállunk, elcsendesedünk, és végiggondol-
juk a dolgainkat Istennel, és ő indít minket a szolgálatra.

Három témában fogunk imádkozni:

1. Buzdítson Isten bűnbánatra!
Így imádkozzunk: „Ó, Atyánk, buzdíts minket bűnbánat-

ra!” Itt van Isten igéje: „Most örülök, nem azért, hogy
megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok
meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk
semmiben kárt ne valljatok.” (2Kor 7,9)

Szükségünk van arra, hogy megbánjuk az elkövetett
rosszat, vagy hogy nem tettük meg a jót, amit tehettünk volna.
Ragaszkodhatunk bizonyos dolgokhoz, de jobban tesszük, ha
Isten akaratát, a lélekmentést, azaz a Jézus Krisztusban való
megváltást hangsúlyozzuk.

Ahelyett, hogy a pénzre, a hatalomra vagy az épületekre
gondolnánk, gondoljunk inkább a bűnbánatra hívó buzdításra! 

Ez azt jelenti, amit Pál is ír, hogy „Krisztus értelme
legyen tibennetek” (Fil 2,5). Azt is jelenti, hogy lássuk meg a
saját korlátainkat, hogy milyen gyengék vagyunk, amikor nem
élünk őbenne. Gyengék vagyunk a lélekmentésben. Vannak
olyan keresztyének, akik soha egyetlen lelket sem vezettek
Krisztushoz. Vannak olyan gyülekezetek, ahol evangélizá-
ciókat tartottam, és amikor személyesen is meg akartam szólí-
tani egy-egy vendéget, a lelkipásztor ahelyett, hogy buzdított
volna a beszélgetésre az illetővel, azt mondta, hogy jobb lesz
várni egy kicsit, és talán majd legközelebb.

Ez azt jelenti, hogy megvalljuk a bűneinket. „Ha
megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa
bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól” (1Jn
1,9). Valljuk meg szívünk hidegségét; kritizáló lelkületünket;
hanyag, közömbös és langymeleg keresztyénségünket!
Valljuk meg a tökéletlenül elvégzett feladatainkat és az el nem
végzett feladatainkat! Ez az, amit tennünk kell.

Ezután így imádkozzunk: „Édesatyám, segíts nekem
bűnbánatra jutni és elhagyni a bűneimet, melyek ellentétben
állnak Isten igéjével!” Egyik vasárnap reggel előrejött egy
hölgy a gyülekezetben. Megszólítottam: „Asszonyom, miért
jött?” Ezt válaszolta: „Szeretném újból Istennek szentelni az
életemet.” Mire így szóltam: „Nagyon jó, van itt egy hely az
első sorban.” A hölgy leült. Megint megszólaltam: „Nos,
szeretném, ha most imádkoznánk. Mi a problémája?” „Ó, hát
nincs semmilyen problémám” – válaszolta. „Na, de hát mégis,
miért akarja újból odaszentelni az életét Istennek?” –
kérdeztem. „Csak biztosan szeretném tudni, hogy helyes úton
járok” – hangzott a válasza. Mire én: „Kérem, asszonyom,
foglaljon helyet néhány percig és gondolkodjon egy kicsit, és
ha eszébe jut valami probléma, jelezzen nekem, és azonnal
visszajövök.” Továbbsétáltam és másokkal kezdtem beszél-
getni, akik szintén előrejöttek. Egy-két perc múlva hátrafor-

dultam, és láttam, hogy az előbbi hölgy integetni kezd felém,
hogy jöjjek vissza. Odasétáltam hozzá, és megkérdeztem:
„Eszébe jutott már valami?” „Ó, igen. A szomszédommal már
hat hónapja nem beszéltem. Amikor reggel elhajtok az autóm-
mal, mindig kint van a kertben, de soha nem szólok hozzá egy
szót sem. Keresztyén vagyok, és ő is annak vallja magát.
Egyszer megharagudtam valami miatt a szomszédomra, és
elhatároztam, hogy nem szólok hozzá többé egy szót sem, de
azóta nem tudok imádkozni sem.” Mire így szóltam:
„Természetes, hogy nem tud!” Erre ő: „A szívem összezava-
rodott.” Mire én: „Természetes, hogy az! De ezután minden
másképp lesz majd.” Szeretni az Istent és a felebarátot, ez a
lényeg. Ezután így imádkozzunk: „Ó Isten, buzdíts minket
bűnbánatra, hogy olyan gonosznak lássuk magunkat, ami-
lyenek vagyunk!”

2. Buzdítson Isten a hitelveink követésére!
A következő imánk legyen: „Ó, Atyánk, buzdíts minket

arra, hogy kövessük a hitelveinket!” Ezt a kifejezést gyakran
használjuk. Egyszerű, de jelentőségteljes kifejezés. Tudjátok,
miről beszélek újra és újra az összejöveteleinken? Mi az,
amivel mindig egyetértett az összes prédikátor testvér? Az
egyházunkban a tagok hetvenöt százaléka még sohasem olvas-
ta végig a Bibliát. Nagy részét elolvasták, de mégsem tudnak
mindent Isten szándékairól. És ez sajnos elmondható a vasár-
napi iskolai tanítóinkról és imaóra-vezetőinkről is.

Sok olyan fundamentalista gyülekezetben jártam már,
ahol vasárnap reggel a bibliaóra-vezető egy darab papírt tartott
maga előtt, de nem volt a kezében Biblia. Én voltam az
egyetlen személy, akinek Biblia volt a kezében. Egy baptista
gyülekezet férfi csoportjában egyedül!

Pedig milyen nagy szükségünk lenne arra, hogy vissza-
térjünk Isten igéjéhez, és engedelmeskedjünk az élő Ige min-
den kijelentésének!

Vissza kell térnünk az imádság oltárához: „Szüntelenül
imádkozzatok!” (1Thessz 5,17) „És akármit kértek az én
nevemben, meglesz az néktek” (Jn 14,14). Az eseményeknek
sokkal nagyobb részét határozza meg az ima, mint azt álmod-
ni merjük. Tehát imádkozzunk!

Most egy úgynevezett sword-konferencián vagyunk. Dr.
John R. Rice, aki évekkel ezelőtt elkezdte ezeket a konferen-
ciákat, írt egy csodálatos könyvet az imádságról a következő
címmel: PRAYER – Asking and Receiving (Imádság – kérni és
kapni). Érdemes elolvasni ezt a könyvecskét. Én már többször
is megtettem. Ezt a könyvet olyan ember írta, aki valóban hitt
az ima erejében. Hosszú időn keresztül azt hittem, jól ismerem
dr. Rice-t, aki rendszeresen látogatta gyülekezeti össze-
jöveteleinket. Azt hittem, olyannyira ismerem ezt az embert,
hogy tudom, mire készül, és mi van a szívében. De egyik
reggel, amikor Monroe-ban voltam, Louisianában,
felfedeztem valamit, ami meglepett.

Korán reggeliztem, és 7-kor már visszamentem a motel-
szobámba. Kisvártatva kopogást hallottam. Odamentem az
ajtóhoz, és láttam, hogy dr. Rice áll ott. A következő szavakkal
jött felém: „Roberson testvér, bejöhetnék igét olvasni és imád-
kozni önnel?” – kérdezte. Azt mondtam neki, hogy
„Természetesen, uram.” Bejött hozzám és leült. Én is leültem.
Elkezdte olvasni a Bibliáját. Hosszú ideig csak olvasta. Aztán
egyszer csak így szólt: „Most imádkozzunk!” És letérdelt
imádkozni. Dr. Rice úgy imádkozott, ahogy máskor is szokott,
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halk és kellemes hangon. Nem volt izgatott vagy kapkodó. De
néhány percnyi ima után észrevettem, hogy valami megválto-
zott. Elkezdte néven nevezni az embereket. Felsorolt
nagyjából kétszáz nevet. Még soha nem hallottam ilyen
hosszú listát! Sokaknak a megváltásáért imádkozott, a töb-
bieknek pedig a visszatéréséért az Istennek tetsző szol-
gálathoz. Egy jó negyedóra alatt mindenért imádkozott, ami
csak szóba jöhetett, miközben a hangja egyre élesebb és han-
gosabb lett. Már húsz perc is eltelt, de még mindig imádkozott
és egyre hangosabban. Soha sem hallottam ilyet azelőtt.
Huszonöt perc telt el így. Akkor végleg kinyitottam a szemem,
és csak néztem ezt az embert. Dr. Rice a térdein feküdt és a
menny felé fordult, hogy Istent hívja. Egyáltalán nem
foglalkoztatta az a tény, hogy én ott vagyok-e vagy sem. Csak
azzal foglalkozott, hogy Istenhez szóljon úgy, mintha senki
más nem lett volna a szobában. Majd fél órát imádkozott így.
Hirtelen abbahagyta az imát, felém fordult és így szólt:
„Bocsásson meg, Roberson testvér. Most imádkozzon ön!”
Mire csak ennyit válaszoltam: „Bocsásson meg, dr. Rice, de
nem érzek ilyen késztetést.” És nem imádkoztam. Tudják,
hogy miért? Nem fogják kitalálni. Térjünk vissza az imádság
szent oltárához!

Térjünk vissza a szentséghez! „Annakokáért menjetek ki
közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne
illessetek!” (2Kor 6,17) Ne ijedjünk meg a szentség szó hal-
latán! Vannak prédikátorok, akik attól rettegnek, hogy amikor
a szentségről kezdenek el prédikálni, egyesek sértve érzik
majd magukat. Voltam már olyan gyülekezetekben, ahol a nők
nem voltak hajlandók szemérmesen öltözködni. Egyik ilyen
gyülekezetben a pásztor így szólt hozzám: „De hát mit tehet-
nék, Roberson testvér?” Mire én: „Magyarázd el a
nőtestvéreknek, hogy mi az, ami illendő, és mi nem az!
Biztosan meg fogják érteni. Ha pedig nem, akkor mondd
nekik másképp!” Vissza kell térnünk a szentséghez.

Térjünk vissza a dicsőítés helyére! „El nem hagyván a
magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek,
hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy
ama nap közelget.” (Zsid 10,25) Kedvelem Ronald Reagant.
Mondhatnám, hogy személyes jóbarátom. Sok időt töltöttünk
együtt és együtt is imádkoztunk. Eközben Mr. Reagan
elkövetett egy súlyos mulasztást nemzetünkkel szemben. A
Fehér Házban eltöltött nyolc éve alatt egyetlen egyház össze-
jöveteleit sem látogatta. Látogatott bizonyos összejöveteleket,
de soha nem egyháziakat. Mr. Reagan nyolc év alatt egyik
washingtoni felekezethez sem csatlakozott, de még csak fel
sem kereste egyiküket sem. Ez nemzetünk vezetőjétől egy
igen méltatlan viselkedés nemzetünkkel szemben.
Csodálkozhatunk-e ezután, ha az emberek nem tisztelik az
Úrnak napját, és istentisztelet helyett olyan időtöltést keresnek,
mint a futball, a kosárlabda vagy a golf? A hét hetedik napján
elfelejtkezünk Istenről, hogy őt mint az igaz Istent dicsőítsük.

Miután egyre csak faggattam Reagan elnököt, a
következőket mondta: „Isten megváltott engem és újjászület-
tem.” Mire én: „Ez jó. Akkor menj el valamelyik egyházba, és
dicsérd Istent az ő házában!” Erre így válaszolt: „Nem
tehetem. A jelenlétem túl nagy felforduláshoz vezetne az
istentiszteleten, és megszakadna a szolgálatok megszokott
sorrendje.” Én biztattam: „Szakadjon meg a megszokott sor-
rend! De te mindenképpen menj el egy egyházi össze-
jövetelre!” Nem tudtam meggyőzni az elnököt, aki mindene-

setre példaként állította önmagát a világ elé, amikor megval-
lotta: „Hibáztam, amiért nem jártam Isten házába.” Valójában
mindannyiunknak vissza kell térnünk a dicsőítés helyére.

Vissza kell térnünk az őszinteséghez, és az embereknek
csak a leglényegesebbről kell beszélnünk. Térjünk vissza az
eredeti küldetésünkhöz, hogy lelkeket hívjunk Krisztus szol-
gálatába! Ez a mostani konferenciánk fő témája. „És András
Jézushoz vitte Simon Pétert.” A mi munkánk az, hogy
Jézushoz vezessük az embereket.

Néhány évvel ezelőtt olvastam egy cikket arról, hogy
egy csipetnyi rádium túl kevés ahhoz, hogy szabad szemmel
láthassuk, mégis annyi erő van benne, hogy képes lenne
működtetni egy csengőt harmincezer éven keresztül. Annyira
ámulatba ejtett ez a tudás, hogy megmaradt az emlékezetem-
ben, bár nem beszéltem róla senkivel. Tudtam, hogy a magas
koncentrációjú rádium igen drága, de ezen kívül nem sokat
tudtam erről az anyagról. Csak annyit, hogy egy szabad szem-
mel nem is látható mennyiség harmincezer évig működtet egy
csengőt!

Egyik nap a Memphisi Baptista Kórház folyosóján sétál-
tam Tennesseeben, amikor egy ismerős orvossal találkoztam.
Hozzám lépett és így szólt: „Dr. Roberson, tudja-e, hogy mit
tartok a kezemben?” „Nem, uram” – válaszoltam. Zárva volt
az ökle, és ezt mondta: „Amit most a kezemben tartok, az
százezer dollárnál is többet ér.” „Nos, ez lehetetlen” – mond-
tam. „Nézzen csak ide egy pillanatra!” – szólt az orvos, és egy
pici kis fiolát mutatott nekem: „Rádiumot viszek a kórház
egyik részlegéből a másikba. Ez a csekély mennyiségű rádium
többe kerül, mint százezer dollár.”

Ismét elgondolkodtam azon, amit olvastam erről az
anyagról, hogy kevés rádium harmincezer évig működtet egy
csengőt. Ekkor villámcsapásként hatott rám egy gondolat:
Hiszen ez semmi ahhoz képest, amit én tehetek. Ha egy lelket
Jézushoz viszek, megcsendül egy csengő a mennyben, és az
örökkévalóságig cseng, nemcsak ezen a világon, hanem az
eljövendő világon is! Légy lélekmentő! „Ó, Atyánk, buzdíts
minket megtérésre! Atyánk, buzdíts minket arra, hogy vissza-
térjünk mások megnyeréséhez és az alapvető feladataink
elvégzéséhez, melyekre te indítasz minket!”

3. Buzdítson Isten megújulásra!
„Ó, Uram, éleszd újjá a munkádat az évek során!” –

Hab 3,2. Éleszd újjá a munkát! Buzdíts minket megújulásra!
Láttál már közösséget megújulni? Néhányan közülünk már
igen, néhányan pedig még nem. A megújulás először az
egyének szívében kezdődik. Azután, akár az áradat, túlcsordul
a szíveken, és eljut másokhoz is. Láttam már közösségeket
megújulni; ahogy tapasztaltam, magával ragadó élmény volt.
Megváltást nyertek a lelkek, érintést kaptak a szívek, megtel-
tek a hálaoltárok. Láttam Isten kezét munkálkodni. Ó,
Istenünk, újítsd meg munkádat! Újíts meg bennünket! Buzdíts
minket megújulásra! Indítsd a szíveinket!

Egy fiatal pásztor, aki nemrég végzett a teológián,
gyakran felkeresett engem, hogy megkérdezzen engem az
egyházunkban lévő megújulásról, és hogy mit tehetne sze-
mély szerint ő abban a városban, ahol szolgál. Azt hiszem, jól
láttam, mennyire őszinte lélek volt. Ezt mondta: „Bárcsak még
ma tehetnék valamit, és megtörténne a csoda! Velem kezdődne
el, és én tovább adnám az embereknek.” Ezt válaszoltam:
„Nos, írjon le nekem néhány dolgot!”
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„Először is, hogy kik vesznek részt a megújulásban.”
Megtörtént. A különbségek eltűntek. A haragosok megbocsá-
tottak egymásnak. Az emberek rendezték dolgaikat Istennel. A
gyülekezeti tagok elhordozták egymást szeretetben. A pásztor
és az emberek együtt munkálkodtak. A diakónuscsoport, a
kóruscsoport, a vasárnapi iskolai csoport – van valami
megkapó szépség az egység erejében.

„Másrészt itt van a megújulás izgalma.” Amikor a
megújulásért dolgozunk, lelkesedünk, felbuzdulunk, és nem
kell aggódnunk a megfelelő hírverés miatt. Ha elindul a
megújulás, felhívja a figyelmet önmagára. Új érdeklődésre
számíthatunk Isten munkájában. 

„Harmadrészt, a megújulásnak van egy gyújtó szikrá-
ja.” A Szentlélek tüzéről beszélek. Amikor elkezdődik a
megújulás, a fellobbanó tűz kiégeti a salakot. A Lélek
munkálkodik, és a szent tűz hatalmat ad a hívőknek. Amikor a
Lélek munkálkodik, a hálaoltárok megtelnek, az emberek
békességre találnak Istenben, eltűnik minden kicsinyesség,
sértődés, a Lélek ural és irányít mindent. Fellobban a
megújulás tüze.

„Negyedrészt, a megújulásnak vannak eredményei.” A
megújulás oda vezet, hogy szánni tudjuk az elveszőket… Ha
elindul egy megújulás, akkor semmire sincs nagyobb
vágyakozás, mint látni, ahogy az emberek megváltást
nyernek. Akkor ismét átjár az első szeretet tüze Krisztusért,
azé a szereteté, melyet azon a napon éreztél, amikor újjá-
születtél.

Gondolkodtál már ezen? Azon a napon, amikor
megváltást nyertél, bármit megtettél volna Istenért. Nem
éreztél korlátokat. Időnként felmerül a kérdés: „Ki a jobb
lélekmentő – aki tegnap tért meg, vagy aki huszonöt évvel
ezelőtt?” Gyakran jobb lélekmentőnek bizonyul az, aki tegnap
tért meg. Akinek a szívében még ég a tűz az elveszettekért.
Aki szeretne tenni valamit. Aki engedelmesen készenlétben
áll. Aki dolgozni szeretne.

A megújulás tehát eredményeket hoz, buzdít és indít
Isten munkájára.

Ismered Mordecai Ham evangélista prédikációit?
Mordecai Ham híres evangélista volt, aki néhány évvel ezelőtt
tartott egy összejövetelt Nashville-ben, Tennesseeben. Úgy
emlékszem, hogy három hónapig tartózkodott ugyanazon a
helyen. Az első hónapban csak prédikált, de nem intézett
közvetlen felhívást a hallgatóihoz. Prédikátorok jöttek sőt,
maguk a hallgatók jöttek és könyörögtek az evangélizátornak,
hogy hívja az embereket megtérésre. Erre egy csodálatos
énekszolgálat volt a válasza, és miután megtartotta az igehir-
detését, becsukta a Bibliáját. És ez így ment négy hosszú
héten keresztül. Négy hét múlva jött a felszólítás, jött a hívás,
ami szó szerint százannyi és ezerannyi termést hozott. Nasvill
egész városa megmozdult ezen események hatására Mordecai
Ham evangélizációjának nyomán. Miért kellett ehhez ennyit
várnia? Magam is hallottam a magyarázatát. Istenre várt, hogy
dolgozni kezdjen az emberek szívén. Érezte, amikor a hall-
gatók készek voltak odafordulni Istenhez, és elhagyni a
bűneiket, az önzésüket, és beengedni Istent az életükbe.

Nem akarom azt mondani, hogy ez az a módszer, amit
én is választanék, vagy hogy másoknak ezt kell választa-
niuk. Azonban, barátaim! Valaminek történnie kell, ami fel-
buzdítja a szíveinket. Úgy kell a szolgálatunkat elkez-
denünk, hogy eközben ne érezzünk semmilyen külső

kényszert. Rá lehet beszélni az embereket, hogy járjanak
istentiszteletre. Néha hosszú ideig kell kérlelnünk őket. Rá
lehet beszélni az embereket, hogy dolgozzanak a lélekmen-
tés szolgálatában. Hosszan, türelmesen kérlelnünk kell őket,
és a munka számtalan előnyét kell felsorolnunk ahhoz, hogy
elinduljanak.

Kell hogy legyen bennünk hajtóerő, hogy megcseleked-
jük Isten akaratát. A megújulás az egyének szívében kezdődik
el. Ó, Istenem, újíts meg minket! Buzdíts fel minket a
megújulásra!

Amikor elkezdődik a megújulás, a halott közösség életre
kel, az összetört családi kapcsolatok újból felépülnek, az üres
életek betöltekeznek, az elveszett lelkek megmenekülnek. „És
ha megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik,
s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös élet-
módjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom
bűneiket, és megszabadítom földjüket.” (2Krón 7,14)

Mert Isten ígéretei tudnak minket megújítani!
A megújulás az egyének szívében kezdődik el. Hadd

kezdődjön a megújulás nálad, amikor egyedül keresed Isten
arcát! Fordulj el és irtózz minden bűnödtől, ami a megújulá-
sod útjába állhat! Újítsd meg magadban Megváltód imádatát!
Kérd Jézust, hogy fogadjon magához, használja az életedet,
hogy Isten áldása kísérjen és vezessen az úton!

Visszaemlékszem egy hatalmas megújulásra egy észak-
karolinai gyülekezetben, ahol először találkoztam Bob
Gray-jel. Bob Gray egyik éjjel egy közeli katonai táborból
érkezett néhány társával együtt, katonai egyenruhában. Mivel
már nem volt több ülőhely, az énekkarban foglaltak helyet. A
gyülekezet épülete zsúfolásig megtelt. Mielőtt prédikálni
kezdtem volna, így szóltam: „Szeretnék kérni egy
bizonyságtételt a szószék mellett álló urak egyikétől” – és
rámutattam egy egyenruhás, bajuszos fiatalemberre az első
sorban. „Maga ott – szólítottam meg a halálra rémült férfit. –
Kérem, tegyen bizonyságot arról, hogy van-e üdvbizonyossá-
ga!” „Igen, uram” – hangzott a válasza. „Akkor hát tegyen
bizonyságot!” – mondtam. A fiatalember mondott valamit, de
már nem emlékszem, hogy mit. Ő volt Bob Gray. (Ez előtt az
este előtt még soha nem beszélt az igéről, nem kapott elhívást,
egyszerűen csak a hazáját szolgálta.)

Miután Bob Gray bizonyságot tett azon az estén, Isten
prédikálásra hívta őt, és elküldte Krisztus szolgálatába.
Vasárnap reggel hatalmas megújulás kezdődött. Az előtte való
öt éjszakán kevés eredménye volt a prédikálásunknak. Bár
hatalmas tömeg jött össze, és sokat imádkoztunk. Istenre és az
ő útmutatására vártunk. Vasárnap reggel ezt mondtam:
„Lelkipásztor testvér, gondolod, hogy behívhatnánk a vasár-
napi iskolai csoportot a gyülekezeti terembe (a csecsemők
kivételével persze)?” Mire a pásztor így válaszolt: „Nem gon-
dolom, hanem behívom őket!” Kb. 1500 fő volt a vasárnapi
iskolai csoportban. Mindnyájukat behívtuk a gyülekezeti
terembe, a karzatra és ahol még volt hely. Ekkor felálltam és
egy nagyon egyszerű, rövid üzenettel szolgáltam egy jó húsz-
huszonöt percen át. Elmondtam az evangéliumot. Beszéltem
Krisztus kereszthaláláról. Elmondtam, mi a megváltás
lényege, és hogyan lehet elnyerni azt.

Az igei üzenet után elmondtam a megtérésre való fel-
hívást. Az emberek elindultak a széksorok között.
Megtöltötték a kórus helyét vasárnap reggel a vasárnapi isko-
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la ideje alatt. Az első sorok megteltek. 11 órakor még mindig
megtérésre hívtam a lelkeket. Az emberek elfogadták a
megváltás üzenetét, és a diakónusokkal beszélgettek.
Csodálatos tapasztalataink voltak. A pásztor nagyon boldog
volt. Egyenként üdvözöltük a gyülekezetben az új megtérőket,
ahogy sorban jöttek előre. Pontban 11-kor valaki kiment a
teremből az egyik oldalsó ajtón. Ezután a főbejáraton
keresztül visszajött a terembe fekete köpenyben és így szólt
hozzám: „Most szeretnénk elkezdeni a szolgálatokat.” Mire
ezt mondtam neki: „Uram, már egy órája szolgálunk, és itt
vannak a megtérők.” Erre a férfi: „Erről nem én tehetek, én
karmester vagyok, és orgonálnom kell. Azért vagyok itt, hogy
elkezdjem a szolgálatomat.” Ezzel előrelépett, anélkül, hogy
bármit is mondhattam volna. Utánamentem és elé álltam:
„Uram, nem teheti ezt. Éppen evangélizációt tartunk, és itt
kell maradnunk az emberekkel, amíg mindenki lehetőséget
nem kapott, hogy válaszoljon a megváltás üzenetére.” A
karmester határozottan továbbhaladt az orgona felé. Ismét elé
álltam és ezt mondtam: „Uram, ha szolgálni szeretne, akkor
dobja le ezt a fekete köntöst, és segítsen nekünk lelkeket
nyerni Krisztusnak.” Láttam, ahogy lángvörös lett az arca.
Visszarohant az énekkari váróba. Ott volt a sok énekes, akik
nem vettek részt az evangélizáción. A karvezető elmondta,
hogy mi történt vele, miközben levette a köpenyét, és a földre
hajította. Erre a többiek is ledobták az egyenruhájukat egy
halomba a szoba közepére, és elmentek.

Nos, mindez néhány perc alatt történt. Egy kicsit fe-
szengtem, nem bántottam-e meg a pásztort. Éreztem, hogy
súlyosan vétettem a rend ellen, és bocsánatot kellene kérnem
mindenkitől. De nagyszerű tapasztalataink voltak. Ezen az egy
vasárnap reggelen 132 ember fogadta el a megváltását.
Csodálatos tapasztalat volt ez. Az alkalom végén odajött hoz-
zám a pásztor, és ezt akartam mondani neki: „Lelkipásztor
testvér, szeretnék bocsánatot kérni azért, amit tettem.” Mire
így válaszolt: „Ugyan, hagyd csak, testvérem! Ne szólj sem-
mit, hanem dicsérjük együtt a Megváltót! Már három éve
imádkozok egy másik karvezetőért, és most Isten meg-
szabadított a régitől három perc alatt! Dicsérjük együtt Isten
munkáját!”

A megújulás munkája két irányban működik. Felbuzdítja
Isten gyermekeit, miközben lelkeket irányít a Megváltóhoz.
Eközben Isten kiigazít néhány tévedést, és megtesz olyan dol-
gokat, melyeket mi magunk nem lennénk képesek elvégezni,
de a Lélek erejével előrehalad a munka.

„Ó, Istenünk, buzdíts fel minket, hogy kijavítsuk a
tévedéseinket; elvessük azokat a dolgokat, melyekhez
kétségeink fűződnek, elhagyjuk mindazt, amire igazából
nincs is szükségünk!” Tegyél félre mindent, ami elválaszt
tőle, és kérd az Urat, hogy tegye a szívedet tisztává! Tégy
meg mindent, hogy visszatérjünk Isten igéjének elemi
tanításaihoz, az imához és a lélekmentés munkájához,
kérjünk Istentől megújulást! Imádkozzunk: „Istenünk, hozd
el a felüdülés idejét! Kezdd a munkát rajtam!”

Tartsd meg szívedben a buzgóságot! Hagyd a szívedet az
oltáron égni! Gyűlöld a bűnt! Imádd Krisztust! Szeresd az
elveszetteket! Szeresd Isten igéjét! Hirdesd az evangéliumot,
és munkálkodj mások megmenekülésén! Ámen.

Ford. Jewiczki Andrea
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Szigethy Ferenc

AZ IGE

Betűnek látszik, mikor olvasom,
külsőre egyéb írással rokon;
könyvbe foglalva, mint a tudomány,
– de egyszercsak a szavak erdeje
zengő, zúgó viharral lesz tele,
és remegni kezd szív és falevél:
a betűkben a nagy Isten beszél,
súlyos, kemény ítélet mennydörög:
ez Ige már, az Ő szava: örök:
minden szó a szívekbe belép
és földre omlik, jajgat, siet a nép!

– És az Ige, éppúgy intelem:
Isten tűzben, álomban van jelen;
látnak Mózes, Jákob, Jób, Sámuel:
ekkor egyes emberhez van közel.

De éppen azért Ige az Ige:
az Isten nincsen soha messzire.
Bár bűn sötétlik a föld körül,
irgalmas szíve újra könyörül:
Úr lesz szent Fia föld és ég között;
szövetséget ily módon újra köt:
csillagsort gyújt karácsony éjszakán,
– a leggazdagabb Ige ez talán!
Vagy felülmúlja, túlszárnyalja ezt,
mikor az Ige a véres kereszt?!

Én nem tudom, csak érzem, hogy nekem
bármelyik Ige mindig kegyelem:
Isten sok szava tűrő irgalom.
És az Igét mikor olvasom,
érzem, Ő mindig megfogja kezem
és egy-egy ilyen áldott utamon
megtérek hozzá: hazaérkezem!


