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Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen

ember szőlője mellett, és láttam, hogg egészen fölverte a gaz,

színét elfedte a ggom, és kőkerítése összedőlt. Amikor ezt lát-

tam, elgondolkoztam, elnéztem, és ezt az okulást szereztem.

(Péld 24,30–32)

A rest nem bántott senkit, nem volt tolvaj, sem útonálló.

Nem volt kézzel foghatóan bűnös. Nem volt rossz ember. És

mégis úgy találjuk, hogy talán nincs rosszabb ember a világon,

mint aki nem jó, még arra sem elég jó, hogy rossz legyen.

Magának szolgál, a saját kényelmét keresi. Nem akart sokáig

aludni, már csak egy pillanatig, és mindjárt munkához lát. De

ez a mindjárt sohasem jött el. Elveszett a halogatásban.

Sok olyan keresztyén van, aki az Isten dolgaiban rest,

hanyag és közömbös. A kőfal, amely jellemét őrizte, leomlott.

Pedig egykor jó gyepű volt, kőből épült. Keleten ez gyakori

volt. Restünknek volt szántója és szőleje is. A burjánzó gaz azt

is mutatta, hogy termékeny a talaj. Tehát hasznosítani köny-

nyen lehetett volna, de a védő kőgyepű leomlott.

A családi nevelés, oktatás, a példás magatartás, vagy az

Isten igéjének ereje kőfal sokáig az ifjak életében. A rossztól

óv, a jónak követésére pedig ösztönöz, erőt ad. De omladozni

kezd az erős fal, amikor az ifjak könnyelmű beszédet folytat-

nak a szülők ódivatú tanításairól és szokásairól. Ismerek olyan

fiatalokat, akik valóban keresztyének voltak, de elbuktak,

mert rávették őket, hogy tegyék félre a szülőktől tanult elve-

ket, hasznos tulajdonságokat, és kezdtek „szabadon” élni.

„Őrizd meg, fiam, atgád parancsolatját, és angád tanítását el

ne haggd! Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a ngakadba!” 

Remegek, amikor hallok valakiről, aki egyenként adja

fel az evangélium lényeges elveit, és a szabadelvűségével

dicsekszik. Hallom, amint mondja: „Ez az én nézetem, de

másnak is joga van saját nézetét megvallani.” Helyes ez a kife-

jezés, ha csupán a „nézetre” vonatkozik, de nem beszélhetünk

így magáról az igazságról, melyet Isten jelentett ki: ez egy és

változhatatlan, és mindenki köteles elfogadni. Ez nem a te

nézeted az igazságról, hanem maga az igazság, mely meg-

ment, ha elfogadod. A középiskola szelleme megfoszt ben-

nünket minden bizonyosságtól

Nem vagyunk vakbuzgók, de semmivel sem lennénk

rosszabbak, ha úgy élnénk, hogy vakbuzgóknak neveznének

bennünket. Egyik nap találkoztam egy emberrel, akit vakbuz-

gósággal vádoltak, s így szóltam hozzá: „Hadd rázzam meg a

kezét, öreg barátom! Néha-néha szeretek vakbuzgókkal talál-

kozni, mert ezek a régi pompás teremtések egyre ritkábbak, és

az az anyag, melyből készültek, olyan jó, hogy ha több volna

belőle, néhányat magunk között is láthatnánk. Manapság

kevés gerinces embert látunk, a legtöbb a medúzák rendjébe

tartozik.” „Légy állhatatos az igazsághoz!”

Egy másik sövény, amelyet elhanyagolunk, a magányos

imádkozás szokása. Rendszeresen kell ezt gyakorolni, leg-

alább reggel és este. Nagyon veszélyes az, ha anélkül nézünk

az emberek szemébe, hogy előbb Isten színét láttuk volna;

kimenni anélkül a világba, hogy bezártuk volna szívünket, és

a kulcsot Istennek adtuk volna, annyit jelent, hogy nyitva

hagytuk mindenféle szellemi csavargónak. Este nyugovóra

térni, ahogy a disznó befekszik óljába anélkül, hogy megkö-

szönnénk Istennek aznap velünk közölt kegyelmét, szinte gya-

lázatos dolog. Sose engedd meg, hogy nagy rések legyenek

magános imádkozásod falán! A házi áhítat és a szószék a pro-

testantizmus kőfala, és azért imádkozom, hogy ezek ne dől-

hessenek le.

A ledőlt sövény

C. H. Spurgeon 



Egy másik sövény, amely a kegyességet őrzi, a hétközi

esti összejövetelekben lelhető fel. Nem azokról beszélek, akik

betegeket ápolnak, vagy a munkaviszonyuk (cselédek) nem

teszi ezt lehetővé, hanem akiknek erre módjuk lenne, de nem

élnek a lehetőséggel. Az így támadt réseken a sátán barmai

bemennek, és határtalan károkat okoznak.

Vigyázzunk a bibliaolvasás kőfalára, és beszélgessünk

egymással Isten dolgairól. Isten Lelkének segítségével jó

palánkot építhetünk a kísértések ellen, melyek különben

betörnek lelkünk szőlőskertjébe, és elpusztítanak minden jó

gyümölcsöt.

Sokan nagyon jó védelmet találtak a mindennapi élet

számára a ngilvános hitvallás kőfalában. Nem bántam meg és

sosem fogom megbánni azt a napot, amelyiken a kis Lark

folyóhoz mentem Cambridgeshire-be, és ott a keresztségben

eltemettettem Krisztussal. Ezzel ellenére cselekedtem minden

barátom véleményének, akiket csak tiszteltem és becsültem,

de ahogy olvastam a görög Újszövetséget, kényszerítve érez-

tem magamat, hogy hitem megvallásaként bemerítkezzem, s

úgy cselekedtem. Azon a napon – Isten kegyelméből – annak

a tábornoknak taktikáját utánoztam, aki a végső győzelemig

akart harcolni az ellenség ellen, ezért felgyújtatta hajóit, hogy

ne legyen módja a visszavonulásra.

Akik azt gondoljátok, hogy az Úréi lesztek, és mégis

tárva-nyitva van a szívetek, tévedtek; el kellene különülnötök

a világtól, és engedelmeskedni a hangnak, amely azt mondja,

hogy „Jöjjetek ki közülük, és különüljetek el!”; az üdvösség

ígérete azoknak szól, akik szívükkel hisznek, és szájukkal

bizonyságot tesznek. Kérlek tehát, állítsd fel a kőfalat, tartsd

jó karban, és ha bármelyik szakaszán ledőlne, építsd fel ismét,

és mutasd meg életvezetéseddel, hogy Jézus követője vagy, és

hogy nem szégyelled, hogy annak ismernek!

Van még egy kőfal, amelyet jellemszilárdságnak neve-

zünk. Szent hitünk arra tanít bennünket, hogy határozottak

legyünk Krisztus dolgaiban, és elszántak a bűnös szokásoktól

való szabadulásra. „Ha szemed megbotránkoztat téged” – viselj

szemellenzőt? Nem! „Vájd ki azt!” „Ha a kezed botránkoztat

meg téged” – pólyáld be és kösd fel? Nem! „Vágd le azt és vesd

el magadtól!” Az igazi vallás nagyon alapos abban, amit ajánl.

Azt mondja, hogy ne érintsünk tisztátalan dolgot. Sokan azon-

ban olyan gyengék, hogy nem tudnak nemet mondani a kísérté-

sek-re. Merj önálló lenni! Határozd el, hogy közel maradsz

Krisztushoz! Légy makacsul szent, tántoríthatatlanul becsületes,

elszántan jószívű, szilárdan egyeneslelkű! Ha Isten kegyelme

felépíti körüled ezt a sövényt, maga a sátán is úgy érzi, hogy

nem tud bejutni, és panaszkodik Istennek: „Nem te emeltél

sövényt körüle?”

Most menjünk belülre, és nézzük meg, milyen következ-

ménye van annak, ha a kőfal ledől! Először is a mezsgye

eltűnt. És most az a kérdés: keresztyén-e ő, vagy nem? A

sövény olyan messze távolodott, hogy nem tudja, melyik

Urának a birtoka, s melyik a gazdátlan, mint Csáky szalmája.

Nem tudja, hogy ő maga a királyi uradalomba tartozik-e, vagy

csak Pató Pál düledező tanyájához. S mindez a sövény kar-

bantartásának hiánya miatt! Ha ép lenne a sövény, látható

lenne a határ, nem lenne kérdéses, hogy kié a birtok, az Úré-e,

vagy a sátán lett itt földesúr.

Ha a védő sövény kipusztul, a jó dolgok kimennek, és a

rosszak benyomulnak. A leomlott kerítés az arra járó-kelőt

szinte hívja: „gyere be”! És be is megy és zsákmányol. A sátán

vagy a világ belép oda; és te csodálkozol? Minden kóbor kecs-

ke vagy ökör vagy eltévedt szamár többet pusztít el a megter-

melt javakból, mint amennyit fel bír falni! Nincs értelme,

hogy azt mondd: „Ne vígy minket kísértésbe”! Hisz te kísér-

ted az ördögöt azzal, hogy nagy rés tátong a kőfalon!

Aztán még az a baj is bekövetkezik, hogy maga a föld is

elmegy. Nem kérdezed, hogy lehet ez? – Palesztina sok

részén, a domboldalon föl és alá fekszik a föld lépcsőzetesen,

és fal tartja fenn. Mikor a fal leomlik, a talaj lépcsőről lépcső-

re csúszik, és a szőlőtőkék és a fák vele együtt; aztán jön az

eső, és teljesen elmossa a talajt, és semmi sem marad, csak

kopár sziklák, melyeken egy pacsirta is éhen pusztulna.

Ugyanígy az ember annyira elhanyagolhatja magát és Isten

dolgait, és annyira gondatlan és közömbös lehet a szent élet

iránt, hogy megszűnik az ereje jót tenni, és úgy látszik, mint-

ha értelme, szíve, tettereje elment volna. Építtess tehát szilárd

falakat életed, hited, jellemed köré!

Végül szeretném, ha tudom, felébreszteni a lustát!

Szeretnék egy marék kavicsot dobni ablakába: „Ideje, hogy

felkelj, mert a nap már felszárította a harmatot.” Ő „még egy

kis alvásért” esd. Kelj fel azonnal! Ugorj ki ágyadból, mielőtt

megfulladnál bent! Testvér, dacára képességeidnek és lehető-

ségeidnek, haszontalan szolga vagy, mert mindent pusztulni

hagysz. Ó, te szendergő, lásd be, a rest hitvalló szíve tapló az

ördög számára, csábítja szíved a kísértés szikráit.

Gondolj végül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére!

Hogyan fogod menteni magadat az elmulasztott alkalmakért,

az elásott talentumokért, ha az Úr jön? – Ó, Urunk, tekints

reánk kegyelmesen a Jézusért, védj bennünket a te erőddel,

tarts távol a lustaságtól, mely prédául vethet bennünket a

gonosz lábai elé.                                      (Ford.: Bíró Ernő)
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