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 Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap. 

1¶Ez bizonnyal szószerinti pontos leírása Isten első napi munkájának a világ teremtésében. De ma reggeli elmélkedésünket nem az első teremtés fogja képezni. Értelmünket inkább fordítsuk Isten második teremtésére. Minden ember, aki kegyelem által üdvösségre jutott, új teremtés. A nagy munka, mit Jézus Krisztus végbevisz a világban a Szentlélek által, az Igén keresztül az, hogy mindent újjáteremt. Mi hisszük, hogy a régi teremtés előképszerűen szemlélteti az újat, s ezért így is fogjuk használni. Adja az Úr, hogy mindannyian Tőle nyerjünk tanítást, miközben ezt tesszük.

2¶Figyeljétek meg, kedves barátaim a világ állapotát. Azt olvastuk róla, hogy „kietlen és üres volt, és sötétség volt a mélység színén”. – Nos, ilyen minden egyes emberi szív állapota is, amíg a Szentlélek Isten meg nem látogatja. Ami a lelki dolgokat illeti, az emberi szív a káosz és rendetlenség állapotában van. Egyáltalán nem gondol a hittel, szeretettel, reménységgel, engedelmességgel.  Lelkileg a bűnben halott, s ezen állapot zavaros képe jellemzi, melyben semmi sincs a helyén. Kietlen pusztaság és üresség.  
Vizsgáld át az emberi szívet, és igaznak fogod találni azt, amit Pál mondott magáról: „Nem lakik bennem, azaz az én testemben semmi jó.” Az egész emberi természet felett, akárcsak a régi teremtésben, sűrű sötétség uralkodik, az egyiptomi sötétséghez hasonló, tapintható sötétség. – S ez igaz minden emberre – nem csak a London nyomornegyedeiben tanyázó csavargókra, kik szülők és nevelés híján mit sem tudnak az isteni dolgokról, – azokra is, akik a tiszta evangéliumi tanítás alatt nőttek fel, s akiknek erkölcsi élete példás és jó, ők is természet szerint még sötétségben vannak, amíg a Szentlélek Isten el nem jön, hogy megújítsa őket. Az egész világon, akár királyok, államférfiak vagy lelkipásztorok között is, nincs senki, akiben egy szikrányi lelki világosság volna, hacsak nem nyerte azt felülről. És csakis felülről nyerhette azt Azáltal, aki „az igazi Világosság, mely megvilágosít minden embert”, aki valaha csak világosságra jut. Sötétség, sűrű sötétség, mélységes sötétség van az egész emberiségen! A világ a bűn fekete sötétjében leledzik, és el kell vesznie, hacsak ugyanaz az isteni erő, mely egykor ezt mondta „Legyen világosság”, nem áraszt rá lelki világosságot.

3¶Figyeljétek meg, hogy az első isteni cselekedet a világ formálásánál és alakításánál ez volt: „Isten Lelke lebegett a vizek felett.” – A Szentlélek titkos munkája az emberi szívben kezdődik – és nem tudjuk mindig pontosan megmondani, mikor és hogyan. „A szél fú, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, honnét jön, és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” Isten választottainak a szívében e Lélek titokzatosan és csendesen, de biztos hatékonysággal munkálkodik. 
Ez a kifejezés – „lebegett felette” – az eredeti szövegben arra utal, ahogy egy madár a fészkén ül, s kikölti tojásait. A Szentlélek titokzatosan megeleveníti a halott szívet, felkelti benne az érzelmeket, vágyakat, óhajtásokat. Meglehet, egyesek közületek érzitek az Ő munkáit ezen a reggelen. Bár még nem nyertetek isteni világosságot, de az isteni erő lelketekben jelen van és munkálkodik. Nem érzitek jól magatokat elveszett állapototokban. Elégedetlenek vagytok azzal, ahogyan most vagytok. Kívántok bejutni Isten csodálatos világosságába. Én ezért hálás vagyok Istennek, és reményteljes jó jelnek veszem, és azért imádkozom, hogy Ő ezen a reggelen, ha kegyelmes akaratával egyezik, vezessen tovább titeket, és éreztesse ma meg veletek az isteni kegyelem legelső munkáját, mely által világosságot áraszt a sötétségben lévő lélekbe.

I.

4¶Igénk tanulmányozásánál figyeljük meg először az isteni rendelkezést vagy parancsot. Isten azt mondta: „Legyen világosság”, és lett világosság. Nem Istennek volt szüksége világosságra. Maga az Úr nem hiányolta a világosságot, hogy ez képesítse őt teremtményei felismerésére.

„Sötétség meg világosság ebben egyeznek,
Nagy Isten, hogy ők mind egyformák neked.”

Ránézett a sötétségre, és elhatározta, hogy átformálja annak formátlan káoszát egy gyönyörű, szépséges világgá. 

5¶Figyeljük meg, hogy a kegyelem munkája, mely által világosság árad a lélekbe, szükséges munka. Isten terve a növény és állatvilág fenntartására a világosságot feltétlenül szükségessé tette. A fény nélkülözhetetlen az élethez. Kevés tevékenység van, mely véghezvihető a világon bizonyos fokú világosság nélkül. De bizonyára egy lélek sem üdvözülhet lelki világosság híján. 

6¶Testvéreim, a világosság az, mely először feltárja számunkra elveszett állapotunkat. Hisz természet szerint semmit sem tudunk felőle. Úgy véljük igazak, rendesek vagyunk és minden rendben van a lelkünkkel. De amikor az isteni világosság betér, felfedezzük, hogy elbuktunk Ádámban, és rettenetesen jaj nekünk. - Természet szerint úgy gondolkozunk, hogy nem vagyunk rosszabbak másoknál, s ha tévedtünk, tévedésünk csak csekélység, sőt, szinte megérdemli a bocsánatot. De amikor a világosság szívünkbe árad, a bűn felettébb bűnös voltára fény derül. S ez szívfájdalmat és lelki gyötrelmet okoz. 

7¶De ez a fájdalom és gyötrelem szükséges ahhoz, hogy elvezessen minket Jézus Krisztus megragadására. Mert Ő az, akit a világosság ezek után feltár előttünk. Senki sem ismeri Krisztust, míg Isten világossága be nem ragyogja lelki szemei előtt a keresztet. Nézhetsz festményeket, melyek a vérző Jézust ábrázolják, olvashatsz szenvedéséről szóló történeteket, de ezzel még nem láttad Krisztust úgy, hogy üdvözülhess az Ő halála által, csak ha Lelkének világossága felfedte Őt előtted úgy, mint aki a bűnösök nagy helyettese, az újszövetség közbenjárója, ki helyetted, te éretted, a te javadért szenvedett. Nem ismerheted őt másként, csak ha a titokzatos fény rávezetett, hogy e szavakat személyes vallomásként olvasd: „Ő szeretett engem és önmagát adta érettem.”  Világosság nélkül nem láthatjuk sem saját elveszett állapotunkat, sem bűnünket, sem Megváltónkat. 
8¶Ti, kik megtéretlenül imádjátok Istent, az athéni bölcsekhez hasonlíttok, kik ismeretlen Istent imádtak. Nem érzitek Őt valóságos létezőnek; nem járultok közel hozzá; nincs szívetekben igaz szeretet iránta; képtelenek vagytok hittel kiáltani „Abbá, Atyám”; nem lettetek részeseivé az isteni természetnek; s így sohasem kerülhettek közel Istenhez. Hisz csak úgy valósulhat ez meg, ha a mennyei világosság felfedi előttetek Istent, mint a ti Isteneteket, ki örök tanácsvégzésében kiválasztott titeket magának, és szerelmes Fia ajándéka által megváltott titeket, hogy övéi legyetek örökre. 
9¶A mennyről, pokolról és halhatatlanságról szóló nagy igazságok sem foghatók fel tisztán, amíg a világosság nem ragyog rájuk. Elfogadjátok ugyan őket, mint lefektetett tanokat, mert gyermekségetektől fogva tanítottak rájuk. De Jézus Krisztus az, aki világosságra hozza az életet és halhatatlanságot. Az Ő világossága nélkül az élet és halhatatlanság üres nevek maradnak csupán, s nem valóságok a számotokra. 
10¶Szeretteim, ha üdvözíthetnénk az embereket egy pár vízcsepp alkalmazásával, vagy azzal, hogy kenyeret és bort adunk nekik enni és inni, – ha annyira ostobák lennénk, hogy azt hinnénk, hogy a lelkekre hatni lehet fizikai anyagokkal, s az emberek szíve megújítható külső rendtartásokkal, – úgy a világosságra semmi szükség! De a mi vallásunk olyan vallás, mely az értelemre apellál, mely az akaratot motiválja, mely megindítja a szívet, és e munkában igen kevésre megyünk a lelki sötétségben levő embereknél. Világosságot kell nyerniük, különben nem láthatnak. S ha nem képesek látni, úgy nem képesek venni, elfogadni sem. Mert Jézusra nézni annyi, mint evangéliumi értelemben Őt elfogadni. 
Tehát, szeretteim, a világosság létrehozására abszolút szükség volt a világban, és Isten fényének megteremtése az emberi szívben a legszükségesebb munka.  

11¶Továbbá, figyeljétek meg, hogy ez igen korai munka volt. A világosságot az első napon teremtette Isten, – nem a harmadikon, negyediken, vagy hatodikon, hanem az első napon. És Isten Lelkének az ember szívében végzett legelső munkáihoz tartozik az, hogy elegendő világosságot ad meglátni elveszett állapotát, illetve meglátni azt, hogy nem mentheti meg magát saját erejével, hanem valahová máshová kell fordulnia.  
12¶Jöjj hát, kedves hallgatóm, és válaszolj lelkedben ezekre a kérdésekre: Láttad-e Isten dicsőségét a Jézus Krisztus arcán ragyogni? Reá alapozol-e teljességgel üdvösségedre nézve, és csak őutána vágyakozol? Van-e elég világosságod, hogy ránézz és üdvözülj, félretéve minden korábbi dicsekvésedet, odaszegezve azokat az Ő keresztjére, és elfogadva, magadévá téve Őt, hogy Ő legyen minden mindenekben számodra? 
Igen korai, elsődleges munkája ez az isteni kegyelemnek, mondom, hogy feltárja előtted bűnösségedet, s felfedi számodra, hogy van Megváltód. Ez az első nap munkája. És nincs jogom magamat új teremtésnek vélni Istenben egyáltalán, csak abban az esetben, ha elég világosságot vettem, s felismertem e két nagy sarkalatos tényt: látom elveszett voltomat Ádámban, de megváltott voltomat is a második Ádámban; tönkrement állapotomat a bűn miatt, de helyreállíttatásomat is a Megváltó igazsága folytán.

13¶Jó, ha szem előtt tartjuk azt is, hogy a világosság adása isteni munka. Isten mondta: „Legyen világosság!”, és lett világosság. – Ó, szeretteim! Hányszor mondtam én ezt, és nem támadt szavamra semmi világosság! Ezek a szemek sokszor sírtak a sötétségben levő lelkek felett, de csillogó könnyeim nem voltak képesek egy fénysugarat sem létrehozni bennük. Ó, hányszor hajtottam meg térdemet és imádkoztam az emberek megtéréséért, és bár az imának ereje van, mert összekapcsolja az embert Istennel, mégis, önmagában nincs ereje, mert másokért mondott imáink mit sem segítenek rajtuk, míg Jehova maga nem szól „Legyen világosság!” Kedves hallgatóm, az Úrnak kell közvetlen, megkülönböztetett kapcsolatba lépnie lelkeddel, vagy különben sötétséged az örök pusztulás külső sötétségévé fog válni számodra. 
14¶Hiába beszéltek arról, amit úgynevezett szabad akaratotok képes tenni, vagy amire teremtményi képességetek elérhet! Sajnos, ezek semmit sem tehetnek értetek. Egyre mélyebbre s mélyebbre dönthetnek a sötétség feketeségébe örökre, de általuk Isten világosságába sohasem jöhettek, és sosem fogtok jönni, csak ha az örökkévaló hang kimondja: „Legyen világosság!” 
15¶Tartsuk ezt szem előtt folyton az evangélium prédikálásánál, és sose alapozzunk az emberre, vagy egyszerűen az igére, hanem legyen ez a mi imádságunk: „Ó, hatalmas Isten, te jöjj, és munkálkodj a szívekben, mert egyedül te vagy képes igazán hatékony munkát végezni.”  

16¶Ez az isteni munka az Ige által ment végbe. Isten nem ünnepélyes csendbe burkolózva ült, amikor teremtette a világosságot, hanem szólt. Így szólt: „Legyen világosság!”, és lett világosság! Éppen így, a mód, amely által világosságot nyerünk, Isten Igéje által történik. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Krisztus maga a lényegi Ige, és Krisztus Jézus prédikálása a ható Ige. Krisztust ténylegesen akkor fogadjuk s vesszük magunkhoz, amikor Isten ereje kíséri Isten Igéjét: ekkor nyerünk világosságot. Innen van Isten Igéje prédikálásának a folytonos szükségessége.  Ha én a magam igéjét prédikálom, azt semmilyen világosság sem fogja kísérni. De amikor Isten Igéje hangzik, akkor várhatom, hogy azt világosság követi. Ó, milyen nagydolog tehát Krisztus keresztjét prédikálni! 
17¶Testvéreim és nővéreim, ne válasszatok más igehirdetést, csak azt, mely Isten Igéjének ízet és illatát erővel árasztja, s főképpen Krisztus Jézust, az Igét tárja elétek! Jobb egy Krisztussal teljes prédikációt tartanod, mintsem ezer prédikációt, melyből Ő kimarad. „Én, ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok!” – mondta az Úr. Az evangélium nagy mágnesének a vonzereje maga Krisztus: és ha Őt kihagyjuk, ez annyi, mintha azt gondolnánk, hogy a világ világossághoz juthatott volna a Mindenható teremtő szava nélkül is.

18¶Miközben a világosság a Szentlélek titokzatos munkájával áradt ki, eközben maga a sötétség semmivel sem járult hozzá ehhez. Hogyan is segíthette volna a sötétség a világosságot? – Nem! A sötétség sohasem vált világossággá. Helyét át kellett adnia a világosságnak, de a sötétség nem segíthetett Istennek. Ha a sötétséget értelmedben annak alkotóelemeire szedhetnéd, láthatnál-e benne valamit is, ami képes elősegíteni a napkeltét? Ha te képes vagy erre, én nem. Nézz saját bukott természetedre: van-e ott valami, ami segítséget nyújthat az üdvösség nagy munkájában? Ha így gondolkozol, még nem ismered magadat. Az erő, mely megmenti a bűnöst, nem emberi erő. 
Az emberi erőnek meg kell halnia, mert csak arra képes, hogy ellenálljon, amennyire csak teheti, az Isten erejének. „A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, és nem békél meg Istennel, s ez nem is lehetséges”. Nem tudsz kivonni a sötétség tömegéből egyetlen fénysugarat sem! És nem tudsz kivonni a testből, a romlott bűnös természetből egyetlen lelki sugarat sem, bárhogy tisztítsd, bárhogy csiszold is azt; neveld, vezesd, irányítsd bár, ahogy csak akarod, a test sötétsége és romlottsága ugyanaz marad. A lelki fénynek felülről kell jönnie! „Szükség néktek újonnan születnetek!”
Ne gondoljátok, hogy az emberek nevelés által lesznek keresztyénekké. Nem: Isten teremtő munkája hozza létre a keresztyéneket. Egy holttestet addig moshatsz, ameddig csak akarsz, lehet tiszta, de életet nem moshatsz bele. Feldíszítheted virágokkal, felöltöztetheted skarlátba és finom gyolcsba, de nem teheted élővé. Az éltető szikrának felülről kell jönnie! Az újjászületés nem férfiú akaratából van, nem vérből, nem a testnek erejéből, hanem Isten Lelkének a hatalmas erejéből és energiájából, és csakis Isten Lelkétől egyedül. 

19¶Amint e világosságot nem támogatta a sötétség, úgy nem is igényelte azt. Egy hang sem hallatszott a sűrű sötétségből: „Ó, Isten, világosíts meg bennünket!” Nem volt könyörgő imádság, nem volt vágy és óhaj, hogy Isten bárcsak küldene fényt. A vágy és a gondolat Istennél kezdődött, nem a sötétségnél. Isten mondta: „Legyen világosság”, és lett világosság. A kegyelemnek a szívben végzett munkája nem az ember vágyával kezdődik, hanem azzal, hogy Isten vágyat plántál bele. 
Kedves hallgatóm! Ha vágysz arra, hogy kegyelem által megmentett légy, úgy Isten adta neked ezt a vágyat, mert te sosem lettél volna képes ennyire jutni őnélküle. Sötétséged sötétség lehet, és ez minden, amire képes. Nem képes vágyakozni vagy óhajtozni a világosság után.
 Tulajdonképpen, ha lelked vágyik a világosság után, úgy némi világosság már van benned: az őszinte vágy már részét képezi annak az isteni világosságnak és életnek, és annak felülről kellett jönnie. 

20¶Lásd meg tehát a természet romlottságát és a kegyelem szabad voltát. – Itt van egy kietlen sötét káosz, mely semmire sem jó, csak hogy sűrű fekete sötétség fedje örökre, s miközben egyáltalán nem keresi Istent: egyből világosság ragyog rá, és beteljesül az ígéret: „Megkeresni hagytam magamat azoktól, a kik nem is kérdeztenek; megtaláltattam magamat azokkal, a kik nem is kerestenek. Ezt mondám: Ímhol vagyok, ímhol vagyok, a népnek, a mely nem nevemről neveztetett.” Miközben mi még holtan hevertünk vérünkben, undoksággal szennyezetten, tisztátalanul, Ő elment mellettünk, és azt mondta szuverén szeretetében: „Élj!” és nyomban élet szállt belénk. 
Az egész munkát a szuverén kegyelemre kell visszavezetnünk. A megkülönböztető, kiválasztó kegyelemnek ebből a szent kútfejéből kell vizet merítenünk e reggelen, és ki kell azt öntenünk Isten előtt mély alázattal, mondván: „Ó, Uram, dicsérem neved, mert világosságomnak legelső szikrája a te szuverén tanácsodban támadt, és nem bennem!” 

21¶Mielőtt elhagynám ezt a pontot, fel kell hívnom még figyelmeteket arra, hogy e világosság hirtelen, gyorsan támadt. A héber szöveg jobban kifejezi ezt, mint a mi fordításunk: rendkívül tömören fogalmaz: „világosság legyen: világosság lett!” Itt jegyezzük meg, hogy a lelki világosság adásának munkája hirtelen megy végbe.   Nem számít, milyen folyamaton mész keresztül, melyet később a világosságra való előkészületnek könyvelhetsz el, – és valóban létezik ilyen folyamat, hisz Isten Lelke lebegett a vizek felett a világosság eljövetele előtt –, mégis, a döntő villanás, mely üdvösséget hoz, hirtelenül gyorsan történik. Az ember egy pillanat alatt lesz megmentve. A halálból az életre nem hosszú évek munkája során jut az ember, hanem egyszeriből.  
A tárzusi Saul Damaszkus felé lovagol vágtatva, tajtékozva s lihegve, fenyegetésekkel telten Isten szentjei ellen: Jézus Krisztus megjelenik neki, és a tárzusi Saul egy pillanat alatt szelíd Pállá változik, Jézusnak egy alázatos követőjévé. És az összes megtérések, bármilyen fokozatosaknak tűnjenek is, mind ehhez kell hasonlítsanak, mert Pál mondja, „bennem mutatta meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hinni fognak őbenne az örök életre” – mintha Pál üdvözítése lenne az a modell, amelyhez minden más eset szabva van. Kellett lennie egy időpontnak, amikor még halott voltál, és aztán egy másik pillanat, melyben már élet volt benned. Így van a sötétséggel is: kell legyen egy idő, melyben semmi világosságod sem volt, és egy másik időpont, melyben bizonyos világosságod van, és ennek az átmenetnek hirtelenül gyorsnak kell lennie. 
Ó, bárcsak az Úr nagy munkát végezne ezen a reggelen! Az Ő hatalmában van: ha akarja megteheti, hogy mindegyikőtök szívét nyomban megtérítse magához!  Csak szóljon egy szót, s mondja: „Legyen világosság!”,  – nem számít milyen sötét a bűnös elméje, ha az isteni rendelet elhangzott „legyen világosság”, az a lezüllött, esztelen, részeges bűnös egy pillanat alatt érezni fogja, hogy szíve lágyulni kezd.

22¶S amint hirtelenül gyorsan megy végbe, úgy ellenállhatatlan is. A sötétségnek át kell adnia a helyét, amikor Isten szól. Egyesek a mindenhatóságot az emberi erőnek tulajdonítják, és az embert egyféle rivális-szintre emelik Istennel szemben. –  Szeretteim, az embernek van ereje szembeszállni a Lélek közönséges hatásaival. De amikor a Szentlélek hatékony munkába kezd, és hatalmas erejét kifejti, ki emelheti fel a kezét, s ki mondhatja neki: „Mit cselekszel?” „Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek” – ez az isteni jogigény ősidőktől fogva, és ez érvényes a mi Istenünkre, így igaz e mai napon is. 
23¶Ó, milyen dicsőséges Isten, amikor ilyen módon gondolkodunk felőle! Nem tudnék egy kis-istent imádni. De amikor úgy gondolok az én nagy Istenemre, mint aki letekint az emberi természet fekete sűrű sötétségére és ezt mondja, „Legyen világosság”, és egyből világosság lesz: akkor magasztalom, dicsőítem az Ő kegyelmét, és áldom az Ő szent nevét!

II.
24¶A második pontunk az isteni megfigyelés.

Azt olvassuk a negyedik versben: „És látta Isten a világosságot.” Hát nem látott Ő mindent egyformán? Igen, kedveseim, mindent látott. De ez a megjegyzés itt Istennek nem általános megfigyelésére vonatkozik, mellyel minden munkáját szemmel tartja, hanem valami különlegeset jelent. „Isten látta a világosságot” – gyönyörködve szemlélte, kedvteléssel nézte. – Megvallom, nagy örömmel forgattam ma reggel a szívemben ezeket a szavakat: „Isten látta a világosságot”. Így gondolkodtam magamban: „Ó, az Úr különleges figyelemmel néz az Ő gyermekeiben végzett kegyelmi munkájára! 
Kedves barátom, ha az Úr világosságot adott neked, úgy, még ha az imént kaptad is, Isten oly figyelemmel kíséri azt a világosságot, amilyent nem szán más dolgokra. Mindent lát Ő az Ő mindentudásában, de a benned levő világosságra úgy tekint, mint ami az Ő gyermekében van, oly drága számára, mint saját kézimunkája: gyönyörködve nézi: gyöngéd figyelemmel kíséri. Egy édesapa rátekint egy sereg fiúra az iskolában, és látja mindnyájukat, de van egy kisfiú, akire teljesen másként néz, mint a többiekre: óvó gondoskodással vigyázza: ez az ő saját gyermeke, és szemefényeként őrködik felette. 

Testvéreim, bár meglehet, úgy jöttetek ide, hogy sóhajtoztok és nyögtök a bennetek lakozó bűn miatt, az Úr mégis a jót látja bennetek, mert Ő tette azt oda. A Sátán is látja e bennetek levő világosságot, és igyekszik azt kioltani. Isten is látja, figyeli és megőrzi azt. A világ is látja azt a világosságot, és gyűlöli, és ha csak lehet, szeretné kioltani. De Isten látja, és fékezi a világ támadását, s így nem tudja teljességgel elrabolni tőled az éltető szikrát. 
25¶Olykor te magad nem vagy képes látni a világosságot; –  és nem gondolom, hogy a világosság természetéhez tartozna, hogy észleli önmagát –; de az a jó, hogy Isten látja a világosságot. Jobb, hogy Isten lássa a bennem levő kegyelmet, mintsem én lássam azt magamban. Igen vigasztaló ugyan számomra tudni azt, hogy Isten népének tagja vagyok – és nem lehet több örömem és békességem hívő életemben, minthogy enyém ez az áldott bizonyosság. De mégis, nem ez a tudat képezi reménységem lényegét és alapját. Mert akár tudom, akár nem, ha az Úr tudja ezt, úgy mindenképpen biztonságságban vagyok. Ez az én fundamentumom. „Ismeri az Úr az övéit”. 
 
26¶Ti is, én is hajlamosak vagyunk így szólni egy-egy személyről: „Micsoda remek keresztyén ember!” De igen valószínű, hogy vallása csak külső látszat, és az Úr az ő áldozatát nem méltatja többre, mint a Kainét. Mi végigmérjük a farizeust, amint a templomban ott áll, fényes homlokszíjával, és halljuk, amint mondja: „Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek”, és irigyeljük őt, és azt gondoljuk, micsoda nagyszerű szent! De az Úr ismeri őt, és nem lát benne semmi világosságot. De az a szegény alázatos vámszedő, aki a sarokban áll, és szemét sem meri az égre emelni: ő semmi világosságot sem lát magában, de Isten látja a világosságot benne, és ő megigazulva fog alámenni az ő házához, sokkal inkább, hogy nem a másik. 
Talán ti is lefelé mentek ma, le a csüggedés, sőt kétségbeesés verme felé: ó, de ha lelketekben ott van egy szikrányi vágyódás Krisztus után, és benne kívántok megnyugodni, úgy Isten látja ez a világosságot, és gondja lesz rá, hogy különbséget tegyen közted és a sötétség között, és megőrizzen téged az Ő Fia megjelenésének a napjára. 

27¶Szeretteim, a legüdvösebb dolog egy hívőnek tudni azt, hogy Isten sosem veszi le szemét arról a kegyelmi munkáról, mit elkezdett benne. Itt van egy ígéret: „Én, az Úr, őrízem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt.” Nos, – ismét mondanom kell – ez igen értékes gondolat azok számára közületek, akik sokat vigyáztatok és őrködtetek magatok felett, de mégis, éreztétek, mennyire gyengék vagytok, s nem tudtok vigyázni, s akik már-már készek vagytok feladni ez őrködést, mert úgy gondoltátok: „Hát én nem tudok folyton vigyázni, és attól félek, hogy csakhamar a kísértés prédájául esem.” Az Úr őrködik feletted, és Ő látja a világosságot! Szeme folyton a lelkedben végbemenő kegyelmi munkán csüng. 
28¶Érdemes megfigyelni, az Újszövetségben sok helyen olvashatunk arról, amint az apostolok említést tesznek a szentek erényeiről, de igen ritkán szólnak a hibáikról. Vegyük például Ábrahámot. Hitét rendkívül felmagasztalja a Szentírás, de semmit sem olvasunk füllentéseiről. És Ráháb esetében is, hite magasztaltatik, de semmit sem hallunk hazugságáról. Miért? Azért, mert Isten látta bennük a világosságot, és amikor e Könyvet írta az új teremtésről, semmit sem szólt a sötétségről. Látta a saját munkáját és nem akarta figyelemre méltatni az ördög munkáját, s a bukott emberi természet munkáját sem. Csak a világosságra volt tekintettel.

III.

29¶Továbbmegyünk a harmadik pontra, s ez: az isteni helyeslés.

„Látta Isten a világosságot, hogy az jó.” A világosság jó minden tekintetben. 
A természeti világosság jó. Salamon mondja: „Valóban, édes a világosság és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot.” De nincs szükségetek Salamonra, hogy tanítson titeket e tekintetben. Bármelyik világtalan vak ember, ki feltárja nektek bánatos történetét, elég erős filozófus lesz ahhoz, hogy meggyőzzön titeket arról, hogy a világosság jó. 
Az  evangéliumi világosság úgyszintén jó. „Boldog szemek, amelyek látják, amiket ti láttok!”  Csak el kell utaznotok egy kissé a pogány országokba, és lássátok a föld sötét zugainak babonaságait, kegyetlenségeit, s nyomban belátjátok, hogy az evangéliumi világosság jó. 
Ami a lelki világosságot illeti, akik régen részesültek benne, még többet kívánnak belőle, s arra vágynak, hogy még teljesebben lássák a menny lényegi világosságának dicsőségét! – Ó, Világosságok Atyja és Istene, ki a jóság kimeríthetetlen tengere vagy! Te vagy a lélek világosságának forrása, központja, éltető lényege! 
Vegyük tehát akár a természeti világosságot, vagy az evangélium világosságát, vagy lelki világosságot, vagy a lényegi világosságot: elmondhatjuk a világosságról, amit Isten mondott, hogy jó! 

De most a lelki világosságról beszélünk. Miért jó ez a világosság?  
30¶Nos, jónak kell lennie eredete, forrása miatt. A világosság Istenből áramlik, akiben egyáltalán semmi sötétség sincsen, és mivel közvetlenül kimondottan tőle származik, ezért jónak kell lennie. Ahogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik, úgy minden, ami felülről jön, jó és tökéletes. Az Úr nem forgalmaz hamis pénzérmeket. Ő sohasem ad gyermekeinek olyat, ami vegyített vagy salakos, gyenge és hitvány. A te beszédeid, ó Isten, tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Az új teremtés világossága tehát jó, ha megfontoljuk annak eredetét.

31¶Úgyszintén jó, ha figyelembe vesszük, mihez hasonít. A világosság Istenhez hasonló. Jellege a testi kéz által olyannyira megfoghatatlan, hogy gyakran alkalmazzák Isten szemléltetésére. – Bizonyára a hívő emberben levő új természet Istenre hasonlít. Tulajdonképpen Isten természete ez belénk plántálva. A Szentlélek bennünk lakozik, s ez képezi az új természet gyökerét, alapját, amely által rokonságba lépünk a Magasságossal. A fiúság Lelke, mely által kiáltjuk, „Abbá, Atya!”, a Szentlélek maga. Ő az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind a véghezvitelt, az Ő jókedvéből. 
32¶Ignátiusz egyházatya előszeretettel nevezte magát Theophorus-nak, azaz Isten-hordozónak. Ez a cím kissé furcsának tűnhet, de maga a tény minden szentre egyformán igaz: ők Istent hordozzák magukban! Isten az Ő szentjeiben lakozik, mintegy templomban.

33¶A világosság úgyszintén jó az ő hatásaiban. - Jó az ember számára, ha tisztában van a rá leselkedő veszéllyel – ez vigyázásra készteti. Jó számára, ha saját bűnének súlyos gonoszságát látja – ez arra készteti, hogy kerülje és megtérjen belőle. Jó, ha ismeri a Megváltó szeretetét – ez rávezeti, hogy bízzon az Üdvözítőben, s így eljusson a bocsánatra, megigazulásra és örök életre. Jó, ha a bennünk lévő világosság felfedi Isten szeretetét, mert nélküle idegenek, árvák, hontalan vándorok vagyunk. Jó az Istentől kapott világosságban élő reménységben látnunk az eljövendő világot: ez megszabadít minket a halálfélelemtől, s a menny dicsőségének keresésére sarkall bennünket. – Jó az Istentől kapott világosságot élvezni minden tekintetben, mert különben, mint vakok, szerencsétlenül s nyomorultul bolyongunk az élet útvesztőiben, és elvétjük az utat, mely a dicsőséghez és Istenhez vezet. A világosság jó annak hatásaiban.

34¶Továbbá jó azért, mert dicsőíti Istent. Hol lenne Isten dicsősége a külső univerzumban, világosság nélkül?  Vajon gyönyörködhetnénk-e a tájképekben? Állhatnánk-e magas hegytetőn, élvezve a gyönyörű kilátást, s dicsérve a fenséges Alkotót, ki teremtette e csodálatos világot, ha nem lenne világosság?   Még azt is megkérdőjelezem, hogy a világosság elsőszülöttjei, az angyalok, tudnának-e énekeket zengeni az örök trón előtt, ha a világosság elvétetne?  
Szeretteim, bizonyára a lelki világosság dicsőséget hoz Istenre. Azt műveli, hogy mi alázattal a porba hulljunk, de magasra emeli Őt! A lelki világosság feltárja ürességünket, szegénységünket, nyomorúságunkat, de felfedi áldott kontrasztban az Ő teljességét, gazdagságát, kegyelmének szabadságát! Minél több világosság van a lélekben, annál nagyobb hálára gerjed Isten iránt. Minél jobban ismerjük Krisztust, a kegyelem szövetségét és Istent magát, annál hangosabban és édesebben zeng a himnusz örvendező szívünkből az örök trón felé.  
35¶Hadd mondjam Istennek a lélekben végzett ezen munkájáról, e csodás világosságról, hogy jó a lehető legszélesebb értelemben. Az új természet, mit Isten plántál belénk, sohasem vétkezik. Nem vétkezhet, mert Istentől született. „Micsoda?! – mondod – sohasem vétkezik egy keresztyén?”  Nos, az új természetével nem vétkezik. Az új természet sosem vétkezik: mindig a régi természet vétkezik! A sötétség az, mely sötét: a világosság nem sötétség: a világosság mindig világosság. Nem lehetséges, hogy a bennünk lakozó Krisztus vétkezhessen. Megismétlem ismét ez igéket: „Nem vétkezhet, mert Istentől született. Megőrzi magát úgy, hogy a gonosz nem illeti őt.” Ami bűn csak van egy hívőben, az mind a benne maradt romlottságból származik. A Lélek, melyet Isten plántált belé, sohasem vétkezhet, soha nem lehet közössége a bűnnel, mint ahogy a világosságnak nem lehet semmi közössége a sötétséggel. 
36¶Ez új élet jó – annyira jó, hogy ez ugyanaz az élet, mely bejut a mennybe.  Ne gondoljátok, hogy a hívőnek majd egy új élet adatik akkor, amikor a mennybe jut. Szeretteim, ő soha meg nem hal. A test meghal, de az új természet, melyet Isten ad nekünk, éppoly halhatatlan, mint Isten maga. Ezt nem lehet kioltani kísértésekkel, és a halállal sem. A szeretet, mely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van, örökkévaló, örökkön élő. És bár az enyészet és a férgek elpusztítják e testet, de az újszülött lélek, a világossághoz hasonlóan sosem fog rothadást látni. Maga Jézus Krisztus mondta: „Aki él és hisz énbennem, soha meg nem hal”. Az új természet soha nem hal meg. Fénye egyre inkább kibontakoztatja magát, a hajnali pirkadatból a fényes délre, és megmarad örökké teljes dicsőségben, az ígéret szerint: „Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.”

IV.

37¶És most, türelmeteket kérve, a következő pontra térek, mely az isteni szétválasztás.

Úgy látszik, hogy bár Isten megteremtette a világosságot, még mindig volt sötétség a világban. Olvassátok a negyedik verset: „És Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől.” Szeretett barátom, amely pillanatban keresztyénné leszel, elkezdesz harcolni. Kényelmesen és viszonylag könnyen érzed magad, amíg bűnös vagy, de mihelyt keresztyénné leszel, nem lesz többé ilyen nyugalmad. John Bunyan nem volt valami nagy költő, de olykor nagy igazságokat fejezett ki rímeiben. Így fogalmazta meg ezt az igazságot (a rímek angolban nagyon csattanósan összecsengenek):

„Egy keresztyén ritkán marad szélcsendben hosszú ideig,
Amikor egyik baj elhagyja, nyomban tépázza egy másik.”

Ez nagyon igaz, mert a hívő kettős ember. Két alapelv feszül egymásnak benne. Először csak egyik alapelv volt, amely érvényesült: a sötétség. De most, hogy a világosság a szívébe áradt: a két alapelv egymással ütközik. Figyeld meg tehát e szétválasztást. 
Az isteni munkának egyik fontos része, hogy szétválasztást végez magában az emberben. Feltárom ezt világosan, és komoly próbateszt lesz számotokra, hogy megvizsgáljátok, Isten gyermekei vagy a sötétség gyermekei vagytok-e e reggelen. Éreztek-e egy belső küzdelmet és harcot zajlani szívetekben? – Képesek vagytok-e olvasni és megérteni a következő zsoltárverseket: igen különös versek ezek: ugyanabban a zsoltárban vannak, és egymás után következnek: „balgatag és tudatlan vagyok én, oktalan barom voltam te irántad.  De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.”  Százával vannak, akik, ha ebből a textusból kellene prédikálniuk, így szólnának: „De hiszen ez az ember ellentmond önmagának! Magát baromnak tartja, és mégis azt mondja, hogy Isten közelségében lakozik!” Ó, senki más, csak a hívő ismeri e titok megfejtését. 
Emlékeztek Pál apostol szavaira a Római levél 7. részében? Sok ostoba ember, aki a belső élet felől tudatlan, azt állítja, hogy Pál semmiképp sem lehetett keresztyén, amikor azokat a szavakat leírta. Azonban Ő elkötelezett és tapasztalt hívő volt: és csakis a szárnyaló hívők képesek őt megérteni, s szimpatizálni vele: „Mert a mit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt művelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.  Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.  Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, a mit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.  Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;  de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ad a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.  Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?  Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.  
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Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak.” 
Hadd helyezzem elétek ismét e két verset: „Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? – Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” –  Hogyan egyezhet e két állítás egymással? Kérdezd meg a lelki embert: azt fogja válaszolni: „Az Úr elválasztotta a világosságot a sötétségtől.” 
A sötétség önmagában elég kényelmesen megvan. De amikor Isten elküldi a világosságot, akkor küzdelem támad – igen rettenetes küzdelem – és önmagadat megosztottnak látod, úgy találod, hogy két tábor feszül szívedben egymásnak. Ott találod Kaint is, meg Ábelt is; ott vannak az egyiptomiak és az izraeliták is a lelkedben; s ha Dávid a szívedben van, akkor Saul is jelen van!

38¶Miközben van egy szétválasztás a keresztyén ember belsejében, bizonyára kell lennie egy szétválasztásnak odakünn is. Mihelyt az Úr világosságot ad valamely hívőnek, a világosság kezd elkülönülni a sötétségtől. 
A világi vallásosság korábban kielégítette őt. Ha volt egy impozáns épület, egy jóképű lelkész, aki jól össze tudta rakosgatni a szavait, és az oltárt képes volt szépen felékesíteni, a sötétség gyermeke nem sokat törődött a hallottakkal, – vajon az evangéliumot prédikálják-e, vagy sem. De mihelyt világosságot nyert, felkiáltott: „Mindez semmi az én számomra! Meg a sok üres fecsegés a milléniumról, vagy bármi másról!  Én világosságot és igazságot akarok, nem járhatok egyebet hallgatni, csak az evangéliumot!” Elválasztja magát a világ vallásától, s kipuhatolja, hol prédikálják Krisztust, és oda megy. 

39¶Aztán, ami a társaságot illeti, a halott, testies vallásos ember igen jól érzi magát a közönséges társaságban, de megváltozik a helyzet, mihelyt világosságot nyer. Én nem mehetek könnyelmű társaságba, nem vesztegethetem el az estéimet, fényes öltönyeimet mutogatva, ostobaságokat és értelmetlenségeket fecsegve!  Hol vannak a világosság gyermekei? Hát nagyon valószínű, hogy valahol lenn, a rongyosok iskolájában, ahol szegény férfiak és nők igyekeznek áldást árasztani a kicsinyekre. Ez az a hely, mely megfelel a világosság fiainak! Nem számít, hogy a szentek milyen társadalmi osztályba tartoznak, az ő közösségüket fogjuk keresni! Tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreket. 
A világosság magához vonzza az övéit, és a sötétség is vonzza az övéit. 

40¶Kedves testvéreim, amit Isten szétválasztott, mi sose egyesítsük! Isten egy örökkévaló távolságra helyezte egymástól a juhokat és a kecskéket. Tegyünk mi is hasonlóképpen. Krisztus kiment a táboron kívül, a gyalázatot hordozva. Ezért hát, jertek, jöjjünk ki közülük, szakadjunk el tőlük és legyünk elkülönültek! Krisztus szent, ártatlan, szeplőtelen, elkülönült a bűnhöz ragaszkodóktól: legyünk mi is nonkonformisták a világgal szemben. Üzenjünk hadat minden bűnnek és ne forrjon össze a szívünk a világgal, miként Jézus Krisztus nem volt e világból való.  Ez tehát a kegyelemnek munkája, hogy létrehozza ezt a csodálatos szétválasztást.

V.

41¶Következő tárgyként megfigyeljük az isteni elnevezést.

A dolgoknak nevet kell adni. Ádám elnevezte az állatokat, de Isten maga nevezte el a nappalt és az éjszakát. Figyeljétek meg az ötödik verset: „És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezé éjszakának.” A kegyelemnek egy igen áldott munkája, hogy megtanít bennünket, hogy a dolgokat igazi nevükön nevezzük. Miért nevezte a világosságot nappalnak s az éjszakát sötétségnek, ha nem ez okból fakadóan: – Mintha azt mondaná,  „Legyenek ezek a dolgok megkülönböztetve: hívják a világosságot „nappalnak”, a sötétséget pedig „éjszakának”.   
Nos, ebből azt a tanulságot szűröm le, hogy a jónak, amit Isten munkál az övéiben, mindig jónak kell lennie, és sosem szabad azt rossznak minősíteni, rosszként jellemezni. Isten gyermekinek a vágyai sohasem lehetnek rosszak. A testi értelem ugyan bolondságnak nevezi őket, de az Úr azt szeretné, ha mi jóknak neveznénk! Itt van egy férfi, aki kegyelmi ajándékok után kívánkozik, melyekért kész nagy áldozatokat is hozni; olyan lelkiség után sóvárog, mely elválasztja őt az emberektől. Nos, nem lehet rossz számára, ha a lehető legjobb kegyelmi áldást kívánja. 

42¶Másrészt, ami sötétség, az nem lehet világosság, és nem szabad másnak neveznünk, csak sötétségnek. Hallottunk némelyekről, akik Isten népének bűneit más osztályba sorolták, és ezt mondták róluk: „Ezek a bűnök nem számítanak bűnnek a hívőknél”. Nos ez igen súlyos tévelygés, mert a sötétség mindig sötétség. És nekünk éjszakának kell neveznünk a sötétséget, bárhol nyilvánuljon is meg. És ha én bűn találok apámban és anyámban, – bármennyire drágák is ők nekem, és kívánom, hogy tökéletesek legyenek, mégis – nem szabad mentegetnem a bűnt, s megpróbálnom a sötétséget nappalnak nevezni. Nem szabad magamban sem, amikor tökéletlenséget fedezek fel, valami bűnt lekicsítő nevet találnom vétkeimre, mely által eltompíthatnám a bűn gonoszságának az élét. Úgy kell neveznem, ami valójában. 

43¶Emlékszem, hallottam egyszer egy hívő emberről. Hiszem hívő ember volt, aki egy alkalommal a részegség bűnébe esett. Kizárták a gyülekezetből, és helyesen tették. De később igen megbánta bűnét, és úgy járt az utcán, mint aki valóban nagy gyászban van, és nagyon szégyenkezik bűne miatt. Nem tudott békességre lelni. Egy kedves testvér, aki tudott valamit róla, félrevonta és ezt mondta neki: „Kedves testvérem, tettél-e teljes bűnvallást vétkedről Isten színe előtt?” Ő úgy vélte, hogy igen. „Nos, – mondta a másik – , nagydolog részemről ilyet kérni, de szeretném hallani a te bűnvallásodat.” És megtette. Amikor eljutott oda, hogy megnevezze bűnét Isten előtt, ezt mondta: „Uram, tudod, hogy kedveztem a testi kívánságnak”, stb. De nem szabadult fel s nem lett egy cseppel sem jobb állapotban. „Nos, –  mondta barátja – kedves testvérem, jobb lenne igazán felfedned egész bűnödet, és semmit sem elrejtened.” Akkor bátorságot vett és így imádkozott: „Uram, te tudod, hogy berúgtam.” Nos, amint ezt kimondta megkönnyebbült. Minden nyomban jóra változott, mihelyt a dolgot napfényre hozta és a sötétséget éjszakának nevezte, és nem kerülgette azt szép szavakkal. 
Az Úr nem hallgatja meg az övéit, amikor a sötétséget nappalnak nevezik. Nem társul hozzájuk. Ő azt akarja, hogy a sötétséget éjszakának nevezzék. Így hát, bárhová is menjünk, akár saját szívünkhöz, akár másokhoz, a bűnt nevén kell nevezzük. Sok rejlik a nevekben, amelyeket a dolgoknak adunk, mivel azok a nevek általában kifejezik az illető dolgok felőli személyes vélekedésünket. A kegyelem munkájához tartozik tehát, hogy megtanítson mindig nappalnak nevezni a világosságot, és éjszakának a sötétséget. 

44¶ „De, –  kérdi valaki, nem lehet a jó olykor rossz?” Nem, soha! – Egyszer egy ember a következő problémáját vetette fel nekem: „Van egy ilyen és ilyen gyülekezetem. Én ott vagyok lelkipásztor, és van néhány dolog, melyekkel nem egyezem, de mégis, esküt tettem, hogy egyetértek a szolgálatért. Szóbelileg kimondtam az esküformát, habár szívemben tiltakozom. Ha nem tettem volna esküt, elvesztettem volna hasznossági körömet, ahol szolgálhatok. Ha nem teszek esküt, úgy nincs lehetőségem jót tenni.” - Kedves barátom, neked nem így kell gondolkoznod! Akár jót teszel vele, akár nem, a te dolgod a sötétséget éjszakának, a világosságot meg nappalnak nevezni. 
Sose tégy egy rossz dolgot, még akkor sem, ha remélheted, hogy egy világnyi jót hozol ki belőle! Ami jó, az sosem rossz, és ami rossz, az sosem lehet jó! Nem lehet jó egy ember számára rosszat tenni azért, hogy jó jöjjön ki belőle. Akik ilyen elvet vallanak, az van megírva felőlük az igében: „Az ő kárhoztatásuk igazságos”. Nevezd a világosságot nappalnak, a sötétséget meg éjszakának!

45¶ Továbbá figyeld meg, hogy a következő mondatban ezt olvassuk: „És lőn este és lőn reggel, első nap.” Ki nevezte ezt így? Nem találtam, hogy Isten tette volna, de mégis, így van írva Isten könyvében, és ezért meg nem másítható. Hogy is van? Az este! De hát az este sötét volt, és a reggel volt világos. Viszont a kettő együtt azzal a névvel lett nevezve, mely név egyedül csak a világosságnak adatott: nappalnak. Hogy is van hát? – Nos, szeretteim, minden hívőben van sötétség és van világosság, és mégis, a hívőt nem nevezik bűnösnek, amiért bűn van benne, hanem a benne levő nemes részről kapja a nevét. Szentnek nevezik, mivel szent alapelv működik benne; bár sok bűnnel kell még küzdenie, immár a szentség útján halad előre. 
Vigasztaló gondolat lesz ez azok számára közületek, akik gyengeségeitek miatt sírtok. Miközben a világosságról beszéltem, meglehet valaki azt mondta magában: „Igen, hálás vagyok Istennek, hogy nyertem némi világosságot. Tudom, mi a különbség közte és a sötétség között, mégis, mindezek dacára a sötétség az én mindennapi problémám és betegségem. Lehetek-e Isten gyermeke én, miközben ennyi sötétség van bennem?” 
Kedves testvérem, te a naphoz hasonlóan, neved nem az estéről, hanem a reggelről kapod: nappalnak nevez az Úr, mindenestől, mintha máris teljesen az lennél, ami nemsokára leszel. Világosság fiának nevez téged Isten, noha még sötétség is van benned.  Annak alapján hívnak, ami Isten szemében uralkodó jellemvonás benned, ami egy napon egyetlen döntő alapelv marad.

46¶ Figyeld meg, hogy az este jön először. Természet szerint időrendben először sötétség vagyunk. A ború gyakran elsőként jelentkezik bűn feletti bánkódásunkban, s arra késztet, hogy mélyen megalázkodva felkiáltsunk: „Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!” A reggel ezután következik, mert csak akkor virrad fel a hajnal, amikor a kegyelem legyőzi természetünket. John Bunyan-tól való e szép aforizma: „Ami utolsó, az örökké tart.” Ami első, megfelelő időben átadja helyét az utolsónak. De semmi sem következik az utolsó után. Így hát, ha természet szerint sötétség vagyok is, amikor egyszer világossággá lettem az Úrban, ezt többé nem követi éjszaka. „Napod nem megy többé alá!” Az első nap ebben az életben estéből és reggelből áll. De a második nap, amikor mindenkor az Úrral leszünk, olyan nap lesz, mely soha nem fog beesteledni. Szentséges, magasztos, örök nappal lesz az!

47¶ Ekként feltártam nektek néhány tapasztalati titkot. Vannak, akik el tudják mondani közületek: „Én értem ezt, mert érzem mindezt saját életemben. Hiszem, hogy új teremtés vagyok.” Kedves barátaim, hadd üdvözöljelek benneteket! Hadd bátorítsalak: „Járjatok a világosságban; éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Fordítsátok arcotokat folyton a nap felé! Keressétek Krisztust! Vágyakozzatok olyan lenni, mint Ő, és sose elégedjetek meg kevesebbel, mígnem a napban lakó angyalhoz hasonlóan, kiről Milton beszél, ti is eljuttok Istenhez, hogy benne lakozzatok, s legáldottabb módon felszabadultok, mivel Isten dicsőségének teljessége elborít és teljesen betölt. 

48¶ Ami a többi jelenlevőket illeti – úgy hiszem, vannak itt, akik ezt mondják, „Ez mind túl magas, idegen és érthetetlen nekem.”  Kedves barátom, imádkozom, s kérem Istent, hogy ne legyen sokáig idegen a számodra. Mert ha idegen vagy az új teremtéstől, úgy idegen vagy a boldogság egyetlen reménységétől is. „Szükség néktek újonnan születnetek!” – hangzik a régi mondat, melyről az isteni kijelentés szólt. „Kell, szükséges!” Nem azt mondja „talán jó lenne részedre…” „Szükség!” Nem arról van szó, hogy „egyesek közületek e nélkül is jók: annyira jók vagytok, hogy nincs rá szükségetek.” – Nem. „Szükség nektek, szükség nektek újonnan születnetek!”  Aki a trónon ül ezt mondta: „Ímé, mindent újjá teszek!” Újjá tett-e már téged? A menny kapui zárva vannak a régi teremtés előtt; az özönvíz pusztította el azt először, és a tűzözön fogja ismét elpusztítani. De ha nem vagy új teremtés, nem fogod túlélni a világégést! Az első teremtés el kell töröltessék; és te, ha nem lettél új teremtéssé, örökké tartó nyomorúság fog elnyelni. 

49¶ De ha Isten új teremtéssé tett téged, azt az új teremtést nem fogja a tűz érinteni, sem a víz, sem a halál, sem a sírverem. Te, mint annak az új teremtésnek egy része, énekelsz majd az Új Jeruzsálemben, mely a mennyből száll alá, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Aranyutcákon fogsz járdalni, jáspis-sugárzásban fogsz gyönyörködni, és himnuszokat fogsz énekelni a hatalmas sereggel, mely azon a napon új éneket fog zengeni az Úrnak, ki mindeneket újjáteremtett! 
	Az Úr segítsen, hogy mindannyian ott legyünk az Új Jeruzsálemben, mely fentről való, mely mindnyájunknak, az összes szenteknek anyja, és Istené legyen minden dicsőség, örökkön örökké. Ámen.  


