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„…Töviset és bogáncskórót teremjen neked…” (1Móz 3,18)

1¶Ez nem az Ádámot megillető maximális büntetés volt, mit Isten rá méltán kimondhatott volna. Ez az átok csak közvetve érte őt. Nem egyenesen szakadt rá, hanem csak mintegy oldalvást, hisz a földre vonatkozik, amelyen él: „Átkozott legyen a föld te miattad.” 
Nem az anyagi világból származik az átok az ember lelkébe, hanem az ember eltévedt lelkéből szakad az átok az anyagi teremtett világra. 
Jegyezzük meg ezt, és lássuk meg benne Isten végtelen irgalmát, abban, hogy mialatt az átok kimondottan a kígyóra esik, s az ő feje végül határozottan össze lesz zúzva: Ádámot, amint mondtam, csak közvetve, mellesleg érinti. „Átkozott legyen a föld te miattad. Tövist és bogáncskórót teremjen neked.” 
Isten igazságszolgáltatásában sohasem megy túl a méltányosságon, még legszigorúbb ítéleteinek kihirdetésében sem. De itt, ebben az életben, igazságát nagy türelemmel és hosszútűréssel enyhíti, „nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”

2¶Van egy másik dolog is, ami igen jelentős itten: hogy habár a föld most már tövist és bogáncskórót kell teremjen Ádámnak, Ő mégis a föld felett állt, és élt, hogy dolgozza azt.  
Ha a teljes megérdemelt ítéletet kapta volna, úgy egy sír tátongott volna a lába alatt, és Ádám nem lett volna már többé e földön. De Isten megengedte, hogy tovább éljen. – Nos, valahányszor tövisek és bogáncskórók nőnek ösvényeiteken, ne zúgolódjatok. „Miért zúgolódik az élő ember?”  
Ha egy gonosztevő ott van a börtönben, és a halálos ítéletet is kimondták már rá, ha mégis megkegyelmeznek neki, úgy teljesen elégedett lehet, még ha csak kenyéren és vízen élhet is hátralevő életében. Adjatok hálát Istennek, hogy nem vagytok a pokolban. Adj hálát Istennek, hogy életedet még fenntartotta számodra. 
Isten az imádkozás és közbenjárás talajára állított, még ha ez a föld csak tövist és bogáncskórót terem is neked. 
„Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk vétkeink szerint.” Még most is megkímél minket. És bár tövisek és bogáncskórók fakadnak körülöttünk, mégis, ez könnyű büntetés ahhoz a szenvedéshez képest, amit valójában megérdemlünk.

3¶Továbbá, jegyezzetek meg még egy dolgot: hogyan lehet édességet kivonni abból, ami savanyú.  
Ha a föld tövist és bogáncskórót kell teremjen Ádámnak, akkor nyilván élet van fenntartva számára. Nem csak élnie kell, hanem lesz is miből éljen, mert az Úr hozzátette „és egyed a mezőnek füvét”. Bár az ítélet elvette Ádámtól a paradicsom zamatos gyümölcseit, biztosított számára mégis bizonyos megélhetést a földön. Tovább fog élni; a föld elég füvet s növényt fog teremni számára, hogy életét fenntarthassa. Habár ezentúl minden táplálékát arca verítékével kell megszereznie, mégis, lesz elég eledele, és megélhet rajtuk. A tövisek és bogáncskórók megsokasodhatnak, de lesz elég mezei fű a számára, és élete fenntartatik. 
Isten ígéretei gyakran fenyegetéseibe vannak elrejtve. És ha a hit képes az üzenet kemény héja alá nézni, valami örvendetes és reményteljes áldást találhat ott belül. 
Testvéreim és nővéreim! Lehetnek próbáitok, – a föld tövist és bogáncskórót teremhet számotokra –, de kenyereteket megkapjátok és vizetek el nem fogy! Isten eddig is gondoskodott rólatok, számos szorongatás és megpróbáltatás között: és így lesz mindvégig.  A manna nem fog megszűnni mindaddig, míg Kanaán gabonáját nem ehetitek. Amíg el nem értek oda, ahol „nem szűkölködtök többé”: Isten nem szűnik meg táplálni titeket egész életeteken át. 
4¶Ezért, ha ez esti igénk némileg sötéten hangzik is, és igen tövises és bogáncskórós prédikációra számítotok, mégis, hiszem, hogy sok örvendetes és vigasztaló üzenet lesz benne számotokra, akik tapasztalatból tudjátok, mit jelent ez: „tövist és bogáncskórót teremjen neked”.

5¶Szeretnék szólni itt azokhoz, akiknek részük ez életben van, s szeretném emlékeztetni őket, hogy ez nem valami nagyszerű osztályrész. Tövist és bogáncskórót fog ez teremni számodra; s ha ez minden, amivel rendelkezel, úgy igazán sanyarú éhbéren élsz. 
„Ott a csillagok felett 
Van öröm s szeretet!”
De itt e földön nincs igazi boldogság. Még az istenfélő hívők számára is tövisek és bogáncskórók nőnek. De a ti esetetekben, akik nem vagytok hitben, tövis és bogáncskóró mindaz, amivel csak rendelkeztek. Ha nincs örökségetek a Jordán túlsó oldalán, az eljövendő világban, az áldottak lakóhelyén, úgy jobb lett volna meg sem születnetek. Bármilyen átmeneti gyönyöreitek vannak is jelenleg, ezek csak olyanok lesznek, mint tövis a fazék alatt: hamar elég, és semmi sem marad utána, csak egy marék hamu az örökké tartó sötétségben. 
Ó, bár megtanulnátok ebből, hogy ne helyezzétek érzelmeiteket e világi, múlandó dolgokba, hanem nézzetek egy jobb és fényesebb föld után, ahol tövis sohasem nő, és bogáncskórók nem éktelenkednek!
De jöjjetek, lássunk neki igénk tárgyalásához, bármennyire tövisesnek tűnjék is az!  

I.
6¶Először, EGY ÁLTALÁNOS TÉNY van itt megállapítva. Ezt vesszük vizsgálat alá. Első szüleink amaz első bűnétől kezdve igaz volt ez általában az egész emberi nemre nézve, nem csak szó szerint a földre, hanem minden egyébre is körülöttünk: „Tövist és bogáncskórót teremjen számodra.” 
7¶Ez érvényes a természeti világra. Ez a világ tele van szépséggel; tele van fénnyel; ezrével ontja a gyönyöröket. De mégis, tele van rettenettel. Valóban, igen sok minden van, ami kétségbe ejti a gyenge halandókat, akik e világon élnek. 
Voltatok-e valaha kinn a tengeren, tomboló viharban? Nem éreztétek akkor, mintha a természet háborúzna veletek? Vagy nem éltetek át szárazföldön valami rettenetes mennydörgést, amikor az egész föld úgy látszott, inog, és az ég is meghasad félelmetes boltozatával? Ó, akkor átéreztétek, hogy ez a világ nem éppen paradicsom, mióta az ember bűnössé lett! A csillagok az égen nem harcolnak az emberért, hanem olykor ellene harcolnak! 
Számos dolog van e világon ennek kérlelhetetlen törvényeivel együtt, amelyek olyan hellyé teszik e földet, melyben nincs meg semmi abból a vigaszból, ami után a teremtmény óhajtozik. Bűnös teremtmény ő; s bár nem szenved mindazon kellemetlenségek alatt, melyeket megérdemel, mégis, e világ teljesen elüt attól, ami akkor volt, amikor Isten Ádámot belehelyezte, hogy öröme legyen a paradicsomban.       

¶8S amint ez a természeti világban van, úgy van a társadalmi világban is. Kimész az üzlet és kereskedés széles világába, és úgy hiszem, úgy találod, hogy tövist és bogáncskórót terem neked. Nem telik el egy hét, egy heti munka anélkül, hogy ne akadna belénk itt-ott egy-egy szúró tövis… 
Még ha nincs is mindannyiunknak okunk ezért panaszkodni, mégis, úgy hiszem, mi, akik keresztyének vagyunk, mind elismerjük, hogy ez a világ nem igazi lételeme egy hívő férfinek vagy nőnek. A világ társasága nem segíti előre a szentségben a hívő lelket. Közöttük kell élnünk, és ez nagy feladat. Sok kegyelemre van szükségünk, amint kérjük is imában: „Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.” 
Nem forgolódhatsz sokáig a világiak közt anélkül, hogy ne tapasztald, hogy közülük sokan élesebbek s jobban szúrnak, mint a tövis hegye. És nem mehetsz ide-oda e földön anélkül, hogy fel ne fedezd, hogy olyanokkal vagy körülvéve, akik tövist és bogáncskórót sarjasztanak mindenütt körötted. 
De ne lepődj meg, ha ezt tapasztalod, mert csak azzal szembesülsz, amit Urad előre megmondott: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt tinálatoknál. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel nem vagytok a világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.”

9¶És így van ez, úgyszintén, a vallásos világban is. Olvassuk Hóseás könyvében, hogy eltértek Istentől, és oltárokat állítottak maguknak. S aztán ez áll: „Tövis és bogáncskóró fogja belepni oltáraikat”. 
A legrosszabb tövisek és bogáncskórók, melyek leginkább megsebezték szívemet, azok voltak, amelyek vallásos körökben nevekedtek. Mily fájdalom látni, amint Isten igazságát gyalázzák! Hallani, amint Krisztus helyettesítő áldozatát tagadják! Hallani, hogy kecsegtető tanokat prédikálnak, melyek újaknak tűnnek, de valójában csak régi tévelygések csábításai! S felhozzák őket a feledés mélyéről, holott rothadást érdemelnének! 
S látni keresztyéneket úgy viselkedni, amint egyesek teszik, életvitelükkel gyalázva Annak szent Nevét, akit – vallomásuk szerint – szolgálnak; és szégyent hoznak a Szent ügyre, melyért készek kellene lenniük inkább meghalni, mintsem hogy szégyenfoltot ejtsenek rajta!… – 
Nos, ezek tövisek és bogáncskórók, melyek egészen a szívünkig szúrnak! Nem élhettek sem az egyházban, sem a világban anélkül, hogy ne éreznétek, hogy e jelenlegi élethelyzet töviseket és bogáncskórót terem az embereknek, sőt, a keresztyének számára is!  Nem csak az első Ádámnak és az ő magvának, hanem a Második Ádámnak, s az Ő magvának is, e jelen állapot sajátos jellemvonása ez: „töviset és bogáncskórót terem tenéked.” 

10¶Egy kissé még tovább megyek, és egy kényes kérdést érintek. Attól tartok, hogy sokan közületek tapasztaltátok, hogy még egy kis család világában is, melyben éltek, nem vagytok mentesítve a tövisektől. 
Isten amikor elvette tőlünk a paradicsomot, mint otthonunkat, úgy rendelte, hogy családi tűzhelyünk legyen a mi paradicsomunk. És ha valahol e földön létezik egy hely, ahol minden boldogságot meg lehet találni, úgy az a családi fészekben van. 

„Bejárhatod Keletet, Nyugatot, 
Otthonod legjobbnak találod.”
„Mindenütt jó, de legjobb otthon.” Mégis, hol van olyan család, ahol ne lennének nehézségek? Az édes gyermek, kit nagyon szeretsz, beteg lesz, és meghal. A feleség vagy a férj elragadtatik az örök hazába. Vagy szegénység lesz úrrá a házban. Vagy, akit talán jobban szeretsz önmagadnál is, naponta szemed előtt sorvad, folytonos gyengeség és gyötrelem miatt. 
Ó, nem várhatunk, s nem számíthatunk tökéletes békére, teljes boldogságra még otthon sem, hol áldás árad ránk a reggeli és esti imában, s ahol maga Isten az, aki ránk zárja az ajtót éjjel, s Ő húzza félre a függönyt reggelente! Nem, kedves barátaim, még itt sem leszünk mentesek attól az átoktól, melyet a bűn hozott ebbe a szép világba. Ez az ige követni fog minket meghitt otthonunknak legszentebb rejtekébe is: „Töviset és bogáncskórót terem tenéked.”

11¶És így van ez, ha egy kicsit még beljebb hatolsz otthonodba, saját lényed kis világában, e kis mikrokozmoszban is. Nincs olyan része az embernek, ami ne szolgáltatna töviseket számára. 
Sokunknak tövis van a testünkben. Van-e olyan testrészünk, melyben nem támadhat betegség, és következésképpen nem válhat fájdalom forrásává számunkra, ha egyszer Isten úgy akarja? Én ismerek egyeseket, akiket Isten nagyon szeret, – s tudom, hogy nagyon szereti őket, mert igen nagyon megtisztelte őket! – Akik mégis, úgy találják, hogy e bűn testében ott vannak a romlottság magvai! Ott vannak a Mára keserű forrásai, a test éles fájdalmai miatt! 
S ami az elmét s a lelket illeti: melyik az a hittel teljes elme, mely leginkább örvend az Úrban, de amely mégis, természetileg ne lenne szomorúságra hajlamos! Jönnek depressziós állapotok, aggódások, sötét éjszakák, amikor Isten orcájának világossága elhomályosul előttünk. Vagy, előfordul, hogy bár tudjuk, hogy Isten szeretetét élvezzük, mégis, mégsem árad az el úgy a szívünkben a Szentlélek által, amint azt máskor, fényesebb óráinkban tapasztaltuk… 
Igen, még magában a lélekben is, megszentelődésünk hiányossága miatt, mivel nem vagyunk úgy telve a Lélekkel, s nem vagyunk annyira tudatában a Lélek bennünk lakozásának, mint ahogy ezután leszünk: tövisek és bogáncskórók teremnek nekünk. 
Talán olyanokhoz szólok, akik határozottan elmondhatják, hogy olykor oly nagy töviscsomók nőnek szívükben, annyira, hogy mindig kéznél kell legyen a szent sarló, hogy nekilássanak azok levágásához; s igyekeznek is folyton, amennyire csak lehetséges, gyökerestül irtani őket! 
De így van ez: nem várhatunk tökéletes boldog életet egy ilyen tökéletlen világban, mint ez. Ó, nem! Megváltód hordta a keresztet, és neked is lesz egy kereszted, ilyen vagy olyan, amit utána kell vigyél. „Töviset és bogáncskórót fog teremni neked.”

12¶Most, amint még tovább időzünk e sivár tény felett, amint ezt igénk előre meghirdeti, tanuljuk meg alapigénkből először, hogy a próbák spontán módon fognak érkezni. 
Senki sem olyan ostoba, hogy tövist és bogáncskórót vessen földjébe. Sokszor csodálkozom, milyen nagy bolond lehetett az, aki, állítólag, mivel igazi skót volt, azt kívánta, hogy az ősi skót tövis ott nőjön Új Zélandban is. S ezért elküldött egy csomag magot, hogy megmérgezze értékes tövisével azt a földet, ahol tövis még nem volt azelőtt. – Úgy gondolom, hogy az az ember, aki akár egyetlen tövismag elvetésére vetemedik, – egy ilyen világban, mint a mienk, ahol épp elég bőségesen nőnek a tövisek –, annak szerfelett esztelennek kell lennie! 
De, kedves barátom, ha sohasem okozol bajt másoknak, és semmit sem teszel, ami nyomorúságot hozhatna rád – (és csodálatosan bölcs vagy, ha így teszel) –, mégis, a bajok jönni fognak maguktól! 
Ha a mezőnek füvére vágysz, melyen élned kell, azt el kell vetned. Búzádat és árpádat nagy gonddal kell vetned. De ami a tövist s bogáncskórót illeti, ezek elvetésével egyáltalán nem kell zaklatnod magad. Nőni fognak maguktól, spontán! És így ez élet nyomorúságai és próbáltatásai is meglepnek anélkül, hogy erőfeszítést tennél előidézésükre. 

13¶És amiképpen a próbák spontán jönnek, úgy elkerülhetetlenül fognak jönni. Bármilyen gondos legyen is egy ember az ő gazdaságában, tapasztalni fogja a tövisek és bogáncsok növekedését, s hogy azokat pusztítani kell. Szánthat és boronálhat, és mindent megtehet, amit csak tud ősszel, a vetés előtt, és mégis, nem tudja a kellemetlen dolgokat kizárni. Azok bizonyosan jönni fognak. 
Így biztosak lehettek, hogy a szívfájdalmak, a testi fájdalmak és a lelki próbák eljönnek rátok, bárhogy is őrizkedjetek és védjétek magatokat ellenük. Minden megfontoltság és vigyázat mellett, sőt minden imádság és hit latba vetésével, amit csak segítségül vehettek, mégsem fogjátok tisztán tartani magatokat e tövisektől és bogáncsoktól. Amint spontán módon jönnek, úgy elkerülhetetlenek is.                        

14¶Azt is elmondhatjuk, hogy sokak számára e próbák igen bőségesek. „Töviseket és bogáncsokat” – azaz nem csak egy tövist és bogáncsot, hanem számos tövist és bogáncsok sokaságát, ezek rengetegét fogja teremni neked. 
Ha próbák próbák után érnek, és gyötrődsz alattuk, kérlek, ne tekintsd ezt különös dolognak. Egyáltalán nem vagy egyedül e tapasztalatodban. Közületek sokan, nyomorúságaitok miatt elszigetelődtök, és így szóltok: „Én vagyok az az ember, aki nyomorúságot látott.” Állj csak meg! Tudok mutatni neked még olyanokat, akik egy szinten állnak veled, számos nőt is, akiknek nyomorúsága meghaladja a te megpróbáltatásodat. 
A bánat ösvényét sok ezer ember lába tapossa. Nagy a forgalom rajta. De mivel tudjuk, hogy az örök országba vezet, ha egy hívő lába rajta van, csak örvendezhetünk, ha követhetjük a nyáj nyomát; és úgy nézhetünk próbáinkra, mint bátorító jelekre, hogy ott vagyunk, ahol a jó Pásztor vezet bennünket. Ezért énekeljük:  
„Uram, ez hát a tövises út,
Mely Isten szent hegyére fut! 
Néped ilyen próbákat tapasztalt,
Miközben a pusztában járt itt alant!
Így van! Hű szerelmed ezek által véd.
Nemesíti gyermekeid jellemét!
Így porba hull gőgünk, büszkeségünk,
Csak Jézusban lesz már minden kincsünk!   
15¶A tövisek, bogáncskórók tömegével számolhatunk: és a próbák igen változatosan, sokféleképpen érnek bennünket. Nem csak egy formában jelentkeznek, hanem számos alakban: „tövisek és bogáncsok…” 
Úgy gondolod, hogy elég rossz már az, ha beteg vagy; de ráadásul, hogy szegény is legyél, s gyermeked is beteg legyen, és gyalázkodó ellenség támadjon rád: ez már úgy tűnik, több a soknál. Úgy érzed, nem vagy képes elviselni! Ó, mégis, számítanod kell ezen dolgokra! 
Ha csak egy próba lenne rajtad, talán idővel jól hozzászoknál, és ezért elvesztené hatását. Épp az általa okozott sebek azok, amelyek hasznot hoznak nekünk. Salamon mondja: „A arc szomorúsága miatt jobbá lesz a szív.” Jelenleg semmilyen nyomorúság sem látszik örvendetesnek; ha az lenne, nem lenne nyomorúság. Ha a fenyítő vessző nem okoz fájdalmat a gyermeknek, mi a haszna? S ha nehézségeink nem vernek le bennünket, úgy azok nem nehézségek, és nincs szükség a megerősítő kegyelemre, hogy fenntartson minket alattuk! 
Tehát számíthatunk minden fajta próbára, korlátlan mértékben, mert ezek végigkísérik a Bárány követőit mindaddig, míg ebben a világban élnek, melyre érvényes ez az átok: „töviset és bogáncskórót teremjen néked.”

16¶Úgy gondolom, textusunk alapján világosan elmondhatom azt is, hogy a próbák nagyon gyakran fognak jönni, mert a tövisek és bogáncsok úgy látszik sarjadnak már korán reggel, s a tavasz kezdetén, de késő ősszel is, és egészen a télbe nyúlóan! Mikor van olyan időszak, amikor egy ember ezen a világon – és itt értem a keresztyén embert is – teljesen mentes lehetne a bajtól? 
17¶És a próbák általánosan jönnek, s mindenkit elérnek. Láttam töviseket s bogáncskórókat a Hintók Dombján (Surrey Hills dombon) ezerszámra annyira elhatalmasodva, hogy egy birodalmat be lehetett volna vetni belőlük!  És ha lementek a völgybe, a szegény ember sárkunyhójához, ott is találtok tövist és bogáncsot eleget. Ott nőnek a Windsor Kastély kertjeiben éppúgy, mint a ti házatok táján. Tövisek és bogáncsok nőnek mindenütt, a szemétdombon, vagy a műemlékek mellett: úgy látszik, mindenüvé el lettek hintve. A pelyhes szárnyak elviszik a tövismagot mindenhová, és felnőnek a legvalószínűtlenebb helyeken is. 
Ha úgy gondolod, hogy mások irigylésre méltók, mert szerinted próbáktól mentesek, úgy meglehet, ha többet tudnál felőlük, úgy találnád, hogy szánalomra méltók, és végül is a te sorsod jobb az övéknél. 
Most már nem szólok többet ez általános tényről, mely tényt, úgy hiszem, közületek a legtöbben éppolyan jól ismerik, akárcsak én: hogy tövisek és bogáncsok, próbák és nehézségek bőven vannak ebben a bűn miatt átkozott világban. 

II.

18¶De most, másodszor, arról szólok, hogy EZZEL A TÉNNYEL NEKÜNK SZEMBESÜLNÜNK KELL: „Töviseket és bogáncsokat teremjen néked!” Nos, tudjátok meg, különösen ti, keresztyének, mert ezt tudomásul véve elejét vehetitek a csalódásoknak. 
Ha keresztyén életedet azzal az elképzeléssel kezded, hogy mivel te keresztyén vagy, minden simán fog menni számodra, és hogy ezentúl sohasem lesz részed nehézségekben, úgy keserűen fogsz csalódni, amikor a tövisek és bogáncskórók nőni kezdenek. De számíts rájuk, várd őket, és akkor, amikor szembesülni fogsz velük, ártó hatásuk félig máris hatálytalanítva lesz. 
Azt fogod mondani: „Igen, amikor átvettem ezt a farmot, tudtam, hogy tövisek és bogáncskórók fognak rajta nőni, számítottam rá, hogy látni fogom őket. Most, hogy előttem növekszenek, az előzetes felkészülés nagymértékben felfegyverkezést jelentett. 
Nem fogok leülni és keserű csalódással sírni, mert amit szenvedek, nem több annál, mint amire vártam.”

19¶Továbbá, ennek a ténynek az ismerete hálára fog serkenteni bennünket. Ha még nem jutott tövis és bogáncs osztályrészedül, légy hálás érte. S ha így szólhatsz magadról: „Úgy hiszem, keresztyén vagyok, de valójában nincs részem semmilyen nagy nehézségben; úgy tűnik, szélcsendben hajózom, minden simán, kedvezően alakul körülöttem.” – Adj hálát Istennek ezért. 
Hálás lelkületet fog munkálni benned, ha nem keserű a poharad, holott számítottál rá. Idd hát az édest hálaadással, és önts ki egy részt a szegények számára is, és légy együttérző mások iránt, akiknek nincs ilyen kiváltságban részük, mint neked. E ténynek fel kell keltenie háládatosságodat. 

20¶Aztán, ha számolsz a figyelmeztetéssel, és előre tudod, hogy tövisek és bogáncsok lesznek, neki kell gyürkőznöd, felkészítve lelkedet, készen kell várnod őket. 
A kerek világon a legkiválóbb emberek nem a meleg, enyhe éghajlat alatt találhatók, ahol a földet csak meg kell csiklandozni a kapával, és máris nevet a bőségtől. Hanem a legerősebb és legvállalkozóbb nemes szellemű emberek az északi szél hátánál teremnek, ahol fagy és jég, hosszú száraz tél keseríti az emberek életét, és kemény harcot kell vívniuk a megélhetésért. E szigorú nevelés alatt valódi férfiakká váltak. 
Nos, ha nem lennének tövisek és bogáncsok, küzdelmek és nehézségek: mondjátok, lennének-e bátor keresztyének? Lennének-e nagy és nemes lelkek egyáltalán? Mikor szolgáltatta az Egyház legjobb férfijait Urának szolgálatára? Az üldöztetések idején, amikor vértengeren át kellett úszniuk, hogy erősen fenntartsák Krisztus igazságát. 
Ezek selymes napok, melyekben élünk, és mindenütt elpuhult, idétlen keresztyén típusokat látunk. De ha az üldöztetések ideje újra bekövetkezne, annak durva szelei újra tombolnának, és a világ bőszült tengere ide-oda dobálná az egyház hajóját, akkor ismét találnánk bátor tengerészeket, akik a hajót a széllel szembefordítják, és biztonságosan vezetik a háborgó hullámokon, az Örök Isten dicső Nevében!  
Talán a legrosszabb dolog akkor történik velünk, amikor semmilyen nehézség sincs rajtunk. Próbák nélkül nem indulunk gyors növekedésnek a kegyelemben, és nem bontakoztathatjuk ki a Lélek erényeit, mint ahogy tesszük akkor, amikor Isten töviseket és bogáncsokat bocsát ránk, hogy vészesen felnőjenek körülöttünk.

21¶Továbbá, testvéreim, annak ismerete, hogy tövisekre, bogáncsokra kell számítanunk, megőrizhet bennünket e világhoz való ragaszkodástól. Nem szeretnék megállapodni itt, ahol minden garancia, amivel csak bírok, e farmra nézve ez: „tövist és bogáncskórót teremjen néked.” Van egy föld, 
„Ahol örök tavasz virul, ragyog,
És sosem hervadnak el a virágok!”
Ó, hadd alapozzam szívem az eljövendő világra! Hadd vidítsam lelkemet azzal a boldog kilátással, hogy örökre az Úrral leszünk, ahol semmi sem tudja majd elvonni vagy megzavarni megdicsőült lelkemet soha örökké! Az Úr nem akarja, hogy a hívők e világgal elégedettek s beteljesültek legyenek. Ha az Ő gyermeke vagy, bármilyen kiváló osztályrészed legyen is itt, Ő azt munkálja, hogy folyton nyugtalan légy, míg meg nem találod nyugalmad Benne, és soha ne légy teljesen elégedett, míg fel nem ébredsz a dicsőségben, az ő hasonlatosságában. 
Ezért légy hálás a tövisekért és bogáncsokért, melyek megőriznek attól, hogy szerelmes légy e világba, és bálványimádóvá válj, mint oly sokan azzá válnak embertársaid közül. 

22¶Hát nem azt akarja az Úr e próbák és nyomorúságok által, hogy bennünket az odafennvalók keresésére vonjon?  Testvérek, nemde sokan vannak, akik elvesztek volna, ha nem veszítik el mindenüket?  
Beszéltem a minap valakivel, aki azt mondta nekem: „Sosem láttam addig, míg el nem vesztettem a szemeimet.” Valaki más meg azt mondta, amint észrevettem, hogy elvesztette egyik lábát: „Ó, uram, ennek a lábnak az elvesztése vitt engem rá, hogy elgondolkozzak járásomon, és ez hozott engem Megváltóm lábához!” 
Egyesek közületek nem mehettek a mennybe minden javaitokkal és virágzó sorsotokkal.  Szükség lesz, hogy ezeket Isten elvegye tőletek. Olyanok vagytok, mint a hajó, mely túlterhelés miatt merülni kezd, és ahhoz, hogy a vízen úszhasson, szükséges felszabadítani. És áldott legyen Isten keze, amely felszabadít titeket földi örömöktől, hogy minden gyönyört megtaláljatok az eljövendő világban! 

23¶Képletesen szólva, a nyomorúság Isten fekete kutyája, amelyet a kóborló juhok után küld, hogy visszahozza őket a nyájhoz. Ha ez a kutya valaki mögött ott csahol ma este, kérem, fusson vissza a Pásztorhoz! Ne kezdj harcolni a kutyával, és megpróbálni legyőzni őt; semmit sem fogsz nyerni ezzel. De fuss azonnal a Pásztorhoz! 
Egy napon majd örülni fogsz minden durva bánásmódnak, amiben az a fekete kutya részesített nyomorúságodnak idején. Töviseket és bogáncskórót fog teremni a föld neked – de ha ezek közelebb visznek téged Istenedhez, úgy ezek lesznek a legjobb termények, amiket csak hozhat a föld neked! Jegyezzétek meg, amit az előbb énekeltünk:
„Isten Izráelben folytonosan veti 
a nyomorúság, fájdalom, bajok magvait,
melyek, ha felnőnek, megölik a gyomokat,
amelyek különben ellepnék a talajt.
A próbák teszik édessé az ígéretet,
Ezek adnak az imának lendületet,
A próbák visznek az Ő lábához,
Így leszek szelíd s alázatos.
Így maradok meg az Úr közelében,
Boldogító, édes közösségben.”
24¶Hadd mondjam azt is, hogy e tövisek és bogáncsok indítanak arra, hogy Krisztusra nézzünk, s Tőle várjuk, hogy eljövetelével mindent megváltoztasson körülöttünk. A világ folyton teremni fogja a töviseket és bogáncsokat, amíg Ő el nem jön! És amikor eljön a mi Urunk, a mi dicsőségünk és gyönyörünk, akkor „a tövis helyén ciprus nevekedik, és a bogáncs helyett mirtusz lesz”.
Csakis az Ő kegyelme és az Ő dicsőséges jelenléte képes megváltoztatni e látható teremtett világot, amint ezt meg is fogja változtatni, amikor majd „lakozik a farkas a báránnyal, és az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik”.  Mi erre a boldog átváltozásra várunk. 
De ami az erkölcsi átformálódást illeti, ez minden nap történik, ahol Jézus jelen van.  Ő folyton ilyen csodát tesz, hogy a töviseket és bogáncsokat gyönyörű ciprusfává és mirtuszfává változtatja!  Azt teszi, hogy a mi szomorúságunk édes megelégedettségünk alapjává váljon, és minden gyászunkból örömet nyerjünk. – Legyen áldott az Ő Neve!  

25¶Ha azt mondjátok, hogy ez sivár téma, úgy szeretném, ha emlékeznétek, mennyivel sivárabb volt ez az Ő számára, mint nektek! Mert amikor Őt megkoronázták e földön, az egyetlen korona, amit fején viselt, töviskorona volt. A földnek ezen átka az ő fején volt, és igen mélyen megsebezte Őt. 
Nos, látod, Őt tövissel koronázták, és csodálkozol, ha a te lábad körül is ott nőnek?  Inkább áldjad Őt, amiért örökre megszentelte a töviseket azzal, hogy diadémként viselte őket. Légy hát kész te is elviselni a töviskoszorút! És ha nem adatik meg neked, hogy a homlokod szúrja, és gyötrelemmé változtasson minden gondolatot, úgy elégedj meg azzal, hogy követed Őt a tövises ösvényen, mert Urad ott járt azon az úton előtted. 
A megváltottak közül egyesek legcsodásabb énekeiket rendkívüli szenvedéseiknek köszönhetik:
„Minél mélyebb keservük, 
annál hangosabb énekük”
A menny elragadó öröme a legmagasabb szintet azokban fogja elérni, akik átmentek a nagy nyomorúságon. S erre a gyönyörre másként nem is juthattak volna el. „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az Ő templomában.” Ezért ne bánkódj, ha a föld tövist és bogáncskórót terem neked, mert ezek nélkül nem mehetsz át e nagy nyomorúságokon, és nem mehetsz be a nagy és dicső nyugodalomba.
26¶Beszédemet rövidre szabtam a most következő bemerítés miatt. De úgy szeretném, ha Isten egyeseknek az itt levők közül szívére helyezné ezt az igét, akiknek még nincs osztályrészük az eljövendő világban. 
Nos, te fiatal legény, eljöttél Londonba, és járod a színházakat, zenetermeket, és így tovább. Tudd meg, ezek csak tövist és bogáncsot fognak teremni neked! Ez az a fajta talaj, melyben a leginkább burjánoznak, és pedig legélesebb tüskéikkel. Ó, kérlek, ifjú barátom, ne menj ilyen helyekre! 
27¶Most jól megy az üzleted. De nincs garancia rá, hogy mindig így lesz. Töviseket és bogáncskórókat fog teremni neked, akárcsak másoknak. De tegyük fel, hogy prosperálni fogsz. Tegyük fel, hogy 10.000 fontot nyersz, vagy még ennél is többet. De nem tudod, hogy mindez sok gonddal fog járni, és végül is nem lesz igazi örömöd benne! 
S amikor az életben minden sikeredet számba veszed, ha nem ragadtad meg az örökkévalókat, úgy minden csak füstnek fog bizonyulni! A gazdagságból a halálos ágyon gyakran csak tövisek és bogáncsok maradnak. Sokkal több tövis és bogáncs szúrja a gazdagot, mint a szegényt a halál közeledtén, ha életét helytelenül töltötte el. 
Uraim! Ha az egész világot megnyernétek is, Krisztus nélkül csak egy halom tövis és bogáncs lenne az számotokra! De ha Őt megnyeritek, ha Jézus lesz osztályrészetek, akkor bármilyen nyomorúságok szakadjanak is rátok, akár az égig tornyosulva, ne bánjátok, mert Krisztus eljön, és veletek lesz a legrosszabb órában! És örvendezni, ujjongni fogtok a nyomorúságban is! És a nyomorúság türelmet fog munkálni bennetek, és a türelem kipróbáltságot, és ez a kipróbáltság Krisztushoz való hasonlóságot fog eredményezni, és így közelebb visz a mennyhez!
28¶Nem számít a hívőnek, milyen életsors vár rá, ha egyszer Krisztus lett az élete! De úgyszintén igaz, hogy mit sem ér számotokra, akik megmentetlenek vagytok, hogy milyen nagyszerű életet éltek, ha a Megmentő nélkül folytatjátok az életet: a halál mindent elsöpör, és az örök kárhozatba dönt titeket. 
Ó, Isten! Add, hogy sose telepedjünk le e tövistanyában, és ne próbáljuk ezt örökségünkké tenni! Hanem találjuk meg osztályrészünket az Úr Jézus Krisztusban! 
Kívánom ezt az áldást mindnyájatoknak, az Ő Nevéért. Ámen. 
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