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Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket. 1Tim 1,15
Azt olvassuk az athéniakról, hogy „semmi másban nem voltak foglalatosok, mint valamilyen újságnak beszélésében és hallgatásában.” Ez, finoman fogalmazva, igen haszontalan időtöltés volt. Mert a felkapott hírek között a legtöbb hamis, kétséges vagy felszínes; s amelyek máskülönben igazak és fontosak, nem igen érintenek minket (nem velünk kapcsolatosak). De van egy hír, mely közel és távol elterjedt mindenütt, amelyben igen mélyen érdekeltek vagyunk: és ennek sajátos részleteit, általános jellegével együtt szeretnénk figyelmetekbe ajánlani ez alkalommal.
I. A hír maga –
A hír a maga egészében az, hogy „Jézus Krisztus eljött a világba megmenteni a bűnösöket”. De ennek egyedülálló fontossága miatt, jó lesz ha részletekbe bocsátkozunk, és feltárjuk előttetek világosan,
I. Ki volt Jézus Krisztus –
[Hozzánk hasonló ember volt minden tekintetben, a bűnt kivéve. De Ő Isten is volt: Isten egyszülött Fia volt, „Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.” Annak teljes kifejtése, hogy ki volt Ő, minden emberi véges erőt meghalad: mert „senki sem ismeri a Fiút, hanem csak az Atya” (Mt 11,27): mégis, mi csalatkozhatatlanul tudjuk az Írásból, hogy Ő volt az örök (Mik 5,2 és Jn 17:5), változhatatlan Jehova (Zsid 13,8), testben megjelent Isten (1Tim 3,16), örökké áldott Isten (Rm 9,5).]
2. Hogyan jött a világba –
[Született, mint a többi emberek; de nem a megszokott módon fogantatott. A Szentlélek ereje által formáltatott egy tiszta szűz méhében, azért, hogy természetünkben az eredendő romlottság nélkül részesedjen (Lk 1,35). Rendkívül alantas és szegényes körülmények között született; életét úgyszintén szegénységben és dicstelenségben töltötte: és halála az legkegyetlenebb és meggyalázatosabb volt, amit csak kiszabhattak rája. De Ő kezdettő fogva előre tudta mindazt, amit szenvednie kell, és mégis önként vette magára természetünket, hogy megtehesse és elszenvedhesse mindazt, amit az Atya elhatározott.]
3. Milyen céllal jött Ő a világba –
[Sohasem volt még egy ilyen küldetés sem azelőtt, sem azóta. Saját teremtményei tönkre tették magukat; és Ő jött, hogy megmentse őket. Bár épp az Ő törvényét szegték meg, az Ő tekintélyét vetették meg, s az Ő igáját dobták le magukról; mégis, noha Ő volt megvetésük és utálatuk nagy tárgya, Ő eljött megmenteni őket. Bár tudta, hogy készek megölni őt, mihelyt magát hatalmukba adja, mégis, megmenteni jött őket; megmenteni a legaljasabbakat közülük, még azokat sem vetve meg, akik igazságtalanul elítélték, vagy szemtelenül csúfolták, vagy kegyetlenül átszúrták a szegekkel s a dárdával. Amikor nem volt már más alternatíva, mint az, hogy vagy elvesznek, vagy Ő lejön a mennyből szenvedni az ő helyükben, akkor lejött a szeretet szárnyain, és „megszabadította őket a törvény átkától, átokká lévén értük” (Gal 3,13). Szenvedett, hogy ők szabadon mehessenek; meghalt, hogy ők örökké élhessenek.]
Hogy mindez nem „ravaszul kitalált mese” , világos lesz, ha megfontoljuk, mit mond igénk 
II. E hír jellegéről.  
Pál apostol, aki alaposan megvizsgálta, kijelenti, hogy
1. Igaz beszéd ez –
[Egy ilyen különleges hírt, mint ez, nem szabad elhinnünk, csak akkor, ha bebizonyul, hogy kétségbevonhatatlanul igaz. Hiszékenynek lenni egy ilyen dologban, ami a legmélyebben érinti Isten dicsőségét és az egész emberi nem jólétét, a legmagasabb fokú vétek lenne. De a legkevésbé sincs okunk félni e hír igazságát illetően. „Igaz beszéd ez”: beteljesedett próféciák sokasága hitelesíti, a legapróbb részleteket érintően, a legelképzelhetetlenebb és emberileg megmagyarázhatatlan módon; olyan próféciák, melyeket semmilyen emberi bölcsesség ki nem agyalhatott, és emberi erő meg nem valósíthatott. Ezerszámra tanúskodnak mellette olyanok, akik először ádáz ellenségei voltak; és a hívők sokasága terjesztette e hírt szerte a világon életük árán is, és vérükkel pecsételve meg annak igazságát. A bizonyítékok válfajai közül egyik sem hiányzik a megerősítésére: úgyhogy lehetetlen kételkedni igaz volta felől, ha egyszer szorgalmasan és őszintén foglalkozunk vele.]    
2. Elfogadásra méltó –
[Számos hír van, melyek bár igazak, nem érdemelnek különösebb figyelmet. De ez annyira világot átfogóan érdekfeszítő, és azonkívül olyan sokat ér, hogy az egész emberiségnek kitörő örömmel és ujjongással kellene fogadnia. Ha csak az ember jelenlegi boldogságát érintően veszi is valaki fontolóra, nincs még egy ilyen üzenet, mely ehhez képest figyelmet érdemelne. Csak Isten a megmondhatója, hány millió lelket mentett meg a teljes kétségbeesésből és aggodalomból, s töltötte be őket kimondhatatlan békével és örömmel. Valóban, ezen a földön semmi sem nyújt szilárd vigaszt, csak az, ami ez örvendetes jó hír elhívéséből származik. Ám ha szemléletünket kiterjesztjük az örök boldogságra, melyre e hír elhívése minket feljogosít: ha a megszámlálhatatlan szentet nézzük, akik már Isten trónja körül vannak, és elgondoljuk, hogy számuk folytonosan gyarapszik ez alsó világból eltávozókkal, és hogy mily nagy sereg lesz ott az utolsó napon, akik megszabadultak a pokoltól és dicsőségre jutottak egyszerűen csak azért, mert komolyan vették és  elhitték ezt a hírt: úgy bizonyára elmondhatjuk, hogy „teljes elfogadásra méltó”, nem csak hitelre méltó, hanem méltó arra, hogy a legmélyebb hálával és hódolattal zárjuk a szívünkbe.]
Befejezésül hadd ajánljuk ez „igaz beszédet” azok figyelmébe,
1.  Akik készakarva bűnben elmerülve élnek --
[Szívetek tanúságot tesz róla, s titkon azt súgja nektek, „útjaitok szerint lesz a végső sorsotok”. Mennyire elfogadásra méltó hát nektek ez az üzenet!  Ne vessétek meg! Ne súlyosbítsátok örök kárhozatotokat ennek elvetésével! Se ne toljátok el magatoktól, mintha nem lenne elég jó és igaz: mert Krisztus épp megmenteni jött „a legnagyobb bűnöst” is; és ti, ha hisztek benne, megtapasztaljátok szabadítását.]
2. Akik példás módon élték eddigi életüket –
[Ne képzeljétek, hogy képesek vagytok magatokat megmenteni: ha nem voltatok is olyan elzüllött bűnösök, mint mások, mégis „bűnösök” vagytok, és Jézus Krisztus által kell, hogy megmeneküljetek, különben semmi sem ment meg titeket. Igen hajlamosak vagytok mellőzni mindazt, amit Krisztus tett és szenvedett értetek, azt képzelve, hogy erkölcsi és vallásos teljesítményeitekkel elnyeritek Isten kegyét. És innen van, hogy oly sokszor megtörténik, hogy „a vámszedők és paráznák bemennek az Ő országába”, s a hozzátok hasonló erkölcsös emberek önmagukat zárják ki abból. De vegyétek tudomásul, hogy „nincsen üdvösség senki másban”: Krisztus a Szabadító, és Ő egyedül kell legyen a ti egyetlen oltalmatok, egyetlen reménységetek (ApCsel 4,12)].
3. Akik szívükbe fogadták már az evangéliumot –
[Bizonyára ez az üzenet már öröm és vigasztalás forrása a számotokra. De el sem tudjátok képzelni, mily gazdag áldásforrás lesz, ha kitartóan egyre többet elmélkedtek felette. „Benne van elrejtve a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse” (Kol 2,3); van „magassága, mélysége, hosszúsága és szélessége, melyet egyetlen halandó sem képes felmérni (Ef 3,18-19), és az örökkévalóságban egyre növekvő csodálatunk és imádatunk tárgya ez lesz, szüntelen. Ez az örömhír legyen hát elmélkedésetek tárgya éjjel és nappal, s miközben mi, Isten követei, törekszünk hirdetni s terjeszteni ajkunkkal, ti is törekedjetek ajánlani és megerősíteni azt megszentelt életviteletekkel.]
 

