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Majd azt mondta nekem az ÚR: Mit látsz, Jeremiás? Azt feleltem: Mandulavesszőt látok. Erre azt mondta nekem az ÚR: Jól láttad, mert gondom van igémre, hogy beteljesítsem azt. (Jer 1,11-12)

1. Figyeljétek meg, kedves barátaim, először is azt, hogy mielőtt Jeremiás Isten üzenetét közvetíthette volna, előbb látónak kellett lennie. 
A prófétát hajdan „látónak” nevezték. Olyan ember volt, aki látni tudott; képes volt látni elméje szemével, és úgyszintén lelki belátással, azért, hogy életteljesen felfogja az igazságot, amit át kellett adnia az Úr nevében. Tanuljátok meg jól e leckét, ti, kik Istenért próbáltok szólni! Előbb látóknak kell lennetek, hogy szólhassatok.   
2. A kérdés, amellyel Isten a beszélgetését általában kezdi minden egyes hűséges szolgájával, épp ez, amit itt feltesz Jeremiásnak: „Mit látsz te?” 
Lesújtó, de vannak igehirdetők manapság, akik nem sokat látnak. Beszédjükről ítélve, látásukat felhővidékben szerezhették, ahol minden homályos, ködös, párás. 
Gyakran találkoztam emberekkel, akik ugyanazt az igehirdetőt hallgatták sok éven át; s amikor a legegyszerűbb kérdéseket próbáltam feltenni nekik Isten dolgairól, úgy találtam, hogy semmit sem tudnak. Nem azért, mert képtelenek voltak a gyors megértésre, mikor az igazságot világosan feltárták nekik: hanem a legtöbb esetben, attól félek, azért, mert semmit sem tanulhattak az igehirdetőtől, akik hallgatni jártak.A prédikátor semmit sem látott; és ezért, amikor látását kellett volna elmondania, természetesen az semmi volt. 
Ne így legyen nálad, testvérem! Mielőtt hatással lehetnél valakinek a szívére, kell, hogy saját lelkeden mély nyomot hagyjon Isten! Képes kell lenned elmondani az igazságról: „Látom!”, mielőtt elmondhatnád azt úgy, hogy hallgatóid is meglássák. Világos kell legyen elméd számára, az igaz hittel járó lelki megvilágosodás által, mert különben nem leszel képes elmondani a zsoltárossal: „Hittem, azért szóltam” (Zsolt 116,10). Hadd ismételjem meg a mondatot, amit egy perccel ezelőtt megfogalmaztam: aki Istenért szól, először Isten világosságában látónak kell lennie.       
3. Továbbá, Isten igaz szolgájának – az igazi igehirdetőnek - látnia kell, amit Isten eléje helyez. Ebben az esetben az Úr Jeremiás szeme elé „egy mandulavesszőt” helyezett. 
Mi talán azt gondolnánk, hogy prófétai munkájára való felkészítésként valami titokzatos, szemekkel teljes kerekeket kellett volna, hogy lásson, vagy lángoló szeráfokat és kerubokat, vagyis oly csodálatos élőlényeket, amilyeneket látott Ezékiel, s János a Jelenésekben.  Ehelyett Jeremiás egyszerűen „egy mandulafavesszőt lát”. 
És szeretett barátaim, amikor Bibliátokba néztek, bizonyos egyszerű dolgokat fogtok látni ott – olyan dolgokat, melyek a kisgyermekek lelkét megmentik, - olyan dolgokat, melyeket írástudatlan emberek is képesek megérteni és elhinni. De vágyódj mindenáron azok közé tartozni, akik annyira „kitűnőek” és „kulturáltak”, hogy amikor Isten egy mandulafavesszőt helyez eléjük, képtelenek megalázkodva észrevenni azt. Ez olyan, vélik, amit bárki megláthat, s miért nézzék ők ábrándozó szemeikkel az egyszerű dolgokat, amiket közönséges emberek is észrevehetnek? Ők mást akarnak látni  - nem is igazán tudom, hogy mit akarnak látni, kivéve ostoba álmaikat, meg olyan titkokat, amik elrejtettek szemeik elől. 
Bárcsak adna Isten kegyelmet nekünk, hogy lássuk meg a mandulafavesszőket, amikor az Úr elénk helyezi azokat: úgy értem, adjon kegyelmet, hogy lássuk az ilyen egyszerű igazságokat: „Újjá kell születned” (Jn 3,8). „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy megtartsa a bűnösöket (1Tim1,15).” „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül (Mk 16,16).” Mit látsz, barátom? Látod-e, amit Isten szeretné, hogy láss, amit eléd helyezett az Ő Igéjében? Ha igen, azt mondhatom neked, amit az Úr mondott Jeremiásnak: „Jól láttál.” De ha nem, bármilyen káprázatos és bámulatos is a panoráma, amit kigondoltál magadnak a szemlélésre, jobb lenne vaknak lenned, mintsem szórakoztasd egy ideig, de végül kárhozatba döntsd az emberek lelkeit!
4. Továbbá, akik Isten igéjét akarják hirdetni, azoknak gondjuk kell legyen arra, hogy nagyon jól lássanak, éleslátásúak legyenek. Nem hinném, hogy az ittlevők közül mindenki, ha egy vesszőt látott volna, pontosan fel is ismerte volna, hogy az „mandulafavessző”. Én nem gondolom magamról, hogy képes lettem volna rá, bár úgy hiszem, könnyen felismernék egy vesszőt, ha olajfa-, vagy narancsfa vessző volna, mert eléggé megismertem őket, mialatt Dél Franciaországban tartózkodtam. De Jeremiás megértette jól e dolgokat; és ezért, mihelyt meglátta, ami előtte volt, nem csak azt mondta, „Egy vesszőt látok”, hanem „Mandulafavesszőt látok én.” Egyből megkülönböztette a vessző fajtáját, mit látomásban látott, mert rendelkezett a megfontolás és megkülönböztetés erőivel, amelyek oly szükségesek az Úr szolgáiban. 
És ha te, kedves barátom, arra hívattál el, hogy gyermekeket taníts a vasárnapi iskolában, vagy ha igehirdető vagy, áldott vagy (boldog vagy), ha képes vagy belátni az igazság felszíne alá, és bepillanthatsz értelmének rejtett mélységeibe; és lelki rálátást nyertél Isten Igéjében, úgy hogy nem csak egy kis részét látod az Írásnak, hanem sokkal szélesebb összefüggésben szemléled azt, mint sok ember teszi. Hacsak lehet, az egészet együtt kell látnod. 
Úgy gondolom, több évnyi lelki oktatásra és isteni képzésre van még szükséged, hogy elérd ezt a szintet; - legalábbis, hogy lásd mindazt, ami szükséges szolgálatod helyes végzéséhez, mindazt, ami hozzá segít, hogy megismerd az igazság jelentését, és célszerű, gyakorlati módon hasznosíthasd azt, azok között, akik számára áldás kívánsz lenni. 
Ó, látó, imádkozz tiszta szemekért! Igehirdető testvérem, ne feledd, hogy beszédedhez jó szemekre van szükséged. És, bár különösnek hangzik, Isten szolgáinak elsődleges kiképzése nem annyira a nyelvüket érinti, mint inkább a szemüket. „Mit látsz?” Igyekezz, hogy képes légy látni mindazt, amit csak láthatsz. És vigyázz, semmi se kerülje el a figyelmedet gondatlanságból, vagy hanyagságból. „Tudakozd az Írásokat!”(Jn 5,39) Légy olyan, mint azok, akik fürkésző szemmel vizsgálják az igazságot, mint az angyalok kívánkoznak betekinteni abba (1Pt 1,12), úgyhogy, amikor eléd tárul a látomás, képes légy Jeremiással mondani: „mandulafavesszőt látok”.
5. Továbbá, az Úr szolgájának törekednie kell elnyerni Mesterének helyeslését, úgy, mint Jeremiás tette.  Fenséges dolog lesz számotokra, kedves testvéreim és nővéreim, kik másokhoz próbáltok szólni, ha ilyen dicséretben részesültük, mint amilyet Isten ingyen adott Jeremiásnak, szolgálatának kiindulópontjánál, amikor azt mondta neki, „Jól láttál”.  Jól fogsz beszélni, ha jól láttál. 
Ó, kedves ifjú testvéreim, kik a kollégiumból (próféta-iskolánkból) vagytok itt ezen az estén, remélem, valóban igaz lesz rátok nézve, valahányszor az emberi romlottság tanára gondoltok, hogy benéztetek saját szívetekbe, és láttátok saját természetetek romlottságát, egész addig, míg sírtatok felette!  Így elmondható lesz mindannyiótokról, hogy „Jól láttatok.” Remélem, oly világosan láttátok a bűnbeesés igazságát, hogy felismeritek az abból származó bajt s a gonoszt, mely az ember romlott természetében lakozik.
És aztán oly rálátást nyertetek a keresztről, - oly világos látást az engesztelő vérről, és oly teljességében megértettétek az engesztelés nagy tantételét, és a kibékülés isteni tervét, hogy Isten elmondhatja rólatok, „Jól láttátok!” Mert ha értelmünkben nem látjuk megkülönböztetett élességgel az igazságot, úgy zavaros lesz annak szóbeli előadása is. 
Ó, bárcsak olyan szemünk lenne, mint mennyei Vőlegényünknek, akiről jegyese elmondta: „Az ő szemei, mint a galambok a vízfolyás mellett, melyek tejben fürödnek, szépen elhelyezve.” (Én 5,12). „Ímé, szép vagy, én mátkám, ímé, szép vagy, szemeid olyanok, mint a galambok” (Én 1,15). Krisztus Gyülekezete szolgáinak, akik nagymértékben látóknak kell lenniük, kell, hogy világos, messzelátó, tiszta szemeik legyenek. 
Isten adja meg nekünk, hogy világosan lássuk csodálatos kegyelmét, amint az ő örök kiválasztó szeretetének forrásából ered, s egyszersmind irgalmának soha ki nem apadó folyamait, melyek végül a szenteket végső kitartásra segítik, lássunk egészen az Úr eljöveteléig, és az Úr egyházának áldott feltámadásáig, míg vele lesznek a dicsőségben örökkön örökké! 
Mielőtt bármit is mernél mondani az evangélium üzenetéről másoknak, feltétlenül fontos, hogy előbb meghalld, amint az Úr mondja neked is, mint Jeremiásnak „Jól láttál”. 
6. Ennek érdekében szükséges, hogy szemeid megvilágosíttassanak (megnyíljanak). Nagyon alkalmas ima a vasárnapi tanítók és keresztyén igehirdetők számára ez, amit folyton Istenhez kell, hogy bocsássanak: „Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát”. (Zsolt 119,18). 
Úgy gondolom, ha prédikátorként csak egy kérést kérhetnék Mesteremtől, és Ő azt kérdezné: „Mi akarsz, hogy cselekedjem veled?” – ezt felelném: „Uram, add, hogy látásom még teljesebb legyen, mint eddig, és lássam igazságodat még tisztábban, mint bármikor”. Mert nincs gond a prédikálással, ha lelki látásunk olyan, amilyennek lennie kell. 
Ez a fődolog, és ezért az Úr ezt kéri mindegyikünktől: „Mit látsz te?” Ha feleletünk bizonyítja, hogy jól láttunk, ez azért van, mert Isten Lelke megvilágosított bennünket; és ha egyszer Istentől világosságot nyertünk, örömmel hirdethetjük másoknak, amit Isten felfedett nekünk.
7. És hadd jegyezzem még meg, hogy azok, akik látják azt, amit láthatnak, és gondosan figyelnek, hogy jól lássák azt, további oktatást fognak nyerni Istentől. Mert amikor Jeremiás ezt mondta: „Mandulavesszőt látok”, az Úr nyomban megmagyarázta a látomást, kijelentve „Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.” 
Akik nem látják (nem veszik komolyan) azt, amit láthatnak, azoktól Isten megvonja a látás kegyelmét, és nem engedi, hogy lássanak többet. Ha nem használod, szorgalmas igetanulmányozással azt a felfogóképességet és értelmet, amid van, Isten nem fog neked további világosságot adni, mert elhanyagolod (megveted) a benned levő lelki ajándékot. Hagyni fogja, hogy tüzed leégjen, mivel mert nem gerjeszted fel azt. Látásod homályosabb lesz, mint most, mert aki nem tanul többet, amikor Isten tanítani akarja őt, az azt is elfelejti, amit már tud. 
Ezért felszólítalak téged, aki bármilyen formában mások tanítására hívattattál, hogy vesd alá magad teljesen a Szentlélek tanításának. Csak a tanítvány válhat apostollá. Csak a Krisztus iskolájában tanulót lehet kiküldeni, hogy elmondja másoknak azt, amit Mestere kíván ismertetni az emberekkel. 
8. Mindezeket azzal a szándékkal mondtam el, hogy segítsem azokat, akik Krisztusért fáradoznak. 
De most rátérek az igében levő látomás magyarázatára. „Mit látsz, Jeremiás? Mandulavesszőt látok.”
I.
9. I. Figyeljétek meg, először, hogy A MANDULAFA ÉBER (KORÁN VIRÁGZÓ) FA. A héber szó, amit „mandulá”-val fordítunk, olyan gyökérből származik, melynek jelentése éber, ezért a mondatot helyénvaló így fordítanunk: „Láttam egy sarjadó, virágzó vesszőt. Akkor az Úr ezt mondta nekem: jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt”. 
10. Amikor a többi fák alszanak, mielőtt a tavasz fuvallatának melege felébresztené őket téli álmukból, a mandulafa már felébred, és kinyitja gazdag virágjainak serkenő rügyeit. Jeremiás országában már január elején nyílni kezd, és oly gyorsan fejlődik, hogy március végére már beérik gyümölcse. Tudjátok, hogy a mi külvárosi kertjeinkben is, a tavasz közeledtének egyik jele az, hogy a mandulafa elkezd virágozni. A keleti szél olykor késlelteti, de teljes erővel harcol, hogy elsőnek virágozzék, még mikor a többi fák szinte mind alszanak. Még a gesztenyefa előtt, mely általában vidékünkön minden fát megelőz, a mandulafa kinyitja csodálatos szemeit, és kinéz, mintha kérdezné, vajon eljött-e már a tavasz? A mandula egy éber (korán virágzó) fa, és ezért az Úr ezt mondja, „gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt”.
11. Jegyezzétek meg itt, először, hogy Isten sohasem feledkezik el egyetlen ígéretéről sem. Sajnos, te és én nem emlékezünk minden ígéretünkre. Hányszor megtörténik, hogy csak azért tesszük ígéreteinket, hogy megszegjük őket. De Isten sosem feledkezik el adott ígéreteiről. 
Mi még Isten ígéreteit is elfeledjük; és sokszor, amikor bajban vagyunk, nehezen emlékszünk csak egyre is, amire hivatkozhatnánk előtte. De Isten sosem feledkezett meg csak egy ígéretéről is; mindezen századok során, melyekben az emberekkel foglalkozott, sohasem szegte meg egyetlen adott szavát sem. „Mond-é Ő valamit, hogy meg ne tenné?” (4Móz 23,19)    
12. S ami éppolyan csodálatos: Isten soha nem feledkezett el egyetlen személyről sem, akinek ígéretet tett – még a legkisebbről sem! Még ha csak vágy támadt is bennük az Ő keresésére, vagy ha csak épp elkezdték Őt keresni, Ő kegyelmes volt hozzájuk, meghallotta kiáltásukat, és megszabadította őket. 
Nagyvilág ez, melyben élünk, és sok millió ember él benne. Mégis, egy ember sem mondhatta soha, hogy Isten nem váltotta be iránta valamelyik ígéretét. Sőt, ami több, az egész univerzumban, a lefolyt összes korszakokban, nem volt egyetlen elfelejtett lélek sem. Ő, aki számon tartja a fényes csillagokat, figyelemmel van olyan fénytelen dolgokra is, mint a mi értelmünk; és Ő, aki számon tartja hajszálainkat, nem feledkezik meg szívünk sóhajairól, ha hozzá kiáltunk.
13. Továbbá, nem volt egyetlen olyan alkalom sem, amikor Isten egy ígéret beteljesedését elszalasztotta volna. Amikor az ígéret ideje elérkezett, óraütésre, nyomban beváltotta azt.   Nincsenek szégyenletes számlák Isten ellen tartogatva, sem az emberek, sem az angyalok irattárában. Senki sem nézhet az égre ezt mondva: „Megcsaltál és rászedtél engem.” Hanem ezt mondhatjuk: „Igaz és hűséges vagy Te, ó, Jehova; ez a Te Fiad méltó neve is, mert Ő igaz és hű tanúbizonyság, és te vagy a hűséges Ígérettevő, ki mindig teljesíted, amit ígértél.” „Nem késik az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják.” (2Pt 3,9). 
14. Hadd tegyem hozzá úgyszintén ezt is: sohasem volt egyetlen fenyegetés sem Isten Igéjében, amit be nem váltott volna, vagy, amit ezután végre nem hajtana. Isten éber volt ebben a tekintetben. Amikor az emberek kitartottak gonoszságukban, nem hagyta megmenekülni őket gonosz tetteik méltó büntetésétől. 
Szerencsénkre, mi nem hallhatjuk az elkárhozott lelkek sóhajait és kiáltásait, de ők ott vannak. Isten, az ő irgalmasságában, nagy szakadékot helyezett közénk és azok közé, ki ama lángokban gyötrődnek. De bizonnyal ott vannak, még ha mi nem láthatjuk is őket. Amint bizonyos, hogy Isten él, az ő gonoszságaik és törvényszegéseik máris megkapják igazságos büntetésüket, és még rosszabb sors vár rájuk. 
Éppúgy, amint Isten őrködik népe felett, hogy jót tegyen velük, úgy őrködik a törvényszegő felett, és megérezteti haragja rettentéseit azzal, aki makacsul ellenáll neki, s végig megtéretlen marad. 
Ez ennek az igazságnak a sötét oldala, és nem szabad mellőznünk. Biztosak lehettek afelől, hogy egy bíró, aki nem bünteti meg a vétkest, éppolyan igazságtalan, mint az, aki nem menti fel az ártatlant. Minden királynál, aki csak méltó a nevéhez, kell, hogy legyen törvényszerű végrehajtó ítélet a gonosztevőkön, éppúgy, mint dicséretes jutalmazása a jót cselekvőknek. Pál mondja, a földi hatalmasságok képviselőjéről: „nem hiába viseli a fegyvert” (Rm 13,4). És ez a mondat bizonyára igaz a királyok Királyára: „Az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?” (1Móz 15,25).
15. Nézzetek hát, kedves barátaim, e mandulafavesszőre, és higgyetek az éber Istenben, aki bizonnyal Igéje szerint fog bánni az emberekkel, akár ígéretről, akár fenyegetésről van szó.
II.
16. II. De a még nyilvánvalóbb jelentése igénknek az, amit e második fejezetben tárok elétek. A MANDULAFA SIET VIRÁGOZNI ÉS GYÜMÖLCSÖZNI. Ezért fordítóink így hozták ezt a szakaszt: „Sietek Igémet beteljesíteni”. A mandulafa nem lassú a virágzásban, és egyike azon legelső fáknak, amelyek a tavaszt érkezését hirdetik nekünk. És az Úr gyors az Ő Igéjének teljesítésében. 
17. Nagyon röviden, hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy Isten gyors a fenyegetéseinek teljesítésében is. 
Hiszitek-e, kedves hallgatóim, kik most hallgatjátok az evangéliumot, de nem fogadjátok el, hogy Isten fenyegetései egyből bekövetkeznek? „Nem – mondjátok, - Ő nem bűneink szerint bánik velünk, és nem fizet nékünk álnokságaink szerint.”  (Zsolt 103,10). Ez nagyon is igaz. De bizonyos vonatkozásban ítélete azonnal érvényesül. 
Például: „aki nem hisz, máris elítéltetett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” (Jn 3,18). Nos, ha hallottátok az evangéliumot – és egyesek közületek évről-évre sokszor hallottátok már – és mégsem vettétek komolyan, úgy nem az utolsó nagy napon lesztek először elítélve, hanem máris elítéltek vagytok. 
Egyesek azt szokták mondani nekünk: „Miért foglakoztok, ti, prédikátorok tanításaitokban folyton az eljövendő élettel, ahelyett, hogy ezzel az élettel foglalkoznátok?” Erre azt feleljük, hogy igenis, mi ezzel az élettel foglalkozunk! Folyamatosan erre összpontosítunk. Mert hisszük, hogy ez igének mindkét fele egyformán igaz, épp most, ebben a percben: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja magad rajta.” (Jn 3,36). Nos, éppen ebben a pillanatban, miközben itt vagyunk ebben az épületben, ha nem vagy az Úr Jézus Krisztusban hívő, úgy az Isten haragja van rajtad.
18. És figyeljetek csak tovább. Van egy másik közvetlen hatása is az Úr Igéjének, ami éppolyan gyorsan bekövetkezik, mint a mandulafa virágzása. Egyes igehallgatókon azonnali megkeményedést eredményez.   
Emlékeztek, miként írja Pál apostol: „Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, úgy az üdvözülők, mint az elkárhozók között. Ezeknek halál illata halálra; amazoknak pedig élet illata életre.”(1Kor 2,15). 
Kedves barátaim, ti minden evangéliumi prédikációból, amit csak hallotok, vagy életet, vagy halált vesztek magatokhoz. Ha nem nyertek jót belőle, úgy bizonnyal ártani fog nektek. Ha hitetlenül hallgatjátok az evangéliumot, ezzel átkokat halmoztok saját lelketekre – még egy prédikáció, amiért számot kell majd adnotok, még egy elutasított figyelmeztetés van feljegyezve ellenetek, még egy szívélyes meghívás, amit megvetettetek, s amiért felelősségre lesztek vonva! Haragot gyűjtötök önmagatokra, a haragnak ama napjára, épp most, miközben hallgatjátok az Úr igéjét. 
Nem arról beszélek most, ami halálotokkor fog veletek történni, vagy az utolsó ítéletre való feltámadásotokkor; arról beszélek, ami épp most történik. Ugyanaz a Nap, mely meglágyítja a viaszt, megkeményíti az agyagot; és ugyanaz az evangélium, amely meglágyít egyeseket a megtérésre, megkeményít másokat az ő bűneikben. Jól vigyázzatok tehát, nehogy ilyen rettenetes értelemben lássátok hamarosan virágozni a mandulafát. 
19. Úgyszintén, van egy más értelmezés is, amelyben a bizonyos eredmény gyorsan közeleg, mert hamarosan meg kell halnod, hacsak Krisztus vissza nem jön addig. De mindenképpen, nem lehet túl hosszú az idő addig, míg némelyek az ittlevők közül végleg eltávoznak. 
Mi, akik a közepes életkornál tartunk, nem kell úgy gondolkoznunk, hogy hogy még számos évet fogunk élni. De mások már kopaszok a korral, vagy hajuk megszürkült, úgyhogy hamarosan meg kell halniuk. Tegyük fel azonban, hogy ti, fiatalok kilencven évig fogtok élni; de mégis, mily hamar véget ér ez az időszak is! 
Én gyermekkoromban úgy gondoltam, hogy egy év igen hosszú idő; de most, az embernek alig van ideje, hogy kezet csókoljon neki, mielőtt újra itt a karácsony. Az emberek így szólnak „majd karácsonykor”, mintha az nagyon messze volna. De a következő éppoly gyorsan érkezik, mint a hogy az utolsó elment. Az idő egyre sebesebben repül, amint az évek telnek. Úgy tűnik, mintha gyorsulna sebességében, noha valójában nem gyorsabb megszokott tempójánál. 
Csak egy kis idő, és te, kedves hallgatóm, ha Krisztus nélkül halsz meg, tapasztalni fogod, hogy Isten nem lanyha fenyegetéseit illetően – hogy, bár úgy tűnik, halogatja eljövetelét hosszútűrésében, mégis, végül eljön a megszabott időben. És amikor eljön, - ó, amikor az utolsó trombita felharsan, és a nagy fehér királyi szék feltűnik, és az angyalok ünnepi díszben egybegyűlnek a rettenetes ítéletre, ama nagy tárgyalásra, úgy fogod találni, hogy az idő, ami túl hosszúnak tűnt, túl rövidnek bizonyult, miközben az örökkévalóságot, amelyet megvetettél, rettegni fogod olyan rettenettel, amilyet most elképzelni is képtelenek vagyunk. Örökre, örökre, örökre elveszni és elkárhozni! 
Látok egy „mandulavesszőt” egyesek számára közületek, mert meglehet, olyanokhoz beszélek, akik sohasem fognak többé egy istentiszteleti helyre sem belépni. Lehet, olyanokhoz szólok e sok száz hallgató közül, akik nem érik meg a következő Úrnapját. Nagy gyülekezetünkből sohasem ugyanazok az emberek gyűlnek egybe kétszer egymásután, hétről hétre.  Még taglétszámunkból is, általában két személy hetente elköltözik az örökkévalóságba.  És nem tudom, mennyivel többen fognak elköltözni e nagy gyülekezetből. Ki lesz a következő? Én már látok a következő elköltözőre „egy mandulavesszőt”, mert Isten siet az Ő igéjét teljesíteni.
20. Miközben kényszerítést éreztem e komoly igazságokról szólni, boldog vagyok, hogy tárgyunk egy másik részére térhetek, ami a következő. Isten gyors az ő ígéreteinek teljesítésében.  Ezek olyanok, mint a mandulafa: igen gyorsan virágoznak és gyümölcsöznek. 
„Milyen ígéretek azok – kérded – amelyek ily gyorsan teljesednek?” 
21. Nos, először is, az az ígéret, hogy üdvösséget ad mindenkinek, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Hallgassátok csak: --
Amely pillanatban egy bűnös hinni kezd,
S bizalmát a Megfeszítettbe helyezi,
Bűnei bocsánatát nyomban elnyeri,
Üdvössége teljes a Bárány vérében.

Egy „mandulavesszőt látok” itt. A zsoltáros mondja: „Igéi gyorsan futnak” (Zsolt 147,15 KNB). S én tanúja vagyok, hogy így van. Sok évvel ezelőtt, én, szegény bűnös, betértem egy istentiszteleti helyre meghallgatni az evangélium prédikálását. A prédikátor egyre ismételte az Úr parancsát: „Énreám nézz, és üdvözülsz!” Ránéztem akkor Krisztusra, és abban a pillanatban üdvösséget nyertem. Nem kerül több időbe elmondani a történetet, mint amennyibe telt a kegyelemnek e csodát végbevinni. Gyorsan, mint a villámcsapás, Krisztusra néztem, és a nagydolog megtörtént; bűnbocsánatot nyertem, Isten előtt megigazult lettem. Egyszóval: üdvözültem (Krisztus megmentett engem). Mért ne történhetne meg ugyanez a dolog veled is, itt? Mindnyájatokkal megtörténik, akiket most Isten Lelke a Jézus Krisztusban való hitre vezet.
22. „Ó, de  - mondja valaki – sokszor oly hosszú ideig kell várni, mielőtt a békét élvezhetnénk.” Nos, ennek te vagy az oka, és nem Isten. „De olykor várnunk kell” – mondja valaki. 
Igen, igen; én jól tudom, mire céloznak e várakozással. De emlékeztek, a tékozló fiú példázatában, hol volt a várakozás? Nos, a paráznáknál és másoknál, akikkel eltékozolta vagyonát tobzódó életével, vagy a disznóknál, amikor moslékkal táplálta őket, amellyel örömmel megtöltötte volna saját üres gyomrát is. Ez volt az a hely, ahol várakozott. 
De mikor fejezte be várakozását? Amikor azt mondta, „Felkelek és elmegyek az én atyámhoz.” Többet nem várakozott többet, mert azt olvassuk, „és felkelvén, elment az ő atyjához.” (Lk 15,20) S aztán ez következik: „és amikor még távol volt, meglátta őt az ő atyja, és – és – és – tovább is távol állt, és várakozott rá, hogy jöjjön?” Nem, nem; Tudom, hogy Isten vár, azért hogy könyörüljön (És 30,18). De a példázat tanítása szerint „még amikor távol volt, meglátta őt az ő atyja, és megesett rajta a szíve, és futott…” 
Tudjátok-e milyen gyorsan tud Isten futni? Nos, jó kérdés, válaszoljátok meg, ha tudjátok! Látjuk, hogy olykor a gyorsfutók milyen teljesítményekre képesek. Milyen sebesen futnak! Ha róluk hallunk, megértjük Dávid gyászénekében Saul és Jónathán erőteljes jellemzését: „a saskeselyűnél gyorsabbak, s az oroszlánoknál erősebbek valának” (2Sám 1,23). De ismét kérdem, meg tudod-e mondani, milyen gyorsan tud Isten futni? Nem tudod, nem mondhatod meg; de azt tudod, hogy szeretet tüze hevül szívében, hogy magához ölelje a megtérő bűnöst, és siet feléje hallatlan gyorsasággal. Emlékezzetek arra az énekre, mellyel kezdtük istentiszteletünket:
Királyi fenségben, kérubokon haladt,
A szelek szárnyain, pillanat alatt,
Így mentett Ő meg, így lettem én szabad. 

Mint a villámfény, oly gyors az isteni szánalom pillantása, mely életet hoz a bűnbánó, megtérő bűnösnek. Higgy hát Jézusban, és nyomban „megtörténik a nagy változás”. „Aki hisz a Fiúban, örök élete van!” (Jn 3,36). 
„Hogy mondod, uram, aki most egy perce hitt, máris elnyerte az örök életet?” – Igen, örök élete van, éppolyan bizonyosan, mintha már ötven éve hitt volna Jézusban. Ha csak egyszerűen teljes szívvel hiszel, ez az áldás egyből a tied. 
„Mandulafavesszőt látok.” Ó, bárcsak te is látnád, amint most szemeid előtt bontja virágait, bár amikor beléptél ez imaterembe úgy tűnt oly kopár, mint a többi fa, melyeket megcsípett a tél fagya. 
23. Tárgyunk éppúgy igaz az imádkozásra is. Az tud jól imádkozni, aki szeme előtt tartja Isten ígéreteit az imádságra és a meghallgatásra vonatkozóan. Gondolj arra ragyogó helyre Ézsaiás könyvéből: „És mielőtt kiáltanának, én már felelek; ők még beszélnek, én már meghallgattam” (És 65,24). Ez még a telegráfnál is gyorsabb: „Mielőtt hívnának, én már felelek”. Isten jól tudja, milyen óhaj van a szívedben, előre látja, milyen kérés jelenik meg ajkadon, és feleleteit máris mind készen tartja azokra. 
Én tanúsíthatom, hogy számos imámra feleletet kaptam évekkel azelőtt, hogy kértem volna!  - „Ilyet ne mondj, – mondod – ez nem lehet.” Nos, figyelj: egyike ezeknek, amire választ kaptam kétezer évvel azelőtt, hogy imádkoztam érte. Megváltóért kiáltottam Istenhez, és Ő adott nekem Egyet, sok évszázaddal születésem előtt, épp azt a Megváltót, aki kimunkálta teljes üdvösségemet a Gogota átkozott keresztjén. 
Ó, imádkozó lelkek, „mandulavesszőt látok”! Amikor emberek imádkozni kezdenek, gyors meghallgatásra lelnek.
24. Így történik akkor is, amikor Isten gyermekei lelki megújulást óhajtanak. Amikor fásult, bánatos állapotba jutunk - amint ez olykor megtörténik -, ha Istenhez kiáltunk, Ő képes megújítani ellankadt lelkünket. Emlékeztek erre az igeversre az Énekek Énekéből: „Mielőtt észrevettem volna, Abinnádáb diszes hintajába ültettek engem.” (Én 6,12) – ami, úgy gondolom, arra vonatkozik, hogy nagyon gyorsan történt.  „Levert, élettelen, fásult voltam; de mielőtt képes lettem volna megmondani, hol vagyok, máris egy fenséges hintón repültem, Amminádáb szererei között.” 
Így  történhet veled is, kedves barátom! Még ha oda jutsz is, mint a laodiceai hívők, sem hideg nem vagy, sem meleg, emlékezz, mit mondott az Úr ama gyülekezet angyalának: „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és Ő énvelem” (Jel 3,20). Megújult közösséged lehet Krisztussal most rögtön, egy pillanat alatt, még ha beleestél is a laodiceai langyosság állapotába.
25. Tárgyunk úgyszintén a nyomorúságból való szabadulásra is érvényes. „Ha az igazak kiáltanak, az ÚR meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket” (Zsolt 34,18). Isten, lehet, hogy nem veszi el nyomorúságodat. De mégis, egy pillanat alatt, kegyelmet ad neked annak elviselésére, és magát a nyomorúságot örömforrássá változtatja. 
„Mandulavesszőt látok” újra és újra. Nagy megpróbáltatások idején, depresszióban, amikor mélyponton vagy, Isten hirtelen mennyei magasságba tudja emelni szívedet. 
26. Éppígy meg tudja áldani Igéjét is. Amint sem a hó, sem az eső nem tér hozzá vissza üresen, úgy van Igéjével is. Szerencsés lesz abban a dologban, amiért küldte, és egyből kifejti hatását. (És 55,11). 
Ó, te, aki lelkeket kívánsz nyerni az Úrnak, menj ki bátran dolgodra, végezd e szent munkát, azzal a hittel, hogy Isten meg fog áldani! „Ímé, én tiveletek vagyok minden napon, a világ végezetéig” – mondta Krisztus (Mt 28,20).  
Amikor Péter pünkösdkor prédikált, az apostoloknak s tanítványoknak nem kellett éveket várniuk, hogy prédikációjának eredményét meglássák  - bár merem mondani, további eredményei is voltak, hosszú távon át – de egyszeriből háromezer madarat szedtek fel, amelyeket az evangélium vadászpuskája egyetlen lövéssel leterített… Ó, bárcsak ti meg én, úgy dolgoznánk Istenért, hogy közvetlen eredményekre számítsunk, és menjünk, nézzünk utánuk! 
„Mandulavesszőt látok!” Hiszem, hogy vannak itt egyesek, akik megragadják Krisztust ma este! Nagy öröm volt számomra, amikor e szolgálat előtt egy testvérnő bejött, hogy tudassa velem: évekkel ezelőtt megtalálta az Urat, amikor az Agricultural Hall Agricultural Hall - London akkori legnagyobb befogadó terme, amit Spurgeon többször is kibérelt az első években, mielőtt a Tabernálkulumot felépítették. Úgyszintén prédikált a Surren Gardens Music Hall-ban is. Itt történt a rettenetes dolog, 1856 októberében: miközben a 21 éves Spurgeon a prédikáció előtt hangosan imádkozott, rosszindulatú bajkeverők elkezdtek ok nélkül kiáltozni: „Tűz van! Tűz van!” Erre a nagy tömeg pánikba esett s egymást taposva igyekezett kifelé. 7-en meghaltak, több mint 28-at kórházba szállítottak. Spurgeont ez nagyon megviselte. Ezt követő vasárnapon nem volt képes prédikálni. Egy csendes külvárosi telekre vitték a diakónusok. Itt, a 7. vagy 8. napon, miközben a kertben sétált, a Fil 2,9 igevers nagy erővel hatott a szívére, hogy „Krisztust Isten felmagasztalta, és minden név felett való nevet ajándékozott neki”. Ez csodálatosan felemelte minden levertségéből, s erőt adott a következő 35 évnyi igehirdetésre! (Ford. megjegyzése, Dallimore: A new biography alapján.)  -ban prédikáltam.  Ezt mondta: „Ez bátorítólag fog hatni önre”. Azt válaszoltam: „Igen, úgy van! Ez azt mutatja, hogy Isten kegyelméből hasznos voltam egyszer.” De hozzátettem: „Szeretnék hasznos lenni most: szeretném látni, hogy prédikációm által lelkek jönnek Krisztushoz most.” És hiszem, hogy így lesz. Higgyük ezt közösen, és lássuk a mandulavesszőt virágozni ez estén!


III.
28. III. Most, befejezésül, csak röviden tudlak emlékeztetni titeket arra, hogy A MANDULAFA PÉLDÁT AD MINAZOKNAK, AKIK ISTENHEZ KÍVÁNNAK HASONLÍTANI. Isten siet az Ő Igéjét beteljesíteni. Ó, bárcsak te meg én is sietnénk a mi szavunk teljesítésével!
Van-e itt valaki, aki vágyik keresni az Urat? „Keressétek az Urat, amíg megtalálható; hívjátok Őt segítségül, amíg közel van!” (És 55,6). Most! 
Az terem alsó felében lesz egy-két barát, a szolgálat után, akik készen állnak beszélni bárkivel, akik valamit kívánnak mondani nekik saját lelkükről, s hallani szeretnének tőlük valami jót az Úr Jézus Krisztusról. Ne menjetek el, még ez összejövetelről se, míg nem kerestétek, s meg nem találtátok a Megváltót! 
Keressétek Őt most, ti fiatalok! Emlékezzetek e drága ígéretre: „Akik engem szorgalmasan, korán keresnek, megtalálnak” (Péld 8,17 ).  Mások is megtalálják az Urat, ha keresik Őt; de bizonyára igaz ez az ifjakra nézve, bármit is tegyenek mások. Légy hát igyekvő, míg tizenéves vagy, mielőtt fiatalemberré válnál, keresd az Urat most, mert biztosan megtalálod Őt, ha teljes szíveddel keresed Őt! Isten segítsen téged megtenni ezt!
29. Aztán, ti, akik megtaláltátok Őt legyetek gyorsak a neki való engedelmességben. Tudjátok, mit mondott Dávid? „Sietek, és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.”(Zsolt 119,60). Ha megtaláltad a Megváltót hit által, keresztelkedj meg az Ő parancsa és példája szerint. Egyesülj az Ő népével. És kezdd el rögtön szolgálni Őt.
30. És továbbá, ti, akik már szolgáljátok az Üdvözítőt, ha van valamilyen jó vágy a szívetekben, hogy tegyetek valamit Krisztusért, tegyétek meg! Lehet, holnap reggel halott leszel, ezért szeretnélek tanácsolni, hogy tégy valamit Krisztusért ma este! Akarsz valamit hagyatékozni a Mester ügyére? Légy hát saját végrehajtód, ha teheted, és akármi jót gondolsz megtenni, tedd meg gyorsan: amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.  
„Mandulavesszőt látok.” Vannak emberek, akiknek most kell határozottan cselekedniük, mert különben sohasem fognak tenni semmit, mert életük napja végéhez érkezett. Kelj fel hát, testvér, láss munkához! „Sarjadó, virágzó mandulavesszőt látok.” 
Tedd meg, amit ma este megtehetsz! Beszélj gyermekeidnek Krisztusról ma este! Ébreszd fel őket, ha már lefeküdtek. Beszélj annak a barátodnak, akivel oly sokszor szándékoztál már beszélni Jézusról. 
Tudok valakiről, aki elszánt volt, hogy szóljon egy embernek, aki hozzá jött egy héttel korábban, valami árukat vásárolni. Úgy gondolta, „A következő alkalommal, ha bejön, beszélni fogok neki a lelke üdvéről”. Sohasem jött többet vissza. Azon a reggelen, amikor jönnie kellett volna, egy üzenet érkezett, hogy meghalt. 
Ezért használj ki minden egyes lehetőséget, amíg tart. „Reggel vesd el te magodat” (Préd 11,6), de ne várj reggelig; „este se vond vissza kezedet”, és „amit csak kezed megtehet, tedd meg, ha erőd van hozzá” (Préd 9,12)
31. És végül, légy kész, ha elszólít téged az Úr, az azonnali távozásra.  Légy felkészült, hogy hazatérj a mennybe, ma este. Jöjj, vizsgáld meg most, minden rendben s készen van utazásodhoz? Ha nem, csomagold össze minden poggyászodat, címkézd meg, hogy legyen minden kész a nagy az útra, bármely pillanatban. Boldog az, aki kész a mennyben virágozni, akármikor jöjjön az a pillanat. 
„Ó, - mondja valaki – én nem szeretnék meghalni ma este. Hiszem, hogy keresztyén vagyok, s hogy meg vagyok mentve, de nem érzem magam készen az elköltözésre.” Rendeld el hát házadat, mert házad nem lehet rendben, ha nincs elrendezve. Ha pedig házad rendben van, nos, akkor te is készen vagy a meghalásra. 
Nincs jogod az élethez, csak akkor, ha úgy kívánsz élni, mint aki tudod, hogy ez az utolsó napod. 
Az Úr segítsen arra az áldott állapotra, hogy ne törődjünk vele egyáltalán, hogy élünk, vagy meghalunk: csak arra legyen gondunk, hogy néki kedvesek legyünk!  És tartson meg Ő bennünket ez áldott állapotban mindvégig, Krisztusért! Ámen.
 

