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A mint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak símákká lesznek; És meglátja minden test az Istennek szabadítását. (Lk 3,4-6)

A próféták nyelvezetében előfordul szaggatottság és vannak hirtelen fordulatok, amelyek, bár néha homályossá teszik írásaikat, gyakran igen sajátos erőt és energiát kölcsönöznek nekik. Ez különösen megfigyelhető a prófétai idézetben, melyre igénk utal. Próféciáinak negyvenedik fejezetében, Ésaiás minden különösebb jelzés nélkül, egy más tárgyra tér át, ami ezután leköti egész figyelmét. Igaz, alkalmilag már korábban is szólt a Megváltó országáról: de e fejezettel kezdődően szinte nem is a Babilonból való szabadulásról szól, hanem szavainak már elsődleges értelmében egy sokkal fontosabb szabadulást tár elénk, az embereknek a bűn és a Sátán fogságából való szabadulását. Tudtunkra adja (1-2.v.), hogy Isten elküldte őt, hogy vigasztalja lesújtott népét az Ő kegye kiáradásának biztos kilátásával, a Messiás közbelépte által. Aztán, vagy nyolcszáz évet átugorva, mintha csak egy nap volna, úgy tűnik számára, mintha ő maga hallaná Krisztus útkészítőjének hangját, s látja őt a Messiás útja készítésében foglalatoskodva: s aztán bizalomteljes reménységgel alapozva Isten szilárd igéjére, előre meghirdeti a Messiás országának végső és általános megalapozását. 
Lukács úgy idézi e próféciát, mint ami tényleg beteljesedett a Keresztelő János prédikálásában; és joggal tartják különleges fontosságúnak, hiszen mind a négy evangélista idézi evangéliumában. Efölött elmélkedve, Isten Lelke vezetésével feltárjuk,
I. Melyek a fő akadályai Megváltónk uralmának—
Egyesek sajátosan az apostoli korra voltak jellemzők.
[A zsidók annyira hozzátapadtak Mózeshez és törvényükhöz, hogy elviselhetetlennek tartottak bármit, ami úgy tűnt, gyengíti ezek tekintélyét, s a nép figyelmét valamely más tanítóhoz fordítja. Tudva, hogy vallásuk Istentől származott, és nem tudva, hogy csak átmeneti időre volt szánva, a legaljasabb istenkáromlásnak tartották úgy szólni akár a Mózes szolgálatáról vagy a Törvény tekintélyéről, mint ami már idejét múlta, s túlhaladott.
Úgyszintén nagyon téves képzeteik voltak a Messiás uralmáról: úgy vélték, nagy földi uralkodó lesz, aki megszabadítja őket a római iga alól, és nemzetüket az emberi dicsőség legmagasabb csúcsúra emeli. Ezért teljesen megbotránkoztak és felháborodtak, hogy egy szegény megvetett Názáreti, akinek nincs egy helye, ahová fejét lehajtsa, messiási igénnyel lép fel.
Ezek az előítéletek nagymértékben gátolták Krisztus uralmának megalapítását közöttük, és szinte leküzdhetetlen akadálynak bizonyultak megtérésük előtt.  
A pogányok sem voltak sokkal kedvezőbb állapotban a zsidóknál. Aljas kicsapongások rabjai voltak, sötét babonaság és megrögzött bálványimádás uralkodott náluk. A tanultabbak még távolabb voltak Isten országától, és még ellenségesebbek iránta, filozófiai büszkeségüknek köszönhetően, ami arra sarkallta őket, hogy elvessenek mindent, ami nem egyezik az emberi bölcsességgel, és az evangéliumot különösképpen, melyet annyira visszataszítónak láttak az emberi bölcsesség számára. Hogy egy megfeszített ember által nyerjenek szabadulást, ki magát sem volt képes megmenteni, ez az ő szemükben a legelképesztőbb abszurditásnak tűnt.
Ekképpen, Pál apostol elmondja, hogy „a keresztről szóló beszéd a zsidóknak botránkozás, s a görögöknek bolondság volt” (1Kor 1,18).]  
De vannak más akadályok, melyek minden korra jellemzőek—
[Nem fontos elemezve különbséget tennünk a szóképek között, melyekkel ezek az akadályok ábrázolva vannak; különben a büszkeség felfuvalkodottságában, a szenvedély makacsságában és a levertség mélaságában megfelelőséget látnánk a használt kifejezések és az ábrázolt akadályok között. Anélkül, hogy mesterkélten elemeznénk a szöveget, az bizonyos, hogy ezek a legelterjedtebb akadályai a Messiás uralma megalapozásának. 
Az emberek nem tűrik, hogy azt mondjuk nekik, hogy Isten joggal haragszik rájuk, s teljesen képtelenek önmagukon segíteni; s hogy mindenkinek, úgy a legjobbnak, mint a legrosszabbnak az Úr Jézus Krisztushoz kell folyamodnia teljes üdvösségükért és reménységükért. Az emberi szív gőgje feltámad ez ellen, és utálattal fordul el tőle. Az emberek testi vágyai és szenvedélyei úgyszintén tiltakoznak az Krisztus uralma ellen; gyűlölik az irányítást. Nem hajlandók alávetni magukat az evangélium kikötéseinek: hogy az megöldökölje a bennük levő bűnt; ez számukra olyan, mint a jobb szem kivájása, vagy a jobb kéz levágása. Úgy a lelki, mint a testi tisztátalanság bennünk kíméletért kiált: és úgy az elme összes gondolata, mint a test minden kívánsága szembeszegül a Krisztus tekintélyével, és elveti az Ő igáját.    
De ezeken kívül, melyek a legszembeszökőbb akadályai az evangéliumnak, vannak mások is, melyek bár kevésbé feltűnők, éppúgy erőteljesek és elterjedtek. A legtöbb ember hajlik a kétségbeesésre. Míg egyeseknél a hitetlenség azt eredményezi, hogy elvessék az evangéliumot, mint üres mesét, másoknál azon van, hogy visszatartsa őket annak felkarolásától, azon sugallat alatt, hogy ők sohasem érhetik el az általa kívánt szintet. Vagy vétkességük tűnik túl nagynak a bocsánathoz, vagy bűnös vágyaik túl erőseknek a leigázáshoz, vagy körülményeik olyan különlegesnek látszanak előttük, hogy azok nem engedik, hogy náluk oly nagy változás történjék életük minden területén.
Ezek olyan akadályok, melyeket nagyobb, vagy kisebb mértékben mindannyian érzünk; s amelyek el kell távolíttassanak, mielőtt Krisztus szabadon bevonulhat a szívünkbe.]     
Hogy e dolgok szemlélete ne csüggesszen el bennünket, jertek, fontoljuk meg,
II. Miként lehet az akadályokat eltávolítani—
Amint sajátos akadályok voltak az apostoli korban, úgy sajátos körülmények is adattak azok eltávolítására—
[A Messiás egyetemes várása, mely a nemzeten úrrá lett az Ő eljövetelének idején, bizonyára az Ő útkészítésére szolgált. Keresztelő János prédikálása, aki szent szilárdsággal a fejszéjét rávetette a farizeusi gőg és képmutatás gyökerére, nagy és általános figyelmet keltett a vallás iránt (Mt 3,5-6), annyira, hogy sokan arra gondoltak, vajon nem-e ő maga a Messiás. Krisztus szolgálata úgyszintén általános feltűnést keltett az országban: életszentsége, szavainak bölcsessége és tekintélye, csodáinak sokasága és jótékony hatása ezrek elméit meggyőzte, és ellenségei szükségesnek látták őt halálra adni, mert belátták, hogy szabadon hagyva, általános befolyással uralni fogja a népet. Az apostolok szolgálata, amint meg lett erősítve a Szentlélek alászállásával, a nyelvek ajándékával és számtalan csodával, még nagyobb hatással bírt: minden ellenállást ledöntött, és győzelmet vett a föld és pokol egyesített erőin. A Római birodalom általános kiterjedése úgyszintén nem kis mértékben elősegítette a Megváltó uralmának terjedését; mert könnyű kommunikációs lehetőséget biztosított az apostoloknak a zsidókkal és pogányokkal szerte a világon, amelynek szinte minden részére a Zsidó Szentiratok már korábban eljutottak.]
De nagyobb gyakorlati fontosságú annak kimutatása, hogyan távolíthatók el a mi akadályaink—
[Amint ezek minden korban ugyanazok, ezért az eltávolítási módjuk is nyitva vannak mindenki előtt.  Csak kettőt kell megemlítsünk: és ezek: megtérés és hit. A megtérés a nagy egyengető, mely minden akadályt félretesz: „megalázza az ember nagyképűségét”, és „minden gondolatot foglyul ejt, ami Krisztus ismerete ellen emelte magát”(2Kor 10,5). Valahol csak igazi megtérés történik, a lelket a porba vonja Isten előtt. Többé az evangéliumot nem tartják szükségtelennek, vagy szigorúnak: a megtérő látja, hogy nélküle elkerülhetetlenül elvész. Akár erősen erkölcsös volt, vagy kevésbé, egyformán érzi, hogy mellét verve irgalomért kell esedeznie. Saját jóságáról vallott üres képzelgései mind eltűnnek; és ahelyett, hogy megvetne másokat, mint szentségben alábbvalókat nálánál, inkább önmagát tartja „elsőnek a bűnösök közt” (1Tim 1,15). És igen figyelemre méltó, hogy maga a Keresztelő a megtérést írta elő legelső és legfontosabb eszköznek az út egyengetésére, Krisztus fogadására. 
A következő eszköz, s ami az előbbit hatékonnyá teszi: a hit. Ez, akárcsak a megtérés maga, egy egyetemes útegyengető. Ha a megtérés ledönti a hegyeket és halmokat, a hit feltölti a völgyeket és egyenessé teszi a görbe ösvényeket, és könnyen járhatóvá a kemény utakat. Valóban, csodálatos hatása van az alázatos hitnek: Krisztus véréről elismeri, hogy elégséges minden bűntől való megtisztulásra; s a Krisztus kegyelméről, hogy elégséges, hogy diadalmasakká tegyen minket minden ellenség felett. Jelentős, hogy áldott Urunk, szolgálata kezdetekor egyesítette ezt a megtéréssel, mint ami alapként szükséges, és igen hatékony az ő országának felállításához a világban (Mk 1,15).  És apostolai Ő utána ugyanúgy folytatták az Ő ügyét: prédikálták mindenütt „az Istenhez való megtérést és a mi Urunkban, Jézus Krisztusban való hitet” (Csel 20,21).
Hogy felgerjesszen a szükséges erőfeszítésre, jertek, lássuk, melyek
III. Ez akadályok eltávolításának áldott következményei
Krisztus dicsőségének megjelenése követte mindig, és követni fogja mindig azon dolgok eltávolítását, melyek eddig Őt eltakarták előlünk. 
Nézzétek, miként történt ez az Ő első megjelenésekor—
[A felhők, melyek körülvették, eltakarták bizonyos mértékben az ő dicsőségének ragyogását: szegényes születése, egyszerű megjelenése, a gyalázat és megvetés mellyel viszonyultak hozzá, mind arra irányultak, hogy eltakarják az Ő isteni fenségét: mégis, még akkor is, az ő legközvetlenebb tanítványai „látták az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét” (Jn 1,14).] 
Nézzétek még szembeötlőbben Pünkösd napja után—
[Addig még apostolai is csak igen homályosan látták annak az uralomnak a természetét, amelyet Krisztus jött felállítani. De amikor a Szentlélek megnyitotta szemüket, és bizonyságtételüket megpecsételte mások szívében is, micsoda fényesség sugárzott akkor megtestesült Istenünk arcáról! (2Kor 2,10; 4,6.) Akkor világosan látták, hogy az, aki „megfeszíttetett, a dicsőség Ura volt”, az Atya dicsőségének fényessége, és „az ő valóságának képmása” (Zsid 1,3). Minden egyes szem rá tekintett, minden szív benne bízott: minden egyes megváltott lélek „az ő teljességéből vett kegyelmet is kegyelemre” (Jn 1,16). Ő volt, úgymond, a föld központja, benne minden egyesült, és rajta kívül nem vágytak semmire. „Őbenne a hívők egész testülete, úgy közösségileg, mint egyénileg, egészen be volt teljesedve” (Kol 2,10).]
Nézzétek a jelen pillanatban—
[Ki az, akit szeretünk? Ki az, akit tisztelünk és szolgálunk? Ki dicsőíttetik, valahányszor az evangélium győzelme felragyog? Ki más, mint az imádandó Megváltó, az Úr Jézus Krisztus! Azok, akik egykor „nem láttak semmilyen szépséget benne, amiért kívánatos lett volna számukra” (És 53,2), most úgy nézik őt, mint aki „tízezer közül is kitetszik, s mindenestől kívánatos” (Én 5,10.16). „Ő valóban drága” (1Pt 2,4) mindennél értékesebb lelküknek; s legnagyobb örömük s boldogságuk, hogy Őt „Barátjuknak és Szerelmesüknek nevezhetik” (Én 5,16), számukra ez mindennél fontosabb. És így van ez a világ minden részén: így tisztelik őt nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények, tanultak és tanulatlanok. Ha „Isten világosságot nyújtott szívükben, s Krisztus arcán felragyogott nekik Isten dicsősége”, úgy „nem akarnak többé tudni semmi másról”, „nincs semmi másban dicsekedésük”, „ez az ő teljes üdvösségük, és szívük minden kívánsága” (2Kor 4,6; Fil 3,8; Gal 6,14; 2Sám 23,5)]
De ki képes megmondani, mivé lesz ez az utolsó napokban?
[Igénk tudósít arról, hogy „minden test meglátja Isten szabadítását”. Mindeddig, az evangélium terjesztésére tett minden erőfeszítés dacára, a sötétség ereje utalja a földet, s a Megváltó uralmának akadályai csak részlegesen lettek eltávolítva. De közeleg a nap, amikor „minden nép neki fog szolgálni”(Dán 7,14) és „mindenki megismeri Őt a legkisebbtől a legnagyobbig”(Jer 31,34). Igen, „az Úr szája szólt, Ő mondta ki ezt”: s ezért bizonyosan meg fog valósulni. Akadályok kétségkívül vannak, nagyok, és számosak: de „a hegyek Zorobábel előtt síksággá lesznek” (Zak 4,7). Az életteljes keresztyénségnek az egész világot átfogó uralma nem hihetetlenebb, mint annak kezdeti megalapozása, és eddig terjedése. Különösen, ha megfontoljuk, hogy ami eddig történt, az – Isten keze alatt – néhány írástudatlan halásznak a műve. Ó, bárcsak itt lenne már az a nap! Ó, bárcsak Isten minél hamarabb megvalósítaná ezt! (És 60,22)]
Befejezés—
[Mint „kiáltó szó a mi pusztaságunkban”, szeretném most mondani nektek: „Készítsétek az Úr útját!” Ő már eljött e világba, uralmát megalapította az emberek között. Most „ott áll szívetek ajtajánál és zörget” (Jel 3,20) és bebocsátást kér oda. Ó, gondolkodjatok rajta, mi az, ami gátolja bejövetelét szívetekbe? Saját jóságotokról alkotott gőgös felfuvalkodottság? Szálljon alá ez a hegy, Isten szent törvényének követelményeihez szabva életeteket. A bűnnek és e világnak megrögzött szeretete akadályoz? Adjatok helyet a megtérésnek és hitnek, hogy ösvényetek egyenes és zökkenőmentes legyen. Üdvösségetek gyakorlati kivitelezésén kételkedtek? Alapozzatok Krisztusra: „minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk 9,23).
Talán azt mondod, hogy „a szív előkészítése az Úrtól kell, hogy jöjjön”. Igaz, de ezt kérni és keresni kell naponként, az imádkozás és elmélkedés gyakorlásában. Ha e kötelességekre serkentésre van szükséged, csak tekints az azokból fakadó áldásokra: gondolj arra, hogy Krisztus kijelenti magát lelkednek! Gondolj az Ő dicsőségére, amit feltár elméd előtt, amely egyre fényesebb lesz, a teljes délig (Péld 4,18). Gondolj arra is, hogy milyen rövid időn belül „meg fogod Őt látni, úgy, amint van”(1Jn 3,2), és „örökké vele leszel”(1Thes 4,17). Szeretteim, kérjétek Istent, hogy „vegyen el minden botránkozást utatokról” (És 57,14); Ő ugyanaz a kegyelmes Isten, aki mindig is volt; és ha hozzá kiáltotok „szabad utat készít nektek, mint Izráelnek tette, amikor kihozta őket Egyiptomból” (És 11,16). Ő a „sötétséget világossággá teszi előttetek, és az egyenetlent egyenessé”(És 42,16). Ezeket mind megteszi értetek, és el nem hagy titeket. (És 43,16).
 

