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„És látta Isten, hogy jó a világosság.” – 1Móz 1,4

A világ teremtésével kapcsolatos érdekfeszítő tárgyalásokat azokra a képzett hittudósokra hagyjuk ezen a reggelen, akik különleges figyelmet szenteltek ennek a témának, meg azokra a geológusokra, akiknek sok ismeretük van efelől, vagy legalábbis úgy vélik magukról, hogy sokat tudnak róla. Nyilván igen érdekes tárgy ez, de most nekünk nincs időnk erről bölcselkedni. A mi dolgunk elsősorban erkölcsi és lelki jellegű, mintsem tudományos.
Jelen értekezésünk jogosságát egy párhuzamos igehely idézésével igazoljuk, melyet a Szentlélek adott nekünk a II. Korinthusi Levélben, a 4. rész 6. versében, ahol Pál azt mondja: „Isten szólt: Sötétségből világosság ragyogjon! Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.” – 
Tehát: a kezdeti teremtés tanulságos előképe az új teremtésnek. Isten eljárási módja a régi teremtéskor szemlélteti azt a módot, amint előkészíti és tökéletességre viszi az övéit, akik új teremtések Krisztus Jézusban. Ezért világosságot nyerünk, ha összehasonlítjuk a kettőt, s erre az analógiára nyilván feljogosít bennünket az Újszövetség. De közben vigyáznunk kell, ne merüljünk bele képzelt, légből kapott, vagy pusztán érdekes dolgok feltárásába: mert a mi célunk a lelki építés és vigasztalás, nem pedig éleselméjűségünk csillogtatása. Bárcsak a Szentlélek örök világossága ránk ragyogna most, hogy az Ő világossága által lássunk világosságot!
Az ember bukott természete óriási káosz, „kietlen és üres”, melyet tapintható sűrű sötétség borít. 
Az Úr az Ő munkáját a Lélek hatásával kezdi el, aki titokzatosan behatol az ember lelkébe, és ott lebeg felette, éppúgy, miként lebegett hajdan a vizek felett. Ő a halott lelkek megelevenítője.  
A Szentlélekkel együtt az Úr, első áldásaként, világosságot áraszt a lélekbe. Az Úr az ember értelmére apellál, és megvilágosítja azt az evangéliummal. 
A mennyei világosság felfedi az ember előtt, hogy milyen kötelességekkel tartozik Istennek, s mennyire elfeledkezett ezek teljesítéséről. Feltárja lelki szemei előtt a bűn rettenetes gonoszságát, saját személyes vétkességét, és az ebből következő veszélyt, s hogy a saját erőfeszítése által teljes lehetetlenség számára megmenekülni e veszélyből. Ugyanez a világosság úgyszintén feltárja az embernek Isten üdvözítő útját is – felragyogtatja előtte Krisztus személyét, munkáját – azt, hogy a Megváltó szabadítása teljesen megfelelő, elérhető, és ingyenes. És megláttatja vele, miként nyerhet személyes részesedést a megváltásban a hit egyszerű aktusa által. Áldott dolog tehát bármely ember számára, amikor az Úr Isten ezt mondja vele kapcsolatban: „Legyen világosság!”  
Ha figyelemmel vizsgáljátok ezt a fejezetet, érzékelhetitek, hogy  a világosság az Ige által érkezett először a világba – „Isten mondta: legyen világosság!” Nos, Isten igéje által történik, – mely ebbe a könyvbe, a Bibliába van foglalva –, hogy a világosság a lélekbe hatol. 
Hadd helyesbítsek, s pontosítsam saját állításomat: Az által történik ez, ki Logos-nak, „AZ IGÉ”-nek neveztetik: Őáltala árad világosság az ember szívébe, mert „Őbenne vala az élet, és az élet volt az emberek világossága.” Ez az az igazi világosság, mely megvilágosít minden embert, mely a világba jött. – 
A Lélek, amint látjátok, az új teremtésen munkálkodik: lebeg az emberi lélek felett. A Fiú Isten úgyszintén Teremtő, Ő az az Ige, aki nélkül semmi sem lett, és Ő az, aki által a világosság érkezett. És az Atya is társul ugyanehhez a szent munkához, mert Ő az, aki szólt, és meglett. Valóban, a Szentháromságra van szükség ahhoz, hogy egy lélek új teremtéssé váljék. Ó, Háromságos-Egy-Isten! A mi egész valónk új teremtésként imád Téged személyiségünk hármasságának teljességével: úgy szellemünkkel, lelkünkkel, mint testünkkel!
A világosság, mely áttörte az ősi sötétséget, igen titokzatos világosság volt. Nem a szokványos, természeti törvény szerint érkezett, mert ekkor még sem a nap, sem a hold nem volt világítótestként az égre helyezve. – 
És képesek vagyunk-e megfejteni, miként támad a lelki világosság hajnala a bűnös természet sötétségére? Egyes lelkekre ráragyog anélkül, hogy az igehirdetők segítségét venné igénybe: közvetlenül Istentől érkezik! 
Valójában, még ha az Úr ilyen, vagy olyan eszköz által küld is világosságot, mégis, minden esetben a világosság az Ő műve, és az eszközök önmagukban nyilvánvalóan annyira erőtlenek, hogy a munka egész dicsősége egyedül az Urat illeti meg. A mód, ahogyan eltávoztatja az értelemről a sötétséget és megvilágosítja a szívet, olyan titok, mely egyedül csak Rá tartozik. 
Titokzatosan, tehát, a világosság behatol az ember lelkébe: de egy dolog világos vele kapcsolatban: – bárhogyan jön is, ha igazi világosság, azt mindig Isten adja: egyedül a világosságok hatalmas Atyjától származik. Üdvös világosság sohasem jön s nem is jöhet embertől, hanem csak közvetlenül Istentől. Nem volt semmiféle rejtőzködő világosság a kaotikus őstömegben; a kezdetleges sötétségből semmiféle fényt nem lehetett kimunkálni. Szükséges volt, hogy Jehova közbelépjen, és az Ő parancsa árasszon fényt felülről oda. – Ó, emberi szív! Te önmagadban sötétség vagy, de az Úrban van a te világosságod! 
A világosság hirtelen jött. Hat napot igényelt a föld feldíszítése, de egyetlen pillanat elég volt annak megvilágosítására. 
Isten gyorsan dolgozik az újjászületés művénél. Villámként lövell a lélekbe fényt és életet. A kegyelem munkái fokozatosak, de annak kezdete hirtelen történik. 
De bár hirtelen jön, mégis, nem sekélyes, nem kérészéletű. A fény nem tűnt el gyors felvillanás után: állandó áldás volt ez, melyet a föld elnyert abban a boldog órában. A világosság megmaradt, és növekedett, és bár a földgolyón minden helyen szükségszerűen az éjszaka és a nappal váltogatják egymást, mégis, a bolygót sohasem hagyta el az áldott világosság, azon naptól fogva, hogy az örök Ige felragyogott a mélység színén. – 
Éppen így, amikor Isten üdvös kegyelmet küld az ember lelkébe, az hirtelen jön, de nem távozik el. „Megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az Ő elhívása”. A sötétség harcolni fog az uralomért, de az egyszer megnyert világosságot semmi sem fogja immár kioltani: annak fénylenie kell, és fényleni is fog egyre erősebben, a teljes délig.
Mindezeket az igazságokat érdemes gondosan jól megjegyeznünk. De most főként alapigénkre szeretnék összpontosítani: igénk csak az első teremtési nappal foglalkozik, valamint az Úr kiértékelő véleményével amaz első napi munkát illetően, az Ő helyeslésével – ezekről olvashatunk az igében. –  
A teremtés első napja szemléletesen tárja elénk a lelki élet kezdetét, bűn felőli meggyőzetésünket, megtérésünket és legelső hitünket Jézusban. 
Célom most az, hogy vigasztaló igéket szóljak a kezdő hívőknek, megörvendeztessem azokat, akikre az igazi világosság csak nemrég kezdett fényleni. És néhány tanácsot is adok az idősebb hívőknek, hogyan viszonyuljanak e frissen világosságra jutott lelkek iránt. 
I.
Első észrevételünk ez lesz: az Úr látja mindazt, amit Ő teremt. „Az Úr látta a világosságot.” Ő volt az egyedüli észrevevője annak. Nem volt még ember, sem madár, sem barom, hogy szemléljék az aranyló dicsőséget. De Isten látta a világosságot. – 
Kedves frissen világosságot nyert testvérem! Meglehet, fáj neked, hogy nincs keresztyén társad, aki észrevegye nálad a szívbéli változást.  Szűnj meg szomorkodásodtól, mert Isten lát téged! Bűnösnek láttad-e magadat, és sírtál emiatt a rejtekhelyeken? Felragyogott szemed előtt a Megváltó, és rátekintettél lelked magányában, és oly örömet találtál benne, amit idegen meg nem ért? Nem lényeges, hogy emberi szem nem látta megtérésedet és hitedet, hisz Ő szemléli őket, Aki életre szülte azokat a szívedben! Meglehet, hogy sem apád, sem anyád nem vette észre a változást, vagy ha észrevennénk is, annyira jelentéktelennek tűnne az szemükben, hogy nem örvendenének rajta. De legyen ez neked vigasztalásul, hogy mennyei Atyád lát téged és szíve együtt érez veled. 
Amikor a tékozló fiú még jó távol volt, Atyja meglátta őt! És éppen így, mennyei Atyád lát téged. És amint ez teljesen elég volt a tékozló fiúnak, úgy elég neked is. Bűnbánó könnyeidre szegezte szent szemét, és hited pillantására nyomban odafordította tekintetét. 
„Az Úr látta a világosságot”: ez a hatalmas igazság nagyon édes kell hogy legyen azok számára, akiknek a hite magányos, akik sok elkeserítő tényezővel szembesülnek, és kevés, vagy épp semmi együttérzést sem kapnak az emberektől. 
Akárcsak Hágár a pusztában, örvendezve szólj te is: „Az Isten lát engem!” „Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein.” Dávid mondta: „Én szegény és nyomorult vagyok, de az én Uram visel reám gondot.” Ó, fiatal hívő testvérem, aki még csak kezdő vagy a hitben! Az Úr látja a kegyelem munkáját, mely benned végbemegy, még ha az csak első napját éli is; nem fordítja el szemét attól a fénytől, melyet Ő gyújtott meg.  S mindaddig, amíg ez így igaz, neked nem kell félned! A néhai ókori szónok úgy ítélte, hogy számára Platón személye épp elég hallgatóságnak, még ha más senki sem hallja előadását. Mennyivel nagyobb alapod van neked, úgy vélekedni, hogy az Úr egyedül az, akire szükséged van, életed kiértékelésére, és örömmel imádkozhatsz a zsoltárossal: „Tekints reám és könyörülj rajtam, amiképpen szoktál a te nevednek kedvelőin.”
A világosság zajtalanul jött a világba, mégis az Úr látta azt. Isten Igéjének behatolása, mely világosságot ad, „az elme ünnepélyes csendjében” valósul meg. Ha az emberek valami nagy fényt gyújtanak, mindjárt halljuk a tűzijáték sistergését a város felett. De amikor Isten a Nappal megvilágosítja a földet, a hajnal hangtalanul érkezik. A régiek beszéltek a nap hintójáról, de ki hallotta valaha is kerekeinek a zörgését, vagy lovainak a dobogását az égen? A hajnal gyógyulást hozó, szétterjesztett szárnyai (Mal 4,2) nem okoznak suhogást a levegőben. „Amikor a hajnal rózsás lábai a keleti égbolton haladnak, s a földet csillogó gyöngyökkel vetik be,” lépteit nem lehet hallani. Igaz, a madarak vidám énekkel üdvözlik jövetelét, de ő maga hangtalanul lopakodik előre.  – Így hatol a kegyelem ereje is a lélekbe: egy lélegzetnyi zaj sem kíséri – az Úr mégis látja a világosságot! 
A fény önmagát reklámozza, nincs arra szükség, hogy kürtöljenek előtte. És így van ez a kegyelemmel is.  
Kedves ifjú barátom, benned a kegyelem munkája nagyon csendesen történt: talán nem is emlékszel jeles prédikációkra, sem riasztó álmokra, sem fájdalmas tapasztalatokra, sem a törvény rettentéseire, melyek Isten más gyermekeivel megtörténtek. Veled is úgy történt, mint Lídiával, akinek az Úr megnyitotta a szívét; vagy mint Timótheussal, ki gyermekségétől ismerte a szent írásokat. Ne kérdőjelezd meg hát őszinteségedet, és ne kételkedj a kegyelem művének valóságában. Habár a lelkedben végbement munka igen csendes volt, s az emberek szemeitől teljesen elrejtve ment végbe, szinte közönségesen és feltűnés nélkül, mégis, végy vigasztalást ez igéből: „Az Úr látta a világosságot.”  Nem hirdette kürtzengés, de az Úr látta azt; nem kísérte hangos üzenet, de az Úr látta, és ez elég. Ilyen a te eseted is.
A föld nem volt képes felismerni a világosságot, de az Úr látta azt. Szerencsétlen, zavaros káosz, mit tudhatott? És miként ama hajdani éjszakában, úgy most is, a világosság a sötétségben fénylik, és a sötétség nem fogadja be azt. 
Milyen sokszor megesik, hogy kételkedik a fiatal hívő saját magát illetően! Gyakran kérdezi, „Vajon világosság-e ez valóban, vagy nem az?” – De nem is csak kizárólag az ő szívében merülnek fel ilyen kérdések, mert vannak alkalmak, amikor velünk, hitben idősebbekkel is megesik, hogy igen örvendünk annak, hogy az Úr látja a világosságot, mert mi magunk képtelenek vagyunk azt látni. Vannak időszakok, amikor kétely és félelem, meg a bűntudat mardosása folytán kérdésessé válik előttünk, vajon az Úr orcájának fénye egyáltalán valamikor is felragyogott-e ránk?  S ha ez megtörténik őszfejű szentekkel is, úgy nincs mit csodálkoznunk, ha előfordul a kegyelemben csecsemőkkel, életük első hajnalán. –  
Ha olykor komoly kérdésként mered elénk: „Világosságban vagyok-e vagy sem?”, ne csodálkozzunk ezen, mert néha Isten őszinte gyermekei is aggódva kérdezik: „Világosság-e ez, vagy csak látható sötétség?...” Milyen sokszor sírunk a felett, hogy világosságunk csak épp annyi, hogy felfedi sötétségünket, s nagyobb fény utáni sóvárgást kelt bennünk.  Ó, zaklatott lélek! Vedd ezt a gondolatot vigaszul a szívedbe: az Úr látta a világosságot, amikor a föld maga nem volt képes észlelni azt.
Ne feledjük el, hogy a világosságon kívül még semmi más szépség nem létezett. A föld, a héber szójáték szerint „tohu és bohu” volt, ami „összevisszaságot” jelent. Zűrzavar, üresség, pusztaság; egymással ütköző anyagok rendetlen halmaza. És ekkor Isten a világosságra szegezte a szemét, és nem a káoszra. – 
Éppen így, kedves barátom, lelki tapasztalatod, meglehet, káosznak tűnik, melynek „se színe, se fonákja”, pontosan olyan, amilyennek nem kellene lennie: egy halom éretlen fogalom, félig kialakult vágyak, torz imádságok – de ott van a kegyelem munkája benned, és Isten látja azt, a lelkedben levő sáros örvény, zűrzavar és háborgás ellenére is! Amit Ő maga teremtett meg benned, azt nézi, arra figyel, és abban gyönyörködik. Ami a benned levő bűnt illeti, arra úgy néz, mint ami el van már fedezve tekintete elől az Ő drága Fiának vére által.   
Emlékezz arra is, hogy amikor a világosság megérkezett a világba, harcolnia kellett a sötétséggel, de Isten látását ez nem zavarta. Így a te szívedben is még sok maradt a veled született romlottság sötétségéből, tudatlanságból, gyengeségből, bűnre való hajlandóságból, és ezek harcot okoznak. De a világosság ezért nincs elrejtve Isten szemeitől. – 
Milyen nagy irgalom ez, hogy Istenünk inkább a világosságot nézi bennünk, mintsem a sötétséget! Ó, szívem úgy áldja Őt ezért! Ha Ő mellőzné a világosságot, mivel az gyenge, és csak a bűnünkre nézne, mivel az eláradt, úgy bizony teljesen el kellene pusztítania bennünket. De e helyett bűneinket háta mögé veti, miközben az újszülött kegyelemre irányítja tekintetét, s így szól, „Én, az Úr, őrizem azt; minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt”.   
Sok oka van annak, amiért az Úr látja a világosságot, de főként azért látja azt, mert Ő alkotta, és nem hagyja el kezének alkotásait. Isten képes látni a kegyelmet az emberekben, amikor te meg én nem láthatom azt, mert Ő jól tudja, hol rejlik, hisz azt nézi, amit Ő maga rejtett el a lélekben. Sohasem volt még egy szemecskéje sem a kegyelemnek, amit Isten ne vett volna számba. Az emberek szívében levő kegyelmi áldások mind Istent nevezik atyjuknak, és Isten hallja hangjukat, és szemét feléjük fordítja. Ő ismeri saját gyermekeit, szeme és szíve folyton rájuk irányul, az ő javukra. Ő ismeri az általa teremtett világosságot: nincs egyetlen félreesett napsugár az univerzumban, egyetlen elfelejtett fénysugár sem; és nincs egy elfelejtett kegyelmi szikra, vagy egyetlen üdvösség-magvacska sem, mely célját tévesztette volna. Lehetetlen, hogy ne emlékezzen saját kegyelmi művére, hisz annak kimunkálása nagyon szívén fekvő munka, s annak a munkának a hatása igen fontos számára!    
Hadd foglaljam össze az elmondottakat. Te, kedves testvérem, akit a Szentlélek megtérített Istenhez, meglehet, azon sírsz, hogy lelkedben nincs rend, hogy minden ide-oda hányódik és ütközik. Nem látsz semmi növekedést, semmi gyümölcsöt, semmi erényt az életedben, mivel nem ismered az Urat régóta, hogy sokat hozott volna létre benned. De mégis, ha van elégséges fény ahhoz, hogy Krisztust felfedje benned, mint egyetlen reménységedet, úgy légy jó reménységgel, mert az Úr nem a negyedik napi munka után kutat, s nem azt nézi az első napon. Hanem azt látja benned, amit Ő ajándékozott és hozott létre szívedben, és ezt jónak nevezi. Látva a világosságot benned, Ő meg fogja szilárdítani azt, úgy, hogy sohasem fogsz sötétségben járni. És növelni fogja azt, míg a dicsőség teljes fényébe vezet. – 
Megtértél-e a bűnből? Isten látja a világosságot. Siratod-e kudarcaidat s hiányosságaidat? Isten látja a világosságot! Elkezdtél-e imádkozni? „Ímé, imádkozik”, mondja Isten, mert Ő látja a világosságot. Elkezdtél-e hinni Krisztusban, még ha remegő hittel is? Úgy Isten látja a világosságot. Elkezdtél-e reménykedve bízni az Ő kegyelmében? Ő látja azt a reménységet, mert Isten, aki adta annak a fényét neked, folyton figyeli és őrzi azt.
II.
Itt az ideje, hogy továbbmenjünk a második fejezethez, amely a következő: – Az Úr helyesli azt, amit teremtett. „Isten látta, hogy jó a világosság.” Gyönyörködött benne. 
Nos, e világegyetem teremtésekor ez a világosság csak fiatal és új lehetett. És éppen így egyesekben közületek a kegyelem teljesen újdonság még. Nemrég jutottatok megtérésre, és nem volt sok időtök kipróbálni, kibontakoztatni kegyelmi erényeiteket, de az Úr gyönyörködik újjászült életetekben, még ha csecsemő szintű is az. 
Vannak idős testvérek néhányan, akik gyanakvással nézik a kegyelem hajnalhasadását, és tamáskodva szemlélik az új megtérteket. De tudják meg, hogy ebben nem Isten szerint gondolkoznak. 
Emlékszem, az öreg tagok a vidéki gyülekezetekben húsz évvel ezelőtt így beszéltek: „Nem kell a fiatal megtérteket túl hamar felvenni: egy nyarat meg egy telet még várnunk kell velük, mielőtt bemerítenénk őket!” Ezt ők előzékenységnek és megfontoltságnak nevezték. 
Nos, nem hiszem, hogy okos farmernek tartanátok azt, aki egy nyarat és egy telet várakozna, míg báránykáit befogadná a nyájba! Vagy, nem hiszem, hogy megfontolt szülőknek tartanátok azokat, akik egy nyarat s egy telet kívánnak várni, mielőtt kisdedjüket keblükre ölelnék?! Nekünk rögtön be kell fogadnunk örömmel a kegyelem újszülöttjeit, és dajkálnunk kell őket az Úrnak, semmiképp sem szabad megvetnünk az ő ifjúságukat! 
Az Úr nem hagyta magára a világosságot, míg éveken át kipróbálja, hanem az első nap már rámosolygott és jónak nyilvánította. Gyönyörködött benne, hisz éppúgy az Ő teremtése volt, és éppolyan igazán jó volt, mintha századokkal azelőtt teremtette volna. 
A világosság éppolyan jó napfelkeltekor, mint délben. Isten kegyelme jó, még ha most frissen fogadta is el valaki. Nagy dolgokat fog véghezvinni benned idővel, s egyre boldogabbá és szentebbé fog tenni, de már most is kiválóságának minden elemét magában hordozza, és létezése első napján is Isten áldása nyugszik rajta. 
A rügyező kegyelem kedves az Úrnak. Hadd töltse el örömmel a frissen megtérteket ez az igazság!
Itt ismét meg kell említenünk, hogy küzdő világosság volt ez, de az Úr helyeslését ez nem befolyásolta. 
Nem tudjuk megérteni, miként lehetett együtt a világosság és a sötétség, amíg Isten szét nem választotta őket, – miként ez igevers jelzi. De, amint John Bunyan mondja, „Az biztos, hogy a sötétség és világosság itt elkezdték viaskodásukat”, mert mi közössége lehetett a világosságnak a sötétséggel?! A fekete sötétség tíz körömmel őrizte birtokát, de a világosság nyilai át és átszúrták azt. A sötétség igyekezett megtartani tulajdonát, de nemsokára immár el lehetett mondani: „a sötétség szűnni kezd, s az igazi világosság immár fénylik”. 
Emlékszel-e rá, hogyan történt, amikor a világosság elárasztotta a benned levő kis világot?
Én jól emlékszem a belső küzdelemre és keserves harcra, mely nálam végbement. Micsoda harcok, micsoda háborúk voltak! Milyen csatákat élt át a lelkem, amikor a fény először rátört romlott természetem sötétségére! Elsötétült szívem lázadt a világosság ellen, gyűlölte, s nem akarta, hogy cselekedeteit megfeddjék. De a világosság nem akart kialudni, sem elrejtőzni. Az isteni parancstól támogatva erővel szelte át a sötétséget, míg végül azok társaságához csatlakoztam, akiket így jellemez az ige, „valátok egykor sötétség, de most világosság vagytok az Úrban.”  – 
Testvérek, meg vagyok győződve, hogy jól ismeritek ezt a konfliktust, és még nem is lett teljesen a múlté nálatok. Most is benne vagytok e küzdelemben. A kegyelem és a bűn még mindig harcolnak egymással bennetek, sőt ezt fogják tenni egész addig, míg hazaérkeztek a mennybe. 
Testvérem, legyen segítségül ez neked, ki zavarban vagy: emlékezz, hogy bármilyen küzdő állapotban van is a világosság, Isten helyesli azt, és Ő jónak nyilvánítja. Igen! Az a megtérés, mely nem tud úgy megtérni, ahogyan szeretné, jó! Az a hit, mely nem tud úgy hinni, ahogy szeretne, jó! Az az élet, mely olyan, mint a redves fába kapott tűz, jó! És az Úr így értékeli azt. „A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki.”
És mégis, a világosság még nem volt elválasztva a sötétségtől, a nappal és éjszaka határai még nem voltak meghatározva. 
És így van ez a fiatal kezdőkkel is a hitben. Nehezen tudják meghatározni, mi a kegyelmi és mi a természeti elem bennük, mi az, ami önmaguktól való, s mi az, ami Krisztustól, és nagy tévedéseket is elkövetnek. Mégis, az Úr nem téved, s arra a kegyelemre tekint, amit beléjük helyezett. Nekik olyan kevés ítélőképességük van, hogy látnak is, meg nem is, mert „az embereket úgy látják, mint valami járkáló fákat”, de Isten pontosan ismeri a szívüket. Se nappal, se éjszaka az, ami náluk van. Ködben vannak, és nincs tiszta látásuk, de az Úr ismeri őket, mert Ő ismeri az övéit. Legyen ez az örömük, hogy az Úr képes kiismerni helyzetüket, és Ő tudja, mi a világosság bennük, és elismeri azt.
Még a világosság és a sötétség nem volt elnevezve: később történt, hogy az Úr a világosságot „nappalnak”, s a sötétséget „éjszakának” nevezte. Mégis, Ő látta a világosságot, hogy az jó. 
És így, bár te sem ismered a dolgok neveit, Isten név szerint ismer téged. Bár nem érted a tanokat úgy, hogy helyesen beszélj róluk, Ő mindazáltal ismer téged. A fogalmak és nevek felőli tudatlanságod, zavaros felfogásod, gyermeki félreértéseid nem ingerlik fel az Urat, s nem fog elfeledkezni kegyelméről, amit benned kimunkált. Minél hamarabb különbséget tudsz tenni a különböző dolgok között, annál jobb, de közben az Úr addig is megkülönbözteti a benned levő dolgokat, és szereti a világosságot, amit neked adott, mert Ő sosem végzett olyan kegyelmi munkát egy emberben, amit ne helyeselt volna.
Az első nap világossága nem tudott sok szépséget felfedni, mert még semmi sem létezett. És így, kedves barátom, a benned levő világosság sem tár fel sokat neked. Amit pedig felfed, az csúnya és visszataszító. 
De maga a világosság mégis jó, bármit tárjon is fel. Kedves fiatal barátom, ha a benned levő világosság csak természeted romlottságát fedi fel előtted, ha csak a tisztátalan madarak kalitkáját fedi fel benned, s a vadállatokat, melyek falnak és zúznak romlott természetedben (Dán 7,7), ha csak azt láttatja veled, hogy e fenevadak még dühösebben üvöltenek barlangjukban, mint valaha, mert érzik, uralmuk vége közeleg – mégis, világosság az! Még ha természetedet szörnyű háborgásban, zűrös rendetlenségben tárja is fel, a világosság mégis jó, és Isten gyönyörűségét leli benne. Amikor semmilyen tájkép sem örvendeztethette a szemet, sem tenger, sem hegy, sem mező, sem erdő nem volt látható, az Úr mégis helyeselte a világosságot, mely a kietlen formátlanság felett fénylett. Örvendeztessen és vigasztaljon ez téged is, testvérem, hogy ugyanígy, Isten helyeslése nyugszik azon a kegyelmi munkán, amit keze benned megteremtett.  
De miért mondta Isten, hogy jó volt a világosság? 
Úgy gondolom, azért, mert ennek megteremtése feltárta az Ő isteni tulajdonságait. A világosság azonnali létrejötte felfedte az Ő erejét, teljhatalmát, jóságát, bölcsességét és szeretetét. Nem olyan Isten Ő, kinek dicsősége sötétségből állna, hanem „körülvette magát világossággal, mintegy öltözettel”. 
A kegyelem egy sokkal dicsőségesebb kinyilatkoztatása az isteni jellemnek, és Isten ebben dicsőíti meg az Ő nevét. A benned levő kegyelem elég arra, hogy feltárja előtted Isten hatalmát és igazságát és valamit az Ő irgalmából és szeretetéből is, és az angyalok a mennyből ugyanezeket a szent tulajdonságokat szemlélik a benned végbemenő isteni munkában. Ezért Isten szereti a kegyelem fényét, mert feltárja Őt dicsőséges tulajdonságaiban. 
Úgyszintén, szereti a világosságot azért, mert Ő maga világosság, hisz „Isten világosság, és nincsen Őbenne semmi sötétség.” 
A világosság rejtélyes éteri valóság, szinte szellemi természetű, és ebben Ahhoz hasonlít, aki Lélek (Szellem). A világosság felfedi az igazságot, és ebben az igazság Istenéhez hasonlít. A benned levő kegyelem, ha az valóban Isten kegyelmi műve: valóban Isten természetéből való, mert az az élő és romolhatatlan mag, amely által isteni természet részesévé lettél, mely képesít kikerülni a romlottságot, mely a kívánságban van világon.  A Sátán a sötétség erőinek a fejedelme, de egy másik alapelv, Isten világossága lakozik immár a Jézusban hívő emberben, és ennek az alapelvnek jónak kell lennie, mert Istentől való. 
A világosság kiválóan jó, mert az Úr egy egész napot töltött a megteremtésével és elrendezésével – egy egész napot a hat közül! Ez mutatja, hogy nagy fontosságot tulajdonított neki. Ezen felül első rangra emelte azzal, hogy a teremtés hetének egy teljes napját foglalta el vele. – 
Éppen így a kegyelem terve igen korán ott volt Isten elméjében. Ez volt és ez ma is az ő mesterműve, és sosem helyezte azt azóta sem háttérbe. Örök bölcsessége kigondolta régtől fogva, és ugyanez a bölcsesség ma is folyton erre összpontosít, a kegyelem ezen egész hosszú napján keresztül. A benned levő kegyelem kezdetleges formája Isten helyeslését bírja, mert az Ő ősi gondolatainak a gyümölcse, s ezzel elkezdte az Ő új teremtését benned. 
Úgy gondolom, az Úr azért is helyeselte a világosságot, mert időszerű, alkalmas dolog volt. Erre volt nagy szükség, ezzel kellett a teremtést elkezdeni. Nem azért, mintha Isten nem tudott volna dolgozni a sötétben, mert ami a természeti világosságot illeti, ebben a vonatkozásban sötétség és világosság mind egyre megy nála. De mindannyian láthatjuk, hogy teremtő tehetségének a munkái mind világosságot igényeltek, hiszen hogyan élhettek volna a növények, állatok és emberek nélküle? – 
Bizony Isten Lelkének megszentelő munkái világosságot igényelnek a lélekben: az értelmet meg kell világosítania, mert az igaz vallás nem virágozhat tudatlanságban, és amíg nincs némi istenismeret, a kegyelmi erények közül semmi sem virágozhat. Amikor Isten Szentlelke újjáteremt egy embert, az első lényeges dolog ennek megvalósításához a lélek megvilágosítása az ismeretben és szentségben, hogy ismerje az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Mivel ennyire létfontosságú, az Úr jónak nyilvánította. 
Így tehát, kedves testvéreim, feltártam nektek, hogy Isten gyönyörködött saját munkájában, és feltártam néhány okot is, miért tett így. 
Mármost, remegő lelkek, kik nemrég kezdetek el a hit útján járni, szeretném, ha éreznétek, hogy Isten helyesli a kegyelmet, mit bennetek kimunkált, és megőrzi azt. Nem fogja hagyni, hogy az általa gyújtott világosságot kioltsa a világ, a test, vagy az ördög. Ellenkezőleg, erősíteni fogja azt: pislákoló fényedet teljes déli fényességre emeli. 
Kérem Istent, hogy a szegény, zaklatott lelkek megragadhassák ezt a gondolatot, és vigaszt nyerjenek általa, mert jól emlékszem arra az időre, amikor rendkívül vigasztaló lett volna az én számomra is. Amikor magamat idősebb szentekhez hasonlítottam, úgy láttam, hogy az isteni munkának igen csekély szintje van meg bennem. De ha tudtam volna, amin most örvendek, hogy Isten munkája még a kezdetkor is az Ő helyeslését bírja – hogy a lélekben ható kegyelem kezdetleges alapelemeire is isteni gyönyörködéssel tekint: úgy hiszem, szívem rendkívül örvendett volna! Kívánom tehát, hogy ti, a nyáj báránykái, táplálkozzatok ez édes eledel dús füvén, mely igen alkalmas a ti zsenge korotokra. Ne félj, kicsiny nyáj, a te nagy Pásztorod gyönyörűségét leli benned!
III.
De most, harmadszor, hadd szóljak egy másik igazságról, ami bár az előbbivel azonos gondolatnak tűnik, de mégis külön hangsúllyal bír: – az Úr gyorsan felfedez minden jóságot, szépséget, ami csak létezik az Általa teremtett műben.  Az Úr nemcsak helyeslést érzett a világosság iránt, hanem felfedezte az okot is: látta, hogy jó volt. Ő képes volt jóságot látni abban, amiben talán senki sem volt képes jót látni. 
Jertek, jegyezzük meg, tehát, hogy a világosság jó önmagában; és ilyen az isteni kegyelem is. 
Milyen csodálatos dolog a világosság! Csak gondoljunk bele! Milyen egyszerű, és mégis, milyen bonyolult. A fénykutató tudósok még tizedrészét sem tudták felfedezni a fény különféle kiválóságainak. Csodák sorozata lepte meg őket, de még sokkal több fog következni ezután. Milyen csodás színek szövik át a fehér fény egyszerűségét, melyet örömmel élvezünk! – 
A kegyelem is egyszerű, s mégis, sokrétű. A kegyelem, mely életre kelt, – a kegyelem, mely meggyőz a bűnről, – a kegyelem, mely vigasztal, – a kegyelem, mely oktat, – a kegyelem, mely fenntart, – a kegyelem, mely megszentel, – a kegyelem, mely tökéletességre vezet: mind igen egyszerű tényezők, de milyen változatosak! Milyen csodálatos a „minden kegyelem” bősége, amellyel Isten eláraszt bennünket!  
Gondoljatok a hármas sugárra, melyet ragyogni látunk a kegyelemben – az Atya kegyelmére a kiválasztásban, a Fiú kegyelmére a megváltásban, a Szentlélek kegyelmére az újjászületésben. Fontold meg, csodáld és imádd Isten sokszoros kegyelmét! 
A világosság, úgyszintén, milyen egyetemes! Látjuk mindenhol, és egész éven át élvezhetjük. A legzsarnokibb uralkodó sem képes bezárni a világosságot önmagának. A legszegényebb koldus is királyi részt vesz belőle. Nem lehet monopolizálni. Örömszerző látogatást tesz mindenkinél, egyaránt. – Éppen így, a Szentírás felfedi az isteni kegyelem ingyenességét, s a tapasztalat is tanúsítja, hogy beragyogja a legszegényebb és legegyszerűbb embereket, megvilágosítja az együgyűeket, tudatlanokat is. 
Mégis, milyen értékes a világosság! Akik világtalanok, mit nem adnának, csakhogy lássanak!   Ha egy sírboltba lennénk zárva, milyen heves vággyal óhajtanánk még egyszer a napvilágot látni, a világosságban járni!  Így Isten kegyelme felbecsülhetetlen értékű, mégis ingyen árad minden szemhez, amely szomjúhozza, s képes abból inni.
A világosság úgyszintén, milyen gyenge, és mégis, milyen erős! Sugarai a pókhálónál is gyengébb szövésűek. Mégis, milyen erős, és milyen fenséges! Alig van Isten univerzumában ennél erősebb hatalom. – Isten kegyelme hasonló módon megvetendőnek tűnik az ember szemében, és mégis, fenséges erő és teljhatalom rejlik benne, és felettébb diadalmaskodó.  –  
A világosság, amint korábban mondtuk, milyen csendes, zajtalan! Sosem hallod lépteit, és mégis, milyen hatékony. Így Isten kegyelme is feltűnés nélkül érkezik, de átformáló ereje felülmúlhatatlan. – 
A világosság szintén, milyen változatos, amint azt számos fokozatban és különféle eszközökkel szemléljük, és mégis, milyen egységes! Mennyire egyformán jó! – A kegyelem sokféle módon érkezik, és különféleképpen munkálkodik, és mégis, mindig ugyanaz, és gyümölcsei, eredményei mindig tiszták, kedvesek és jó hírűek. 
Jól mondta Isten, hogy a világosság jó, mert megmásíthatatlan. Ki képes azt mássá tenni? Ki tudja beszennyezni? 
A napfény ráragyog a szemétdombra, de tisztasága megmarad hófehéren, akár a liliom. Ki képes a fényt megfosztani szépségétől? Kiválósága nem csökken akkor sem, ha sötét, nyirkos, undorító tömlöcön hatol is keresztül. 
A világosság sohasem torzul sötétséggé, sugarai nem homályosulnak el. A fák levelei minden ősszel lehullnak, hogy aztán az avarban elrothadjanak, de egyetlen fénysugár sem avult még el soha. A világ számos változáson ment már keresztül, de a világosság ugyanaz ma is: ifjúkori dicsősége ma is ott tündöklik rajta. A fiatal napsugarak táncolva szöknek elő a központi tűzforrásról, és lankadatlan szárnyakon látogatnak el hozzánk, s eközben folyton magukon hordják a teremtés napján nyert frissességük összes díszeit. – 
Nos, vigyétek át most mindezt Isten kegyelmére, és meglátjátok, dicsőségét híven szemlélteti. A kegyelem romolhatatlan: folyton tiszta és jó. Legyőzhetetlen: céljait pontosan eléri. Elenyészhetetlen: Isten magja, mely él és megmarad örökké. Ó, drága kegyelem, ha ott élsz egy lélekben, ha akár első napodat éled is, te jó vagy!
A világosság jó, nem csak önmagában, hanem jó hadviselésében is. A világosság harcolt a sötétséggel, és jó volt a sötétségnek, hogy a fény küzdött ellene. 
A kegyelem eljött hozzád, ifjú barátom, hogy harcoljon a benned levő sötétséggel. És harcolni fog bűneiddel, harcolnia kell bűnös természeteddel, és le kell azt győznie.
A világosság, mely Istentől jött, jó volt a maga mértékében. Nem volt sem túl nagy, sem túl kicsiny. Ha az Úr nagyobb világosságot küldött volna a világba, mindnyájunkat megvakított volna káprázatos fénye, ha pedig kevesebbet küldött volna, homályban botorkálnánk. – 
Isten az újszülött keresztyénbe is épp annyi kegyelmet küld, amennyit az elviselni képes. Nem adja meg egyből a felnőttkor érettségét, mert ez nem lenne helyénvaló. Nem mondta-e Jézus: „Sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” 
A hajnal éppúgy jó, mint a dél.  A kegyelemben-csecsemő szépsége gyönyörű, és a benne levő kegyelem a helyzetének éppen megfelel.  
Kedves testvérem, ne ítéld el az újszülöttet, amiért nem bír még a felnőttekre jellemző világossággal és kegyelemmel, hisz ez ésszerűtlen lenne. 
Aztán, a világosság jó volt, előkészületként, Isten többi munkájára nézve. A nagy Teremtő növényeket akart létrehozni. Mit tehettek volna a növények világosság nélkül?! Tudta, hogy hamarosan madarakat alkot, hogy repdessenek az égen, és barmokat, hogy legelésszenek a mezőn, – és nem volt-e szükséges a világosság mindezekhez? Jól tudta, hogy a világosság, bár csak kezdet, feltétlenül szükséges munkájának elvégezéséhez. – A világosságra szükség volt, hogy az emberi szem örvendezni tudjon majd Isten munkáiban. Így látta Isten, hogy a világosság jó: mindazzal kapcsolatosan, ami lenni fog.  – 
És ó, kérlek titeket, akik most fiatal megtértekkel foglalkoztok, a bennük levő kegyelmet azzal összefüggésben szemléljétek, ami bennük még létrejön! Ne annyira a bennük levő gyengeségre összpontosítsatok, mint inkább arra a tényre, hogy ez már a zöld hajtás, és hitetek lássa az aranykalászt, mely ki fog formálódni abból a zsenge szárból. Lássátok meg tehát a makkban a tölgyet, a gyermekben a férfit, és mondjátok jónak.
Micsoda hatalmas gondolat-anyagot meríthet az ember ez egyetlen igazságból, hogy a világosság s a kegyelem jó az eredményeikre való tekintettel! 
A fény hozza létre azt a szépséget, mely feldíszíti az egész világot. Nélküle a világ koromfeketeség lenne. A fény ecsetje festi szépre az egészet. S éppen így a jellem minden szépsége a kegyelemnek a gyümölcse. 
A világosság tartja fenn az életet. Nélküle az élet hamar ellankadna és kihalna. Ekként egyedül csak a kegyelem tartja fenn a hívő erényeit és nemes tulajdonságait. A mindennapi kegyelem nélkül lelkileg holtakká válnánk. – 
A világosság számos betegséget gyógyít, és a kegyelem gyógyulást hoz a szárnyai alatt. – 
A világosság vigasz, a világosság öröm! A börtön sötétjében raboskodó fogoly jól tudja, mennyire igaz ez. És így Isten kegyelme örömet és békességet munkál bárhol, ahol csak szétárad. – 
A világosság felfed, leleplez. És így tesz a kegyelem is, mert nélküle nem láthatnánk az Isten dicsőségét a Jézus Krisztus arcán fényleni. – Járjunk világosságban, amint Isten a világosságban van, hogy így közösségünk lehessen vele! „Uram, küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem, vigyenek el a te szent hegyedre!”
Látjátok tehát most már, hogy Isten sok rejtett jót fedezett fel a világosságban, és hasonlóképpen a kegyelemnek a lélekben végzett első munkájában is számos jót észlel, melyekről a léleknek nincsen tudomása, s amelyeket még jóindulatú keresztyén figyelőknek a szeme sem képes felismerni.   
IV.
Ez továbbvezet s arra indít engem, hogy a prédikációt egy gyakorlati megjegyzéssel zárjam, éspedig, hogy Isten kifejezte az első napi teljesítményének értékelését. Itt találjuk ítéletének kifejezését – „Isten látta a világosságot, hogy az jó.” 
Ez arra késztet, hogy így szóljak a frissen megtértekhez: az Úr bátorítani kíván téged. Mióta megtértél, sokat néztél önmagadra, és talán egyre inkább elkeseredtél, és sírva fakadtál: „Ó, én olyan aljas vagyok! Nem tudtam eddig, hogy mindez a romlottság bennem rejtőzött!” 
Ó, igen. És nem tudod azt sem, mi minden rejtőzik még benned most. „De én olyan rossz vagyok!” – mondod. Hadd biztosítsalak, hogy sokkal rosszabb vagy annál, mint ahogy most magadról véled. „De uram, – szólsz –, én elég rosszat látok már magamban ahhoz, hogy kétségbe ejtsen.” Igen, de ha láthatnád a teljes igazságot magad felől, úgy tízszeresen mélyebbre döntene a kétségbeesésed. Reménytelenül rossz vagy, és jó, hogy erre rádöbbentél. 
Én gyakran hálát adok Istennek, amiért korán megtanított arra, hogy régi természetem halott és romlott, úgy, hogy azóta semmi sem okoz meglepetést vele kapcsolatban. Úgy indultam, mint aki teljesen csődbe jutott fizetésképtelen, és ezért sohasem lehettem szegényebbé felismert helyzetemnél. Ruhátlanul kezdtem, s ezért sosem vesztettem el egyetlen ruhadarabot sem magamról. Halott voltam, teljesen halott, és ezért nem volt erőveszteségi tapasztalatom. 
Szükséges alaposan megtanulnod, s tisztában lenned azzal, hogy „nem lakik benned, azaz a testedben semmi jó”. „A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen: mert az Isten törvényének nem engedelmeskedik és nem is teheti.” Szögezd le biztos tényként ezt az igazságot már az induláskor, s aztán semmin sem fogsz meglepődve csodálkozni, saját szívedre nézve. 
Természeted javíthatatlan és gyógyíthatatlan, de áldott világosság van immár benned, mit Isten helyezett beléd, és Isten emiatt gyönyörködik benned. 
Még ha csak egy hete születtél is bele Isten családjába, s csenevész rugdalózó, síró kisbaba vagy is az Úr háza bölcsődéjében, mégis, Atyád szeret téged, és nagy jövőt épít arra a kegyelemre, mit neked adott! Nos, ne csüggedj, és ne légy levert! Így szólj magadhoz: „Az Úr azt mondta, hogy a hit, mit nekem adott, jó: azt mondta, hogy az a kis szeretet, mellyel rendelkezem, jó. Ez igen bátorító, s nagy vigasz számomra, mert ha Ő elkezdte bennem a jó munkát, biztosan véghez is viszi.”
Az utolsó mondatokat az idősebb keresztyénekhez intézem. 
Ha az Úr kijelenti első napi munkájáról, hogy jó, – úgy szeretném, ha ti is így vélekednétek, és helyeselnétek azt. 
Ne várjatok addig, míg látjátok a második, harmadik, negyedik, ötödik vagy hatodik napot, mielőtt bizalmat éreznétek a megtért iránt, és testvéri jobbot nyújtva közösségetekbe fogadnátok. Ha Isten ilyen hamar bátorítóan szól, szeretném, ha ti is hasonlóképpen tennétek! 
Egy pár bátorító szó egy fiatal keresztyénhez igen nagy segítség lesz a számára, és gyengesége sóvárogva várja e szavakat. Nekünk, akik régtől fogva az Úr útján járunk, szégyellnünk kellene, ha nyersek, morcosak és kritikusak vagyunk. 
Ugye, tudjátok, hogy ama példázatban az idősebb testvér volt, s nem a kisebbik, akik ezt mondta: „Ez a te fiad hazajött, ki paráznákkal emésztette fel vagyonodat,” s így tovább. Kérlek, ne zülljetek le az idősebb testvér lelkületére! Az évek múlásával nyilván idősödtök, de igyekezzetek ifjúi lelkülettel maradni.  
Hajlamosak vagyunk túl sokat kérni a frissen megtértektől, és sokkal többet elvárni tőlük, mint amit valaha láthatunk. Ez nem helyes. Nem sok jót teszünk nekik azzal, hogy kritizáljuk őket, de nagymértékben használhatunk nekik bátorításainkkal. 
Mind olvastunk a múlt héten a napilapokban Webb kapitány teljesítményéről, hogy átúszta a csatornát, és megfigyelhettük, hogy itt-ott egyesek a barátai közül mint lelkesítették és bátorították. Segített-e ez neki? Minden bizonnyal igen!  Semmi sem hat úgy, mint egy bátorító mosoly a lankadó, csüggedt barát felé. 
Ezért mondom: adjatok egy mosolyt a gyenge testvérnek! 
Amikor egy fiatal hívővel találkoztok, aki ide-oda hányódik, adjatok neki egy lelkesítő mosolyt; szívélyes szeretettel, mosolyogjatok rá derűsen! Mondjatok neki valamilyen bíztató igét, kiváló ígéretet, tárjátok fel neki, hogy az Úr miként segített rajtatok. 
Egy pár jó szó nem kerül sokba, de igen sokat jelenthet az ő részére, miközben a sötét, szúrós tekintet, melyet talán észrevétlenül tanúsíttok iránta, megdermeszti a velőt is a csontjaiban. Sok fiatal keresztyén kapott már fagyot a szigorú hívők hidegségétől. 
Legyen alapszabályunk bátorítani a fiatalokat és segíteni őket előre, mert ez a bátorító munka kihathat egész életükre. 
Amint az Úr az első napi munkát jónak minősítette, úgy mondta ugyanazt a minősítést a következő napokon is, míg végül kijelentette az egészről, hogy „ímé, igen jó”. Éppen így, bízom abban, hogy „jó” lesz minden a frissen megtérteknél is kezdettől a végig. 
Az a korai áldás, amit ti ajkatokkal a fiatal hívőre ruházhattok, első lehet azon helyeslések ezreiből, melyek végül az Úr szavaiban jutnak teljességre: „Jól vagyon, jó és hű szolgám!” 
Mindenesetre, kedves testvérem, ha ezt teszed, ez felfedi benned az Istenhez való hasonlóságot. Az Úr azt mondta az első napi munkáról, hogy jó: kövesd hát Isten példáját, légy kész meglátni a jót, bármilyen csekély legyen is az, légy kész elismeréssel szólni róla. 
Saját vigaszodra, örömödre fog szolgálni, ha meglátod és pártolod a kegyelem kezdetleges munkáit. Ha olyan szemed van, mely fürgén kutat a jó után, akár a fiatalokban, akár az idősekben, ez igen áldott képesség lesz nálad. 
Akik éles szemmel figyelnek mások hibáira, mind szerencsétlen teremtmények. Ránéznek a napra, és fintorogva azt mondják: „foltok vannak rajta”. Szemlélik a holdat, s fanyalogva megjegyzik, hogy a fénye halovány. Jobb vaknak lenned, mintsem így látnod! Ne így legyen ez közöttetek! 
De amint Isten látta, hogy jó a világosság, úgy nézz te is rá, és örvendezz benne! Légy a kezdetleges gyenge kegyelmi munka pártfogója, s ez által a benned levő kegyelem egyre erősebb lesz. Vigasztald a félelmes szívűeket, támogasd a gyengéket, légy türelmes mindenki iránt, és szent szeretettel viselkedve ne ródd fel rosszat, hanem örvendj az igazságban!  


