

28

Szülők és lelkipásztorok öröme
C. H. Spurgeon prédikációja (1148)


Elhangzott 1873. december 2 –án, Londonban.

Angolról fordította: Borzási Sándor, 2019 január 4, Lupény, 


Forrás: Spurgeon: The Parent’s and Pastor’s Joy, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, vol. 19.



Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. (3Jn 4)

1¶János úgy beszél itt magáról, mintha apa volna. És ezért, megadjuk a szülőknek azt a jogot, hogy kisajátítva használják ezt az igét. Biztos vagyok benne, hogy sok édesanya és édesapa van itt jelen, akik szívből elmondhatják: „Nekünk nincs nagyobb örömünk, mint ha halljuk, hogy gyermekeink az igazságban járnak.” 
De János nem volt test szerint atyja azoknak, akikhez írt. Lelki atyjuk volt, mivel az ő szolgálata által születtek újjá, új életre. Velük való kapcsolata abban állt, hogy eszköz volt a megtérésükben. És ezt követően egy gondos apa szerepét töltötte be, mennyei táplálékkal és üdvös tanítással látva el őket.  
Nos, ezért, ezen a délelőttön, ezt az igét először a szülők vallomásaként tárjuk fel, majd újra elővesszük, a hűséges lelkipásztorok vallomásaként: „Nincs annál nagyobb örömünk, mintha halljuk, hogy gyermekeink az igazságban járnak.”

I.
2¶Először, tehát, arról szólunk, hogy a szülők legnagyobb örömét az képezi, ha gyermekeik az igazságban járnak. 

És itt azzal a megjegyzéssel kell kezdenünk, hogy ez sajátos öröme a keresztyén apáknak és anyáknak. 
Egyetlen szülő sem képes ezt szívből így vallani „Nincs nagyobb örömem, mint amikor hallom, hogy gyermekeim az igazságban járnak”, csak akkor, ha ő maga is az igazságban jár. 
Egy farkas nem imádkozik azért, hogy magzatai báránnyá váljanak. A hitetlen ember keveset áldoz gyermekeinek a kegyességére, mivel ő maga nem törődik a kegyességgel. Aki nem becsüli saját lelkét, az nem fogja becsülni utódainak a lelkét sem. Aki elutasítja Krisztust, saját lelke üdvét illetőleg, nem valószínű, hogy sóvárogni fog utána a gyermekei érdekében. Ábrahám imádkozott Ismáelért, de sehol sem olvastam, hogy Ismáel imádkozott volna az ő fiáért, Nebajóthért. 

3¶Attól félek, hogy még a hitvalló keresztyének között is sokan vannak, akik nem tudják őszinte szívvel elismételni a textusomat. Más örömet keresnek a gyermekeikben, és kevésbé érdekli őket, ha az igazságban járnak-e, vagy sem. Örvendeznek bennük, ha testben egészségesek, és nem bánkódnak, ha a bűn leprája rajtuk marad. Gyönyörködnek szép ábrázatukban, de nem teszik fel a kérdést, vajon kedvét leli-é az Úr bennük (tetszést találtak-e az Úr színe előtt)? Adjatok a leányka lábára aranypapucsot, és sok családfő annyira elégedett lesz, hogy sosem teszi fel a kérdést, vajon a széles úton, vagy a keskeny úton jár-e vele. 

4¶Nagyon elszomorító látni egyes hitvalló keresztyének elégedettségét mindaddig, amíg gyermekeik okosságot tanúsítanak a tanulásban, éleseszűséget az üzletben, bár semmilyen jelét sem adják az új természetnek. Ha vizsgáikat jó eredménnyel végzik, és alkalmasnak látszanak a világ csatáira, úgy szüleik elfelejtik, hogy van egy legfelsőbb osztályzat is, mely dicsőséges koronát képez, amelyhez a gyermeknek isteni kegyelem által szükséges felkészíttetnie, és Isten minden fegyverével felfegyverkeznie. 
5¶Ó, ha gyermekeink elvesztik az élet koronáját, úgy gyenge vigaszt fog az jelenteni, hogy kitűntetést nyertek az irodalomból, vagy a művészetből. Sokan, akiknek jóval többet kellene már tudniuk, földhözragadt gondolkozással rendkívül megáldottnak vélik magukat gyermekeikkel, ha megházasodnak, ha nyereséges vállalkozást indítanak, vagy ha magas szintre jutnak szakmájukban. Szüleik örömmel térnek nyugovóra, és teljesen elégedetten ébrednek, ha fiuk anyagilag prosperál, még ha máskülönben a pokol felé tart is. 
Nekik nincs annál nagyobb örömük, mint hogy gyermekeiknek részük legyen ez életben, és kincseket gyűjtsenek itt, hol a rozsda megemészti. 
6¶Bár sem fiaik, sem leányaik semmi jelét sem adják az újjászületésnek, semmi jelét sem szolgáltatják, hogy Istenben gazdagok lennének, semmi ismertető-vonást sem tanúsítanak a kiválasztó szeretetről, a megváltó kegyelemről, vagy a Szentlélek megújító erejéről, mégis, vannak szülők, akik igen elégedettek helyzetükkel. – 
Nos, csak azt mondhatom komolyan az ilyen hívő szülőkről, hogy meg kell kérdőjelezniük, vajon keresztyének-e egyáltalán! És ha ők nem kérdőjelezik ezt meg, úgy meg kell engedniük valakiknek közülünk, hogy komolyan tárgyaljunk felőlük! 

7¶Amikor egy ember szíve igazán rendben van Istennel (megigazult), és ő maga megmenekült az eljövendő harag elől s mennyei Atyja orcájának a világosságában él, akkor bizonyos, hogy aggódik gyermekeinek a lelke miatt is. Halhatatlan voltukat szem előtt tartva érzi, hogy semmi sem nyújthat neki nagyobb örömet, mint amikor hallja, hogy gyermekeik az igazságban járnak. 

8¶Szeretteim, ítéljétek meg hát magatokat ez ige gyöngéd, de mélyreható próbatesztjével! 
Ha hitvalló keresztyének vagytok, de nem tudjátok elmondani, hogy nincs nagyobb örömetek gyermekeitek megtérésénél, úgy okotok van megkérdőjelezni, vajon van-e egyáltalán értelme a hivőségeteknek!

●8¶Aztán jegyezzük meg azt is, hogy az igében említett öröm különleges öröm a tárgyát illetőleg. 
A kifejezés igen mélységes, és sokatmondó. János nem elhamarkodottan írt, nem üres szavakkal fogalmaz, hanem sok mindent összesűrített bennük. Azt mondja, „Nincs nagyobb örömem, mint mikor hallom, hogy gyermekeim az igazságban járnak.” 

9¶Nos, szeretett szülők! Igen nagy öröm az a számunkra, ha gyermekeink megtanulják az igazságot.  
Remélem, nem hagyjátok egyiküket sem felnőni és az otthont elhagyni úgy, hogy ne ismerték volna meg az evangélium tanait, hogy ne ismerték volna meg Krisztus életét, a Szentírás nagy igazságait, - vagyis anélkül, hogy a lehető legjobb ismeretben ne részesítettétek volna őket az üdvterv nagy alapelveiről. 
Amikor látjuk, hogy gyermekeink, ha kikérdezzük őket, alaposan ismerik az evangéliumot és jól meggyökereztek, megalapozódtak annak tanaiban, ez nagy öröm a számunkra, és ez így van rendjén. – 

10¶Azonban sokkal nagyobb öröm az, amikor ezek a gyermekek kezdik érezni az igazságot. 
Mert, sajnos, ismerhetjük ezeket, és mégis elveszhetünk, ha nem érezzük ezeket bensőnkben. 
Kedves Szülő! Mondd, nem örült-e a szíved, amikor először láttad a bűnbánat könnyeit a lányod szemében? Nem örvendtél-e, amikor fiad el tudta mondani: „Édesapám, úgy hiszem, már én is hiszek, és meg vagyok mentve Isten kegyelme által!”?  - Valóban nagyobb öröm az, ha érzik az igazság erejét, mint ha csak ismerik annak betűjét. Ez öröm nélkül, remélem, közületek senki sem fog elégedetten továbbmenni. 
Szent ambíciónak kell lennie minden egyes szülőben, hogy egész háza népe, annak minden egyes tagja megújíttassék a Szentlélek által!  

11¶Nagy öröm az, amikor gyermekeink állást foglalnak az igazság mellett – amikor ismerve és érezve is azt, végül bátorságot vesznek ezt mondani: „Szeretnénk Isten népéhez csatlakozni, mert hitünk szerint mi is hozzájuk tartozunk.” 
Ó, boldog nap az, akár egy mennyegző napja, amikor a szülők tanúi lehetnek, hogy gyermekük Isten népéhez adja magát, miután szívét már először odaadta az Isten Krisztusának!  Hívő gyermekeink keresztsége mindig igen örömteljes alkalom számunkra, és ennek így kell lennie. A mi szüleink is annak idején magasztalták az Urat, amikor hallották, hogy kijelentettük: „az Úr pártján vagyunk!” És mi is nagyon hálásak vagyunk, amikor ugyanebben a kiváltságban részesülünk, a mi gyermekeinket látva. 

12¶De szeretteim, mindezek mellett aggódás tölt el bennünket. 
Amikor tanítjátok gyermekeiteket, ott bujkál bennetek a félelem, hogy talán tanulásuk nem jár igazi haszonnal. Amikor szívüket érzelem hatja át, szorongat a félelem, nehogy csak múló érzés legyen az egész, csak természeti fellángolás, mely nem Isten Lelkének a munkája. És még akkor is, amikor megvallják, hogy az Úrhoz tartoznak, még mindig ott marad a komoly kérdés: Vajon tartós lesz-e ez? Képesek lesznek-e megállni és hűek maradni a hitben életük utolsó percéig?

13¶De az igénkben feltárt öröm magasabb fokú mind az említett háromnál, bár ezeknek e teljes öröm előtt kell járniuk, és lényegében e magas öröm ezekből származik.  „Nincs nagyobb örömem annál, mint amikor hallom, hogy gyermekeim az igazságban járnak.” – 
Itt van a lényeg: az ő gyakorlati keresztyénségükben, amikor az evangélium ereje ténylegesen felragyog életvitelükben! 
Ez bizonyítja, hogy a tanítást jól befogadták, és érzelmük nem szalmaláng, hogy vallástételüket nem hamisan és tévesen tették, hanem igazán! 

14¶Micsoda öröm lesz számunkra látni fiainkat felnőni, amint feddhetetlenül, megfontoltan, becsületesen, kegyelemmel teljesen az igazságban járnak! És lányainkat látni gyönyörűen fejlődni, a szelíd és csendes lélek ékességével felékesítve, igazi példaképeivé válva mindannak, ami kedves, nemes, jóhírű és igaz, - akár a mi hajlékunkban, akár új otthonukban, ahol egyre népesebb család nő fel körülöttük! „Nincs nagyobb örömem ennél!” – mondja János. És bizonyára mindannyian közületek, kinek ilyen örömet adott Isten, elmondhatjátok, „Ámen! Ámen! Így van!” 

Az elénk tárt örömnek tehát különleges a birtokosa, és különleges a tárgya. (És különleges a természete, jellege is), Mert -

15¶Egészséges öröm ez, szeretteim, melyet teljességben élvezhetünk, anélkül, hogy a félelem árnya megzavarna, mert ez jellegében felülmúl minden földi örömet. - „Ne túl sokat… Ne vidd túlzásba…” – ez egy jó szabály mindenre, ami csak időleges. De a gyermekeink igazságban járása feletti örömet élvezhetjük annyit, amennyit csak akarjuk! 

16¶Mert, először is, ez egy lelki öröm, s ezért felsőbbrendű jelleggel bír. 
Nem örvendünk maximálisan azon dolgokban, amelyeket testi szemeinkkel látunk, füleinkkel hallunk, mert ezek testi dolgok, és romlásnak vannak alávetve. Olyanok, akár a ruha, amit a moly megemészt, vagy mint a fém, melyet a rozsda elmar. Viszont örvendünk Isten Lelke munkájának, mert ez olyan munka, amely fennmarad akkor is, amikor ez a világ elmúlik. -
Annának nyilván volt némi öröme az új ruhácskában, melyet készített a gyermek Sámuel részére, de sokkal nagyobb örömmel ujjongott a gyermek új szíve felett, mely korán megmutatkozott az ő cselekedeteiben. 
Ha fiúnk királyi trónra jutna, bizonyos örömöt kelthetne bennünk. De ha azt látjuk, hogy gyermekeink „királyokká tétettek az egész földön”, amaz ősi ígéret szerint, ez összehasonlíthatatlanul nagyobb, isteni gyönyör lesz számunkra! 
 Örüljetek hát neki, reszketés nélkül, mert a lelki öröm sohasem fog megártani. 

17¶Az ilyen öröm az Isten iránti szeretetből fakad, és ezért ajánlatos. 
Kívánjuk gyermekeink megtérését, és örömmel tölt el ennek látványa, mert szeretjük Istent. Iránta való szeretetből, az Ő kegyelme által adtuk magunkat neki, és most, a késői években ugyanaz a szeretet késztet gyermekeink felajánlására. Amint az öreg Barzillai kérte Dávidot, hogy fogadja el az ő fiának, Kimhánnak személyes szolgálatát, úgy mi is, amikor erőnk gyengül, utódainkat ajánljuk fel az Úrnak, hogy ők pótolhassák be szolgálatban való hiányosságainkat. Megvalljuk – 

Ha tízezer nyelvem volna is,
Egy sem maradhatna némán,
Ha tízezer szívem lenne is,
Azokat is mind Neked adnám.

S most, hogy csak egy nyelvvel rendelkezünk, szívünk égő vágya, hogy gyermekeink nyelve is zengje a Megváltó dicséretét. Nincs más életünk e földön, amit sajátunknak nevezhetnénk, de itt vannak azok az életek, amelyeket az Úr adott nekünk, és gyönyörűséggel tölt el, ha Ő rendelkezik felettük. Felkiáltunk: „Uram, vedd e gyermek életét, hadd teljen el teljességében a te szolgálatodban, zsenge korától kezdve egészen addig, míg ősz haj ékesíti majd a fejét”.  
Olyan ez, mint amikor az öreg katona feljön királyához, és ezt mondja: „Megöregedtem a te szolgálatodban, immár kimerült és gyenge vagyok. De te olyan jó uralkodó vagy, hogy elhoztam a fiamat, hadd szolgálhasson neked már zsengekorától elkezdve. Hadd vegye át apja helyét, és hadd múlja őt felül királya és országa iránti vitézségében és szolgálati képességében.” 
Nos, amikor gyermekeink igazságban és Isten iránti szeretetben járnak, ez örömmel tölt el bennünket, hogy íme, egy új szív odaszentelte magát az Ő szolgálatára.  

18¶Méltán ujjonghatunk fiaink és lányaink üdvösségében és megszentelődésében, mert ilyen módon Krisztus országa hódítást vesz a világban. 
Az a kéz, amely amott a zászlót tartja, a harc hevében egyre gyengébb, és nem soká a halálba hanyatlik. Boldog az a zászlóvivő, aki mielőtt szeme lecsukódna, láthatja a fiát, amint megragadja a lobogót, és magasra tartva lengeti a sereg fölött. Boldog Ábrahám, hogy Izsák az utódja! Boldog Dávid, hogy Salamon követi a trónon! Boldog Loisz, hogy Eunika a lánya, és boldog Eunika, hogy van egy Timótheus fia! 
19¶Ez az az apostoli utódlás, amelyben mi hiszünk, s amelyért imádkozunk. 

Az eljövendő években hogyan láthatjuk a kegyesség magvát virágozni az országban? A világot hogyan lehet meghódítani Krisztusnak? Nos, hogyan másként, ha nem Izráel ifjai által? Mi békésen alszunk majd amott, a zöld pázsit alatt a temető csendjében; és más hangok fognak felcsendülni a szentek gyülekezetében. Más vállak fogják hordozni az Úr ládáját a pusztaságban. – 
Hol vannak a mi utódaink? Honnan fognak jönni e diadalmas hangok, és honnan származnak ez erőteljes vállak? Úgy hisszük, hogy gyermekeink közül fognak támadni, és ha Isten kegyelmesen megadja ezt, ennél nagyobb örömet nem is igényelünk. 

20¶Megmondom nektek, miért különleges öröme ez egyes keresztyén szülőknek: azért, mert komoly imádság tárgya volt náluk. 
Ami az imádság kapuin tér be hozzánk, az mind zenével és vigassággal jön a házba.  – 
Ha könnyek közt könyörögtél érte, úgy mosolygós arccal fogod fogadni. – A meghallgatott imádság öröme arányos az imában tanúsított tusakodással és harccal. 
Ha átérezted olykor, hogy szíved kész megszakadni gyermekeidért, ha meg nem térnek Istenhez – akkor, mondom neked, amikor megtérnek, biztosan érezni fogod, hogy örömében szíved szinte kiszökik a helyéből, amikor arra gondolsz, hogy üdvösséget nyertek. Szemeid, melyek vörösek voltak a sírástól a fiatalok balgaságai miatt, egy napon fényesek lesznek az örömtől, a szent cselekedeteket szemlélve, amelyek Isten szívükben végzett kegyelméről tanúskodnak.  
Nem csoda, hogy Anna olyan szépen énekelt: mivel előbb nagyon buzgón sírt és imádkozott. Az Úr meghallgatta őt, s az imameghallgatás örömét csak növelte az imában tanúsított korábbi tusakodása. 
Nincs ennél nagyobb örömünk, mint amikor gyermekeink az igazságban járnak. És ez egy helyes és megengedett öröm, mely jó forrásokból fakad, és nem kell félnünk ennek élvezetében.  

21¶Továbbá, ez az öröm megelevenítő hatású.  Mindazok, akik csak átérezték, tudják, hogy erőt áraszt beléjük. 
Akik közületek még nem nyertétek meg, de nagyon vágytok utána, meg fogtok újulni e vágytól. 
Hadd világítsam meg, miről beszélek. Van egy fiú a családban, aki már megtért Istenhez? Ennek nagyon örvendünk, de nem rekedünk meg az egy feletti örömben, hanem késztetve vagyunk a többire gondolni.  Ha Istennek tetszett a család egy részét üdvösségre vezetni, ott van az éhség és szomjúság a szülők szívében, e fenséges gyönyör után. És az ilyen szülő így kiált: „Uram, add, hogy mind bent legyenek, egy se maradjon odakünn!” 

22¶Vannak-e itt e reggelen olyanok, akiknek szívét boldogság tölti el, látva, hogy gyermekeik mind megtértek? Úgy hiszem, vannak itt ilyen lelkek. – 
Ó, milyen szent és szép, milyen mennyei kell, hogy legyen a ti családotok, ha Istennek tetszett - sok más gyermeke felett - ilyen kiváltságban részesítenie titeket! Legyetek nagyon hálásak, és miközben örültök, tegyétek örömötök koszorúját Megváltótok lábához. És ha most egy kis gyülekezetet képez a családotok, tartsátok fenn még nagyobb buzgósággal és szentséggel a családi istentisztelet rendjét, és imádkozzatok másokért, hogy az Úr hasonló módon áldja meg őket is. 

23¶Szeretteim, gyermekeitek közül egyesek megtértek, miközben mások megmentetlenek? 
Akkor kérlek, az, amit az Úr tett egyesekért, bátorítson titeket a többiekre nézve is! Amikor térdeiteken imádkoztok, így szóljatok mennyei Atyátokhoz, „Uram, te meghallgattál engem házam népe egy részét illetően. Ó, kérlek, nézz kegyelmesen az egész családra, mert nem tudom elviselni, hogy kedves gyermekeim eltökélten a te ellenségeid maradjanak, azt az utat járják, mely a pokolba visz! Te igen boldoggá tettél engem azzal a hittel és bizonyossággal, hogy gyermekeim egy része az igazságban jár, de szomorú vagyok, mert a többiek esetében azt látom, hogy szívük még nem változott meg, és nem tartják meg a Te rendeléseidet. Uram, hadd egye egész házam-népe a Páska-Bárányt, és hadd jöjjenek ki velem Egyiptomból mind a te kegyelmed által!” 

24¶Meg vagyok győződve, szeretteim, hogy így éreztek. Mert minden igaz keresztyén sóvárogva kívánja, hogy gyermekeit mind az Úr elhívottjának lássa. – 
Tegyük fel, elénk tárnák, hogy családunkból egy gyermek el kell, hogy vesszen, és nekünk kellene megtennünk a rettenetes választást, ki legyen az elvetett: sosem tudnánk magunkat rávenni a döntésre, annyira borzasztó feladat lenne! Isten sosem rendelt bennünket ilyen nyomorúságra. – 
25¶Hallottunk egy szegény ír családról, ahol igen sok gyermek volt, és nagy ínségben voltak. Egy kedves barát felajánlotta az apának, hogy egy gyermekét adja oda úgy, hogy sosem látja többé, és semmi jogot sem formálhat hozzá. És a szülőknek kellett kiválasszák a gyermeket. Hosszú történet ez, de tudjátok, miként folyt le a párbeszéd a szülők között. Természetesen nem tudták feladni az idősebbet, egyszerűen mert ő volt az elsőszülött… A második annyira hasonlított az anyjára. A harmadik annyira gyenge és beteges volt, hogy nem tudott volna meglenni anyja gondoskodása nélkül. S így sorra haladt a mentség az egész családon végig, míg az utolsóhoz értek, és senki sem merészelte még csak felvetni is az anyának a gondolatot, hogy megfosztassék a kedvencétől. Egy gyermekről sem tudtak lemondani. Inkább együtt nélkülöztek, mintsem lemondjanak egymásról. 
Nos, biztos vagyok benne, ha egy gyermeknek puszta átadása egy kedves barátnak ilyen fájdalmas dolognak bizonyul, és nem tudnánk döntést hozni, melyikről mondjunk le, úgy még kevésbé tudnánk szeretett gyermekünket az örök kárhozatba küldeni! 
Isten mentsen az ilyesmiről való álomtól is! Éjjel és nappal sírva esedeznénk: „Nem, Uram! Nem tudom elviselni, meghalni látni őket. Könyörülj rajtuk, kérünk Téged!”  Szinte felülmúlnánk a Mózes lelkületét: „Inkább engem törölj ki az élet könyvéből, mintsem gyermekem elvetett legyen. Mentsd meg őket, Uram! Mentsd meg őket, kivétel nélkül, a te irgalmadért!” Nem szabad személyválogatást tennünk imáinkban gyermekeink között. 

26¶Nos, meg vagyok győződve, hogy teljesen helyesen járunk el, ha ilyen vágyak és érzelmek hatnak át, és nagyon rossz az állapotunk, ha képesek vagyunk leülni, és nyugodt nemtörődömséggel szemlélni tulajdon magzatunk örök pusztulását. 
Isten szülőkké tett benneteket, és nem várja el, hogy másként viselkedjetek, mint a szülői viszony megkívánja tőletek. 
Ami természetellenes lenne, az nem lehet helyes. Mint Atya, az Úr maga is szánakozik gyermekei felett, és bizonyára sosem veszi rossz néven, ha mi is így teszünk. 

27¶Sehol sem találod, hogy feddésben részesült volna a szülői szeretet, csakis akkor, ha bölcstelenül szemet hunyt a bűnre. Még Dávid keserű kifakadása is, „Ó, édes fiam, Absolon, szerelmes fiam, bárcsak én haltam volna meg helyetted! Absolon, édes fiam, szerelmes fiam!” – nem olvassuk, hogy az Úr megfeddte volna őt ezért. 
És Ábrahámot sem feddte meg, amiért így imádkozott: „Bárcsak Ismáel élne teelőtted!” Ezek az óhajok annyira egyezők a természetes hajlamokkal, melyeket Isten maga plántált belénk, hogy, még ha nem is teljesülnek mindig, sohasem részesülnek megrovásban. Még ha gyermekünk egy Ézsauvá, vagy egy Ismáellé, vagy egy Absolonná válnék is, mégis, az apának érte mondott imái nincsenek eltiltva. Hogyan is lennének?! 

28¶Ne félj, valahányszor csak imádkozol gyermekeid lelkéért! Légy küzdő, állhatatosan, buzgón, komolyan esedező közbenjáró! Ne a gyermek életéért imádkozz – ezt hagyd Istenre; nem is a gyermek egészségéért – ezt másodlagos tárggyá teheted; hanem a gyermek lelkéért! Ne fojtsd el magad ebben, hanem küzdj oly keményen, ahogy csak teheted, és mondd: „Nem bocsátlak el, míg meg nem áldod gyermekeimet, kivétel nélkül mindegyiket közülük!  Megtéretlen állapotuk képezi legnagyobb szomorúságomat: Ó, Uram, légy kegyelmes megmenteni őket ebből!”

29¶Továbbá, ez az öröm, melyről igénkben szó van, igen komoly kérdéseket vet fel, mert ezt az alternatívát tárja elénk – „Mi van, ha gyermekeim nem járnak az igazságban?”  
Nos, ez sok szomorúságot, álmatlan éjszakát és gondterhelt napot fog okozni nekünk ez életben. 
Láttam jó embereket, és nagy embereket összeroskadni napi problémák alatt, azon bajok miatt, melyeket a gyermekeik okoztak szívüknek. 

30¶Valaki azt mondta: „A gyermekek kétes áldások”, - és állítása közel áll az igazsághoz. Áldások ők, és különleges áldásokká válhatnak Isten kegyelméből, de ha züllöttekké, tisztátalanokká, istentelenekké válnak, úgy csak szívfájdalmat okoznak nekünk. 

„Milyen éles kígyó-fog lehet,
Ha hálátlan a gyermeked…”   

Egyetlen kereszt sem olyan nehéz, mint az élő kereszt. 

31¶Egy istentelen férjhez kötött feleség, vagy egy szívtelen feleséggel felemás igában élő férj után, azt az apát sajnálom leginkább, akinek gyermekei nem járnak az igazságban, aki maga mégis komoly keresztyén. 
Hát folyton így kell annak lennie, hogy az apa Isten házába jár, a fia meg a kocsmába? Az apa a Sion énekeit zengje, a fia és a lánya meg Béliál nótáit fújja? Egyedül kell járulnunk az úrvacsorai asztalhoz, gyermekeinktől elszakítva? Mi a szentség és békesség útján járjunk, és szemléljük amint szeretteink a széles úton haladnak a sokasággal, megvetve azt, amit mi értékelünk, lázadva az ellen, Akit mi imádunk?  Adja Isten, hogy ne így legyen. Igen lesújtó gondolat ez… 

32¶De még borzasztóbb lesz a látvány előttünk, ha szemeinket a halál folyóján túlra szegezzük, az odaát levő örökkévalóságra. 
Mi lesz, ha gyermekeink nem járnak az igazságban, és megmentetlenül halnak meg? A mennyben nem lesznek könnyek. De ha lennének, a menny lakói áttekintve az új Jeruzsálem kőfalain vég nélkül sírnának, gyermekeiket látva a pokol tüzében, örökre elkárhozva, örökre elvágva minden reménytől. 
Mi lesz, ha azok, akiket életre szültünk, sírni fognak és fogukat csikorgatják a kínban, miközben mi Atyánk orcáját szemléljük a mennyben?! 

33¶Gondoljátok meg, hogy a nagy elválasztás be fog következni! 
Ó, könnyelmű fiatalok! Köztetek és szüleitek között örök közbevetés lesz! El tudjátok-e viselni ezt a gondolatot? 
Meglehet, szüleitek fogják először elhagyni e világot. Ó, bárcsak az ő távozásuk megérintené lelkiismereteteket, és arra késztetne, hogy kövessétek őket a mennybe! 
De ha ti mentek el először, ó, bocsánatot nem nyert, megkeményedett bűnösök, úgy szüleiteknek kétszeres kínt okoztok haláluk óráján! – 

34¶Milyen keservesen észleltem a különbséget, amikor egymástól különböző ifjak temetésen vettem részt.  Elém állt az édesanya, és kedves történetet mesélt hívő lányáról, s hogy mit tett az életben, és hogy mit mondott halálakor… És így elbeszélgettünk egymással mielőtt a sírhoz mentünk, és éreztük, hogy szomorúságunkon erőt vesz az öröm, és nem is tudtam pontosan, most vigasztalnom kell-e őt, vagy gratulálnom kell–e neki… 
De voltak olyan esetek is, amikor bementem a házba, s az ajkam összeszorult. Feltettem néhány kérdést, és igen zártan nyilatkoztak előttem. Alig mertem a dolgot érinteni. Végül az apa megsúgta, „A legrosszabb az, uram, hogy nincs bizonyosságunk a megtérése felől. Örömmel váltunk volna meg gyermekünktől, ha sorsáról valami jó jelünk lenne. Ez az, uram, ami szaggatja feleségem szívét. Vigasztald meg, kérlek, őt, ha teheted.” 
Éreztem, hogy gyenge vigasztaló vagyok, mert a reménység nélküli szomorúság valóban rettenetes dolog. 

35¶Azért imádkozom, közülünk senkinek se legyen osztályrésze felnevelt fiunk vagy lányunk felett sírni, hogy meghalt, s hogy kétszer halott. Jobb volna sosem megszületniük, jobb volna fejletlen gyümölcsként elpusztulniuk, mintsem apjuk Istene és anyjuk Megváltója gyalázatára élniük, s aztán meghalniuk, hogy az ítéletkor ez hallják „Távozzatok, ti átkozottak!”, Annak ajkáról, aki szüleiknek ezt fogja mondani „Jöjjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, mely számotokra készült”.  

36¶Az előttünk levő öröm nagyságával kontrasztban áll az ellentétjének rettenete. 
Buzgón esedezem, hogy ilyen lesújtó szerencsétlenség ne történjék senkivel sem, akik családjainkhoz tartoznak. 

Eddig az alapigét a szülőkre korlátoztam, most magamra és szolgatársaimra fogom alkalmazni.

II.

37¶Kedves barátaim, szemlélhetitek ez az igét úgy is, mint ami a LELKIPÁSZTOR legnagyobb jutalmát fejezi ki.  „Nincs annál nagyobb örömem, mint ha hallom, hogy gyermekeim az igazságban járnak.” 
Az Istentől küldött igehirdetőnek lelki gyermekei vannak, és ezek éppúgy az ő gyermekei, mint ha szó szerint házában születtek volna, mert halhatatlan természetüket nézve Isten keze alatt ő az, aki atyai kapcsolatban áll velük. 

38¶Úgy tűnik, földi kapcsolatainkról halvány emlékeink lesznek a mennyben, ahol nem házasodnak és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai, s ezért, a fiú-apa kapcsolat már nem fog létezni a mennyben, - noha, én úgy hiszem, hogy azok a lelkek, kik a földön szoros közösségben éltek, társak lesznek a dicsőségben is; de a kötelességek és társkapcsolatok kötelékei megszűnnek. 

39¶Viszont azok a kapcsolatok, melyek a lelket és szellemet érintik, tovább fognak tartani. 
Nem nézhetek fiaimra a mennyben úgy, mint vérszerinti gyermekeimre. De fiaimnak fogok felismerni közületek sokakat a mennyben, mert lelketeken keresztül, vagy inkább újjászült szellemetek folytán, mi rokoni kapcsolatban állunk. 

40¶Egy igehirdetőnek sem szabad nyugodtnak lennie, csak ha látja, hogy szolgálata gyümölcsöt hoz: hogy férfiak és nők születnek újjá Isten számára az ige prédikálása által. Ezért lettünk hozzátok küldve! Nem azért, hogy tisztességesen töltsétek vasárnapjaitokat -, nem azért, hogy megnyugtassátok lelkiismereteteket az értetek végzett istentisztelet megtartásával. Nem, uraim! 
Az igehirdetők egy magasabb céllal lettek a világba küldve, és ha lelketek nem üdvözül, úgy hiába fáradoztunk, már amennyire ti felőletek ítéljük meg a dolgot. Ha Isten kezében nem lettünk eszközei a ti újjászületéseteknek, úgy prédikációink, buzdításaink hiábavaló erőfeszítések voltak, és a ti igehallgatásotok is merő időfecsérlés volt, ha nem valami még rosszabb. 

Látni Isten számára újjászületett gyermekeket, ez rendkívül csodálatos dolog!  Ezért minden egyes prédikátor vágyik, hogy tudjon lelki fiairól és lányairól beszélni. János ezt tette.

41¶Akik a prédikátornak a gyermekei, azokat ő rendszerint ismeri (ismertek előtte). A Jánoséi voltak, jól ismerte őket, különben nem nevezhette volna őket „fiacskáim”-nak, és nem tudott volna örvendezni bennük, mint gyermekeiben. 

Ebből azt a következtetést vonom le, hogy mindenkinek kötelessége, aki lelki hasznot, és különösen megtérést nyert Isten valamely szolgájától, hogy tudassa ezt vele. János az ő gyermekeiről beszél: de tegyük fel, voltak megtért személyek, és János nem hallott róluk soha, - tegyük fel sohasem tettek semmilyen vallást a hitükről, nem csatlakoztak a gyülekezethez, úgy János az ismeretség vigasza nélkül élt és halt volna meg, s afeletti öröm nélkül, hogy hallotta volna, hogy az igazságban járnak. 

42¶Ezért, megragadva az alkalmat, hadd emlékeztesselek némelyeket közületek, kik, úgy hiszem, ismeritek az Urat, de sosem vallottátok meg az Ő nevét: hogy nagy bántást okoztok nekünk!  Mi a javatokat kerestük, szolgáltunk nektek, és Isten megáldott bennünket számotokra. És ti megtagadjátok tőlünk munkánk gyümölcsét, ami abban áll, hogy halljuk, hogy Isten helyet készített szolgálatunknak a ti lelkiismeretetekben? Ne fosszátok meg továbbra is a munkást az ő bérétől! 
Tudjátok, milyen üdítő a prédikátornak értesülni arról, hogy egy lelket megnyert Jézusnak!  Mint hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás a számunkra. Sok ilyen vizet ittam már, de epedve szomjazom még többre. 
Hálás vagyok, amikor az Úr úgy munkálkodik, mint tette nemrég, a múlt nap, és értesülök felőle. - 
Prédikáltam nektek egy reggelen egy prédikációt a kétségbeesett, csüggedéstől lesújtott lelkeknek címezve. És azt mondtam magamban, bizonyára kevesen voltak akkor jelen olyanok, akikre ez alkalmazható volt. De igen nagy hálával töltött el, amikor megtudtam, egy nappal később, hogy egyik barátunk igen jelentős távolságról jött el ide azon a reggelen, és számos kétségeskedő év után világosságra és szabadságra vezette Őt az Úr a prédikáció által. 
Ó, milyen boldog voltam! 
Nem tehetitek, hogy ne prédikáljatok, amikor tudjátok, hogy üdvös eredmények követik munkátokat! 

43¶Ha Isten Szentlelke megáldotta felétek intézett beszédünket, ne vonakodjatok elismerni az áldást. Öltsétek fel Krisztust nyilvánosan a keresztségben, az Ő parancsa szerint: adjátok magatokat az ő gyülekezetéhez, és ápoljátok a közösséget azokkal a lelkekkel, akik között újjászülettetek Isten számára. 

44¶Kitűnik igénkből, hogy János rendszerint hallott lelki gyermekei felől: „Nincs nagyobb örömem, mint ha hallom”  - jegyezzétek meg ezt – „mint ha hallom, hogy gyermekeim az igazságban járnak.” 
Ez jelzi, hogy ha vallást teszel hitedről, az emberek beszélni fognak rólad. 
János nem hallott volna semmit, ha mások nem híresztelték volna. Azokat az embereket, akik vallást tesznek hitükről, különösen egy ilyen gyülekezetben, mint ez, figyelni fogja az egész világ, és nemcsak barátságos szemek fogják kísérni őket. 
45¶Vannak még odahaza, akik nem ismerik az Megváltót, akik, ha valami hibát találnak jellemetekben, mindjárt szemetekbe vágják: „Na, ez a te vallásod!” Az emberek rólatok fognak beszélni, és a híresztelések el fognak érni minket: akár rosszak, akár jók legyenek azok, biztosan hallani fogunk felőlük. 
46¶Megvallom, mi semmilyen kém-rendszert nem működtetünk gyülekezetünk tagjai közt, és mégis, így vagy úgy, valahogyan, e négyezer-ötszáz tagú gyülekezetben nagyon ritkán esik meg, hogy egy illetlen és következetlen cselekedet, szégyenletes bűn sokáig rejtve maradjon. Az égi madarak is elmondják a hírt. 
Az árgus szemű világ rendőrként szolgál a gyülekezetnek, és - minden jó szándék nélkül - a nyájnak őrző-kutyájává válik, dühösen ugatva mihelyt valaki félremegy. 

Biztosítlak titeket, nincs nagyobb örömem, mint mikor hallom, hogy a gyülekezet tagjai igazságban járnak. 
Mint például, amikor egy fiatal keresztyén meghalt, és munkáltatója ilyesmit írt nekem: „Tudna-e egy másik gyülekezeti tagot ajánlani, aki hozzá hasonló? Nem volt még ilyen alkalmazottam ezelőtt. Nagyon fájlalom a veszteséget, és csak arra vágyom, bárcsak találnék egy másik ugyanilyen kiváló jellemet.”  
47¶Nagyon más érzés viszont, amikor ezt halljuk mondani, (mint ahogy gyakran megtörténik), „Inkább élnék egy istentelen emberrel, mint egy hívővel, mert ezek a hívő nevet viselő keresztyének sokkal rosszabbak, akadékoskodóbbak, mint a világi emberek!” 
Szégyen, nagy szégyen mindenkire, akik ilyen rossz híreket gerjesztnek a világban. – 
A mi örömünk az, hogy vannak mások, akik ellen joggal semmilyen vádat sem lehet felhozni. 

48¶Megfigyeltétek, hogy az ő „járásukról” beszél az apostol. 
A világ nem beszélhetett titkos imáikról, sem belső érzelmeikről. 
A világ csak arról beszélhet, amit lát, és megért. Ezért János az ő „járásukról” hallott, vagyis nyilvános magaviseletükről és jellemükről. 
Légy vigyázó és megfontolt magán-életedben, testvérem, és akkor úgy hiszem, nyilvános életed biztosan helyes lesz. De ne feledd, hogy a világ ítélete főként nyilvános életedre összpontosul, ezért vigyázva őrködj minden lépés, cselekedet és szó felett, nehogy eltévedj valamilyen mértékben is az igazságtól. 

49¶Mit jelent „az igazságban járni”?  
Nem csak egyszerűen az igazhitűséget, igaz tanban való járást jelenti. Különben azt gondolhatnánk, csak arról van szó, hogy János ujjongott afelett, hogy egészséges tant vallottak, és ezen kívül nem sokat törődött más egyébbel. Örvendező értékelése magába foglalta hitben való ortodoxiájukat is, de ennél sokkal messzébb ment. 
50¶Ennél a pontnál kezdjük tehát, hogy nagy öröm látni megtértjeinket erősen állni az igazságban. Testvéreim, én valóban örvendek, amikor hallom, hogy erősen ragaszkodtok szentséges hitünk lényeges, alapvető, fontos igazságaihoz. 
Örvendek azon, hogy az úgynevezett „mondern gondolkozás” ostobasága nem igézett meg titeket. Hitetek nem ingott meg, nem kezdtetek el kételkedni Krisztus istenségében, vagy az ember bukásában, vagy a helyettes váltságáldozatban, vagy a Szentírás tekintélyében és ihletettségében, vagy az imádság erejében. Hálás vagyok, hogy erősen ragaszkodtok a kegyelem régi napfényes tanaihoz, és nem hajlotok felcserélni őket az intellektuális holdfényért, bármennyire is rajonganak érte sokan manapság. Nagydolog azt hallani a mieinkről, hogy megmaradnak az igazságban, úgy, amint arra tanítva lettek.

61¶De igazságban járni, ennél valami többet jelent: az igazsággal egyező eljárást (életvitelt) jelenti. 
Ha úgy hiszed, hogy elbukott emberi fajhoz tartozol, úgy járj ez igazságnak megfelelően, őrködve bukott természeted felett, és alázatosan járván a te Isteneddel.
Hiszed, hogy az Isten egy? Járj ez igazsághoz híven, és imádd és tiszteld Őt, csakis Őt, és rajta kívül senkit.
Hiszel a kiválasztásban? Bizonyísd be azáltal, hogy igazán kiválasztottként jársz el, Isten népéhez illően, amely jó cselelekedetekben buzgólkodik. 
Hiszel a megváltásban? Alapvető igazság ez számodra? Járj hát benne, „mert áron vétettetek meg, és nem a magatokéi vagytok”.
Hisztek a hatékony elhívásban és Isten Lelkének újjáteremtő (újjászülő) munkájában? Járjatok hát az Isten erejében, és szent életetek bizonyítsa, hogy valóban megújultatok Isten kegyelmének természetfeletti munkája által. 
Járj összhangban azzal, amit hiszel!

62¶De igazságban járni még többet jelent. Azt jelenti: „légy hiteles, valódi, igazi”. Sok járás, amit a világban látunk, csak üres látszat, a vallásnak csak álarca, a kegyességnek csak színlelése. Igen sok esetben az ember két arcot visel egy kalap alatt, és kétszínűen viselkedik. Nem őszinte a jóban egyáltalán, csak ravasz színész, semmi más. 

62a¶Ó, bárcsak valaki nevén nevezné a dolgokat! Hisz nézzétek csak nemzeti egyházunkban a rítualisták pártjának keresztyén évét, figyeljétek meg, és mondjátok meg nekem, mi ez? Nem egyféle színjáték-gyakorlat, melynek egyik jelenete a Passió eljátszása. Úgy látszik, Krisztus életét újra játsszák, és minket arra kérnek karácsonykor, hogy úgy énekeljünk, mintha Jézus épp most született volna meg, majd sós halat együnk, mert Ő böjtöl, majd pálmát lengessünk, mert bevonul Jeruzsálembe, és ténylegesen hallgassuk a temetését jelző vészharangot, mintha halott lenne… Egyik nap megszületik, a másik nap körülmetélik, úgyhogy az egész év ünnepélyes színlelt hitben telik el, mert ezek közül semmi sem történik. 

63¶De az Úr Jézus a mennyben ül, és fel van háborodva ezen, hogy őt ilyen játékszerré tették. 
Ne legyen közösségtek ilyen dolgokkal! 
Hagyjátok az árnyképeket, és kövessétek a valóságot! Imádjátok Krisztust úgy, amilyen Ő valójában, és akkor úgy fogjátok tartani Őt, mint „aki tegnap, ma és örökké ugyanaz.” 
Amikor az emberek látnak titeket, lássák, mit hisztek, azt, amit komolyan szívetekből hisztek, s hogy semmi tettetés, salak sincs bennetek. 
Akkor meglehet bigottnak fognak nevezni, de ezért legyetek hálásak. Talán fanatikusoknak fognak mondani. Vegyétek e jelzőt, mint kitüntetést, tartsátok túl értékesnek ahhoz, hogy visszadobjátok az ellenségre. Vakbuzgóknak fognak nevezni. Válaszul esedezzetek Istenhez, hogy tegye őket is ilyen túlbuzgókká, mert ilyen esetben az ember nem lehet eléggé buzgó.

64¶Ne úgy menjetek keresztül e világon, mint tisztes árnyékok, akik egy halott Krisztus sírjához járnak. 
Nézzétek, az apostolokat, milyen hitelesen viselték magukat! Igazsághoz való ragaszkodásotok legyen olyan erőteljes hatalom, hogy mások világosan láthassák, és érezzék, hogy ereje teljesen magával ragad, és hatása ural benneteket. - „Nincs ennél nagyobb örömem”. 	 

65¶Miért van, hogy amikor a prédikátor az embereket ekként látja igazságban járni, ez nagy örömet okoz neki? 
a) Azért, mert ez a mi igeszolgálatunk célja, ez az, amire mi törekszünk! Nem azért élünk, hogy az embereket ennek, vagy annak a felekezetnek a hitére térítsük, hanem az Isten előtti szent életre, és az emberekkel való becsületes eljárásra. Ez a mi nagy célunk, és nincs annál nagyobb örömünk, mint mikor ennek megvalósulását látjuk. 
b) Ez magának az evangéliumnak is a célja. Krisztus szerette az Ő egyházát és önmagát adta érte, hogy azt maga elé állítsa, tökéletes gyülekezetként, melyen ne legyen szeplő, sömörgözés vagy valami afféle. A Megváltó szenvedésének jutalmát egy szent nép képezi. Méltán képezi tehát ők a Vőlegény barátainak is az örömét, azoknak, akik ott állnak, és ujjongva örülnek, látva, hogy a Vőlegény öröme beteljesedett. 
c.) A keresztyének szentsége (megszentelt magaviselete) az evangélium terjesztésének nagyon fontos eszköze. 
Minden missziós módszer felett ajánlom a szentség misszióját. Azok prédikálnak a legjobban a Krisztusért, akik a családi tűzhelyen, a műhelyben, az emberek közt járva prédikálják Őt, akiknek életük élő prédikáció, akik maguk Isten papjai, akiknek öltözetük, hétköznapi viseletük és közönséges étkezésük is mind szentséges sákramentumok!  Adjatok nekünk egy szent, Istenért égő népet, és vele győzni fogunk, mert ezekből állnak azok a mindenható légiók, melyekkel a világ meg lesz hódítva Krisztusnak.
 d) Örvendezünk a szent emberekben, mert dicsőséget hoznak Istenre.  Az üres hitvallók viszont nem hoznak dicsőséget reá. A következetlen hitvallók gyalázatára vannak Istennek, akikről mondom néktek, sírva mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei! 
Az igazságban járó emberek megkoronázzák Jézust. Még az istenkáromlókat is hallgatásra kényszerítik. Mert amikor látják ezeket a szent férfiakat és nőket, semmit sem tudnak az evangélium ellen mondani, azon evangélium ellen, mely ilyen jellemeket termett. 

66¶Szeretteim, ha szeretitek lelkipásztorotokat, ha szeretitek a Bibliát, ha szeretitek az evangéliumot, ha szeretitek Krisztust, ha szeretitek Istent, úgy legyetek szentek! Akik valljátok, hogy meg vagytok váltva, legyetek igazak, legyetek vigyázók! Ha nem akartok minket megszomorítani, ha nem akartok szégyent hozni az evangéliumra, ha nem akarjátok Krisztust újból megfeszíteni és világ szégyenének kitenni, akkor járjatok úgy, ahogy Krisztus kívánja, hogy járjatok. Iszonyodjatok mindattól, ami gonosz; ragaszkodjatok teljes szívvel a jóhoz! 
Legyetek beszédetekben és magaviseletekben, embertársaitokkal való ügyeitekben és közvetlen kapcsolataitokban, a családi körben, legyetek Isten tetszése szerinti emberek, amilyeneknek szeretnétek, hogy az Úr az Ő eljövetelekor találjon titeket. Mert Ő már az ajtónál van, és boldogok azok a szolgák, akik készen vannak az Ő fogadására!

67¶Ha nem vagytok azok, akiknek kellene lennetek, kérlek, ne vegyétek fel a szent keresztséget (ne valljátok magatokat hívőknek)! 
Ha pedig felvettétek e szép nevet, és meggyaláztátok, alázzátok meg magatokat Isten színe előtt, és menjetek rögtön a vérrel telt forráshoz, mert van még bocsánat és kegyelem számotokra! Jézus készségesen elfogad titeket, még ha ilyen gyalázatot hoztatok is a nevére. Térj vissza, mint tékozló fiú, az atyai házhoz, és megtapasztalod, hogy a hízlalt borjút levágja éretted, és a legszebb ruhát adja rád! 

68¶Most, amikor közeledünk az év végéhez, komolyan imádkozzunk, és lássuk be, hogy ha a múltban bármi is rossz volt, elég volt belőle. Elég immár nekünk, hogy a test akaratát cselekedtük. És most, mostantól kezdve, az új évben éljünk az élet újságában, és élvezzük együtt édes kiváltságát annak, hogy gyermekeink az igazságban járnak, miközben mi is, a kegyelem által, igazságban járunk, és a gyülekezet felépül és szaporodik az igazság Lelke által. 
Szálljon az Úr áldása mindnyájatokra, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 


Tartalom.
Bevezetés: ez igét először a szülők vallomásaként tárjuk fel, majd újra elővesszük, a hűséges lelkipásztorok vallomásaként:
I.
a szülők legnagyobb örömét az képezi, ha gyermekeik az igazságban járnak.
--- Különleges ennek az örömnek a birtokosa
- sajátos öröme a keresztyén apáknak és anyáknak.
- félek, hogy még a hitvalló keresztyének között is sokan vannak, akik nem tudják őszinte szívvel elismételni a textusomat. Más örömet keresnek gyermekeikben,
- meg kell kérdőjelezniük, vajon keresztyének-e egyáltalán!
különleges öröm a tárgyát illetőleg.
megtanulják az igazságot.  
kezdik érezni az igazságot.
állást foglalnak az igazság mellett
aggódás tölt el bennünket.--- igazságban járnak
különleges a természete:
Egészséges öröm ez, szeretteim, melyet teljességben élvezhetünk,
lelki öröm, s ezért felsőbbrendű jelleggel bír. 
Isten iránti szeretetből fakad,
Ilyen módon Krisztus országa hódítást vesz a világban. 
- komoly imádság tárgya volt náluk…az imádság kapuin tér be hozzánk
Ez az öröm megelevenítő hatású.  
Mindazok, akik csak átérezték, tudják, hogy erőt áraszt beléjük. 
Akik közületek még nem nyertétek meg, de nagyon vágytok utána, meg fogtok újulni e vágytól. 
egy fiú a családban, megtért Istenhez. Ennek nagyon örvendünk, és késztetve vagyunk a többire gondolni.
az Úr maga is szánakozik gyermekei felett, és bizonyára sosem veszi rossz néven, ha mi is így teszünk.
Ne félj, valahányszor csak imádkozol gyermekeik lelkéért! Légy küzdő, állhatatosan, buzgón, komolyan esedező közbenjáró! Ne a gyermek életéért imádkozz – ezt hagyd Istenre; nem is a gyermek egészségéért – ezt másodlagos tárggyá teheted; hanem a gyermek lelkéért!
Ez az öröm, melyről igénkben szó van, igen komoly kérdéseket vet fel,– „Mi van, ha gyermekeim nem járnak az igazságban?”  
- „A gyermekek kétes áldások”,---- Mi lesz, ha azok, akiket életre szültünk, sírni fognak és fogukat csikorgatnják a kínban,
II.
A LELKIPÁSZTOR legnagyobb jutalmát fejezi ki.  
az igehirdetőnek lelki gyermekei vannak
nem szabad belenyugodnia, ha szolgálata gyümölcstelen…
Akik a prédikátornak a gyermekei, azokat ő rendszerint ismeri (ismertek előtte).
mindenkinek kötelessége, aki lelki hasznot, és különösen megtérést nyert Isten valamely szolgájától, hogy tudassa ezt vele.
János rendszerint hallott lelki gyermekei felől:
ha vallást teszel hitedről, az emberek beszélni fognak rólad.
az ő „járásukról” beszél az apostol. …Légy vigyázó és megfontolt magán-életedben
Mit jelent „az igazságban járni”?  
erősen állni az igazságban
igazsággal egyező eljárást (életvitelt) jelenti
„légy hiteles, valódi, igazi”.
Hagyjátok az árnyképeket, és kövessétek a valóságot!
Miért jelent nagy örömet ez a prédikátornak?
- Azért, mert ez a mi igeszolgálatunk célja, ez az, amire mi törekszünk!
- Ez magának az evangéliumnak is a célja
- A keresztyének szentsége (megszentelt magaviselete) az evangélium terjesztésének nagyon fontos eszköze.
- Örvendezünk a szent emberekben, mert dicsőséget hoznak Istenre.  
Befejezés: Szeretteim, ha szeretitek lelkipásztorotokat, ha szeretitek a Bibliát, ha szeretetitek az evangéliumot, ha szeretitek Krisztust, ha szeretitek Istent, úgy legyetek szentek!


Gondolatok, idézetek, szemelvények a prédikációból
►Egy farkas nem imádkozik azért, hogy magzatai báránnyá váljanak. A hitetlen ember keveset áldoz gyermekeinek a kegyességére, mivel ő maga nem törődik a kegyességgel. Aki nem becsüli saját lelkét, az nem fogja becsülni utódainak a lelkét sem. 
►Adjatok a leányka lábára aranypapucsot, és sok családfő annyira elégedett lesz, hogy sosem teszi fel a kérdést, vajon a széles úton, vagy a keskeny úton jár-e vele.
►ha gyermekeink elvesztik az élet koronáját, úgy gyenge vigaszt fog az jelenteni, hogy kitűntetést nyertek az irodalomból, vagy a művészetből.
►Ami az imádság kapuin tér be hozzánk, az mind zenével és vigassággal jön a házba.  - Ha könnyek közt könyörögtél érte, úgy mosolygós arccal fogod fogadni. – A meghallgatott imádság öröme arányos az imában tanúsított tusakodással és harccal. 
►Nem csoda, hogy Anna olyan szépen énekelt: mivel előbb nagyon buzgón sírt és imádkozott. Az Úr meghallgatta őt, s az imameghallgatás örömét csak növelte az imában tanúsított korábbi tusakodása. 
►Isten szülőkké tett benneteket, és nem várja el, hogy másként viselkedjetek, mint a szülői viszony megkívánja tőletek. Ami természetellenes lenne, az nem lehet helyes. Mint Atya, az Úr maga is szánakozik gyermekei felett, és bizonyára sosem veszi rossz néven, ha mi is így teszünk. 
►teljesen helyesen járunk el, ha ilyen vágyak és érzelmek hatnak át, és nagyon rossz az állapotunk, ha képesek vagyunk leülni, és nyugodt nemtörődömséggel szemlélni tulajdon magzatunk örök pusztulását. 
►Ne félj, valahányszor csak imádkozol gyermekeik lelkéért! Légy küzdő, állhatatosan, buzgón, komolyan esedező közbenjáró! Ne a gyermek életéért imádkozz – ezt hagyd Istenre; nem is a gyermek egészségéért – ezt másodlagos tárggyá teheted; hanem a gyermek lelkéért! Ne fojtsd el magad ebben, hanem küzdj oly keményen, ahogy csak teheted, és mondd: „Nem bocsátlak el, míg meg nem áldod gyermekeimet, kivétel nélkül mindegyiket közülük!  Megtéretlen állapotuk képezi legnagyobb szomorúságomat: Ó, Uram, légy kegyelmes megmenteni őket ebből!”
►Valaki azt mondta: „A gyermekek kétes áldások”, - és állítása közel áll az igazsághoz. Áldások ők, és különleges áldásokká válhatnak Isten kegyelméből, de ha züllöttekké, tisztátalanokká, istentelenekké válnak, úgy csak szívfájdalmat okoznak nekünk.
„Milyen éles kígyó-fog lehet,
Ha hálátlan a gyermeked…”   

►Megvallom, mi semmilyen kém-rendszert nem működtetünk gyülekezetünk tagjai közt, és mégis, így vagy úgy, valahogyan, e négyezer-ötszáz tagú gyülekezetben nagyon ritkán esik meg, hogy egy illetlen és következetlen cselekedet, szégyenletes bűn sokáig rejtve maradjon. Az égi madarak is elmondják a hírt. Az árgus szemű világ rendőrként szolgál a gyülekezetnek, és - minden jó szándék nélkül - a nyájnak őrző-kutyájává válik, dühösen ugatva mihelyt valaki félremegy.
►Igen sok esetben az ember két arcot visel egy kalap alatt, és kétszínűen viselkedik. Nem őszinte a jóban egyáltalán, csak ravasz színész… Sok járás, amit a világban látunk, csak üres látszat, a vallásnak csak álarca, a kegyességnek csak színlelése.
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