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Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Mt 11,28.
Sokan úgy gondolják, hogy az evangélium csak egy olyan gondolatrendszer, amit elfogadhatunk haszon nélkül, vagy elvethetünk anélkül, hogy veszteség érne. Azonban inkább úgy van nekünk ajánlva, mint ellenszer minden nyomorúságra, amit csak a bűn hozott a világra. Benne úgy vagyunk ábrázolva, mint vétkesek és elveszettek: de Krisztus elénk van tárva, mint Szabadító, és be van mutatva számos jelképpel, ami csak felfedheti kiválóságát s lelkünkkel megkedveltetheti őt. Az Ószövetség alatt a rézkígyó rá mutatott, meggyógyítva a kígyómartakat; úgy áll előttünk, mint menedékváros, mely oltalmat nyújt az embergyilkosnak, s mint véres áldozat, mely átveszi a bűnös vétkességét. Az Újszövetségben úgy beszél Önmagáról, mint aki kenyér az éheseknek, élő víz a szomjazóknak, orvos a betegnek, és hogy többet ne említsek, mint egy kedves, vendégszerető barát, aki megához hívja a megfáradtakat és megterhelteket.
 E hozzánk szóló igeversben megfigyelhetjük,
I. A meghívottak jellemzését
A „megfáradtak és megterheltek” leírás alatt bizonyára érthetjük mindazokat, akik a mózesi törvény terhe alatt sinylődnek.
[A szertartási törvény sok-sok ceremónia megtartását kérte, melyek azoknak, kik nem értették jelentőségüket és céljukat, értelmetleneknek és önkényeseknek tűntek. S még azoknak is, akiknek némi belátásuk volt jelentőségükbe, igen fárasztó és elviselhetetlen teher volt. Ettől az igától azonban a Messiás megszabadította őket; Ő azért jött, hogy eltörölje az ó szövetséget, annak minden ceremóniáival, s megalapozzon egy jobb szövetséget annak helyében (Zsid 8,8.13). Amikor tehát Urunk kijelentette magát, mint Messiás, magához hívta mindazokat, akik igen megfáradtak, s meg volta terhelve a mózesi törvény alatt, és biztosította őket, hogy az az iga, amit ő tesz rájuk, könnyű és gyönyörűséges. ]
Van még ezen kívül itt egy további célzás azokra, akik időleges nyomorúságok alatt elfáradtak –
[Senki sem mentesült annyira a halandók közös sorsától, hogy ne tudná, hogy az emberiség számos súlyos bajnak van alávetve. Valóban, oly sok váratlan nyomorúság ér az életben, hogy kevés azok száma, akik hosszú időt élve a világon, szívből „hálásak lennének Istennek, amiért élteti őket”. De különösen, amikor Isten keze ránk nehezedik, és érezzük a sok nyomorúság súlyát, szinte megutáljuk e létet, és „inkább a megfojtatást választanánk, mintsem hogy éljünk”. Valószínű, hogy sokan azok közül, akikhez Jézus beszélt, sokat ittak e keserű pohárból. Az ő bátorításukra tehát megígéri, hogy bármilyen nyomorúságaik legyenek is, akár lélekben, testben, vagy veszteségben, ha csak hozzá jönnek, mindenre orvosságot és enyhülést találnak nála, vagy (ami éppolyan értékes) – támaszt és vigaszt a próbák alatt.]
De bizonyára főképpen azokat kell értenünk e leírás alatt, akik a bűn terhe alatt görnyednek –
[Bár az emberek mindannyian bűnösök, nem mindenki érzi a bűn terhét, mert kábultságukban nem tudják, milyen rettenetes bajt hozott az rájuk. -- De amikor felébrednek letargiás állapotukból, és meglátják, milyen jó és szent Istent sértettek meg, elkezdenek remegni, félni Isten haragjától, nehogy az rájuk törjön, s teljesen megeméssze őket. -- Talán átmenetileg békességet nyernek megtérésük és megjobbulásuk folytán; de újbóli bukásaik, visszaeséseik újra fölszakítják a sebeket, és éreztetik velük, mennyire reménytelen az állapotuk, ha magukra hagyatnak. -- Még miután az Úr Jézus vére és nekik tulajdonított igazsága által békességre jutottak, úgy, hogy a kárhozatástól nem kell már félniük, még mindig összetörve sóhajtoznak a bennük levő romlottság miatt, ezt mondva „Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testétől?” (Rm 7,24). Nos, ezek azok, akiknek megmentéséért jött Urunk a világba, és akiket mindenekfelett hív Önmagához ezekben a szavakban.]
Hogy még teljesebben feltárjuk e meghívás jelentését, a továbbiakban figyeljük meg
II. A meghívást, annak tartalmában.
E kifejezéssel „jöjjetek énhozzám”, Urunk nem azt akarta, hogy fizikailag jöjjenek közelebb hozzá, hiszen mind ott voltak körülötte: hanem, amint ő maga magyarázza a szavakat, hívta őket, hogy higgyenek benne (lásd. Jn 6,35.37.44-45.65); vagy más szóval, jöjjenek hozzá a hit, remény, szeretet gyakorlásában.
E szavak jelentése legjobban kitűnik, egy rövid parafrázisban –
[„Hogy mindnyájatoknak nyugalmat adjak: ez az én világba jövetelem nagy célja. Keressétek tehát nálam, és jöjjetek hozzám, hogy elvegyétek az én kezemből. Ne forduljatok el tőlem, mint csalótól; mert én vagyok az, akiről prófétáitok írtak, és Atyám küldött hozzátok. Ne menjetek többé e világ hiábavalóságaihoz nyugalmat keresi; mert azokban nincs; olyan ajándék ez, melyet senki más, csak én adhatok nektek. Ne maradjatok távol, úgy vélve, hogy képesek vagytok elégtételt tenni bűneitekért, vagy megtisztíthatjátok magatokat vétkeitektől: mert váltságotok soha nem lehet, csak az én vérem által. És nem tudjátok leigázni testi vágyaitokat, csak az én mindenre elégséges kegyelmem által. Ne késlekedjetek hozzám jönni, saját érdemtelenségetek miatt, mintha szükség volna valami érdemes szolgálatot hoznotok, kegyelmem elnyeréséért: jöjjetek, amint vagytok, minden bűnötökkel, ami csak terhel. Ne álljatok várva, hogy magatokat részben meggyógyítsátok; hanem jöjjetek azonnal Orvosotokhoz! Jöjjetek és vegyétek minden áldásomat ingyenesen, „pénz nélkül és ingyen”. Jöjjetek hitben: higgyétek, hogy képes vagyok mindenképpen teljesen üdvözíteni bennetek, és éppoly kész vagyok erre, mint amennyire képes. Jöjjetek úgyszintén reménységgel: számítsatok nagy áldásra! „Nem a az én szívemben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számomra”. Vegyétek számba mind az időleges áldásokat; az öröklét minden dicsőségét; lelki látásotokat terjesszétek ki a legteljesebben; kérjetek mindent, amit szemetek valaha látott, fületek hallott, vagy szívetek felfogott; és nemcsak kéréseteket teljesítem, hanem „véghetetlen bőséggel, feljebb, mint ahogy kérhetnétek, vagy elgondolhatnátok megáldalak,”; „nyisd ki a te szádat és én betöltöm” . Ezenfelül: jöjjetek szeretetben! Ne legyetek olyanok, mint azok, akiket csak a szükség űz hozzám, és semmi más nem indítja őket, csak a kárhozattól való félelem. Hanem elmélkedjetek jellememről, lássátok kedvességemet, törekedjetek megérteni szeretetem magasságait és mélységeit; és szerelmem érzése kényszerítsen titeket velem járni, tőlem függni és bennem gyönyörködni.”
Úgy hiszem, ilyen jelentéssel adta az Úr e meghívást. És mindazok, akik el vannak fáradva, és meg vannak terhelve, bármilyen teher is nyomná őket, vehetik úgy, hogy e meghívás sajátosan hozzájuk szól, éppen úgy, mint ahogy szólt azokhoz, akik Urunk földi szolgálata alatt hallották tőle. Halljuk hát Őt, amint így hív minket, a keresztről, elhaló leheletével, és trónjáról, a dicsőségben! És menjünk hozzá egy akarattal; sőt, szálljunk hozzá a szeretet szárnyain, mint „galambok az ő dúcaikhoz”.]
Hogy semmi se hiányozzék, hogy hatékonnyá tegye meghívását, Urunk hozzáteszi,
III. Az azt megerősítő ígéretet, —
A világ örömes lát minket, míg jólétben vagyunk, míg képesek vagyunk részt venni az ő élvezeteikben; de a nyomorúság napján, amikor szükség és nehézség szakad ránk, elfordulnak tőlünk, és elegük van panaszainkból. Mennyire másabb az Úr Jézus viszonyulása! Parancsolja, hogy „hívjuk Őt segítségül a nyomorúság idején”, és ahelyett, hogy fülét bedugná panaszainkra, megígéri, hogy „nyugalmat ad nekünk”.
Mennyire alkalmas és megfelelő ez az ígéret azoknak, akikhez intézve van!
[Mire vágynak a megfáradt és megterhelt lelkek? Ha bajuk időleges természetű, vágynak valamire, ami enyhet ad zaklatott elméjüknek, és támasz a lelküknek. És ezt nyújtja áldott Üdvözítőnk kegyelme segítségeivel, és Lelke vigasztalásaival. – Bánatuk teljesen lelki természetű? Békét nyújt lelkiismeretüknek, ezt mondva: „Ne félj, én vagyok a te üdvösséged”. Felfedi előttük, hogy vére elégséges megtisztítani őket bűneiktől, s kegyelme hathatós testi vágyaik megfékezésére és megöldöklésére.  Megadja nekik azt, amit a világon semmi sem adhat: szilárd és biztos reményt a bocsánatra és békességre, a szentségre és dicsőségre. Bármi más áldást adna is a léleknek, azok mind értéktelenek lennének ehhez viszonyítva: ez valóban kenyér az éhezőnek, ital a szomjazónak, gyógyulás a szenvedőnek és élet a halottnak!]
És lehet-e ennél bármi is értékesebb egy megterhelt léleknek?
[Az igében feltárt áldás sokkal többet jelent, mint a munkától, vagy a vesződségtől való mentességet. Jelenti azt a felüdülést, melyet egy nagy és idejében nyújtott segítség ad. És milyen édes az a béke, amit Ő nyújt a hívő megtérőnek! Oly „békesség, mely minden értelmet felülhalad”,  „kimondhatatlan dicsőült öröm”. Bizonyára az Ő Lelke vigasztalásait helyesen nevezik „örökségünk zálogának”, mert ezek valóban a menny előízét és kezdetét adják a léleknek. De gondolatainkat még tovább kell vezetnünk, egész addig „a nyugalomig, mely fenn van tartva Isten népének”.  Kétség nélkül, ez volt főképpen áldott Urunk szeme előtt; a mennynek ez a dicsősége és boldogsága lesz osztályrésze mindazoknak, akik igazán, helyes módon jönnek hozzá.]
Ez úgyszintén, igaz és teljes elfogadásra méltó beszéd, efelől semmi kétség sem lehet –
[Sohasem történt még meg, hogy valaki valóban Urunkhoz jött, s nem tapasztalta meg, mennyire igaz és hűséges Ő. Az igaz, hogy sokan vannak, akik szájukkal vallják, hogy követik Őt, de közben távol vannak e megígért áldás élvezésétől: ám ahelyett, hogy valóban hozzá jönnének hitben, és reménységben, és szeretetben, csak a rettenet űzi őket; a csüggedés sugallataira hallgatnak; a lelkükön a hitetlenség ereje uralkodik.  Nem csoda hát, hogy nem találják meg a vágyott megnyugvást. De ha bárki hozzá jön igazán, nincs olyan bűntudat, amit el ne venne a lelkiismeretről, nincs olyan heves indulat, amit ne hozna rendbe és ne mérsékelne és fékezne meg, és nincs olyan földi nyomorúság, amelyben ne képesítené őket az örvendezésre és dicsőítésre! Ha bármilyen bajban hozzá jövünk, mint az apostol, úgy hozzá hasonlóan mi is választ kapunk, ami szomorúságunkat örömre fordítja, és épp a gyászeseteket Benne való ujjongás és diadal forrásává teszi (2Kor 12,7-10).
Alkalmazás: –
1. Üzenet azokhoz, akik nem érzik a bűn terhét 
[Ha bizonyos mértékben mentesek vagyunk a földi nyomorúságoktól, van okunk az örvendezésre. De ha nem ismerősek előttünk a lelki nyomorúságok, ezzel nem gratulálhatunk magunknak. Csakis „a megtört szív, és töredelmes lélek az, amit Isten nem vet meg”. Dicsekedhetünk bár jóságunkkal, mint a farizeus, vagy a példázatban az idősebb testvér (Lk 15,28-29; 18,11.14), de, akárcsak ők, nem nyerjük el Isten bocsánatát, s nem lesz részünk abban az örömben, amit a hazatérő tékozlók tapasztalnak Atyjuk házában. „Könnyhullatással kell vetnünk, ha valamikor vigadozással szeretnénk aratni”: megterhelteknek kell lennünk a bűn érzetétől, ha valaha is szeretnénk megtapasztalni a nyugalmat, amit Krisztus ad (Jer 2,35).]
2. Üzenet azokhoz, akik nyugalmat keresnek –
[Valóban nagy áldás a felébredt lelkiismeret: de vigyáznod és őrködnöd kell most komoly és egyenlő gonddal egyfelől az önigazultság reményei, és másfelől a kétségbeesés félelmei ellen. Meglehet, elfog a félelem, hogy terheid túl súlyosak ahhoz, hogy az Úr eltávolíthassa, és bűneid túl nagyok a megbocsátáshoz: de jegyezd meg, hogy az Úr olyan személyeket hív, akik terheket cipelnek, és kivétel nélkül mindnyájukat, bármilyen legyen is a terhük, és bármilyen súlyosak is bűneik. Másrészt, kísértés érhet, hogy nyugalmat keress saját kötelességeid teljesítésében, vagy elért eredményeiben: de egyedül Krisztus az, mindig, aki e nyugalmat adja; és Tőle kell venned azt, mint meg nem érdemelt ajándékot.  Törekedj hát egyre közelebb jönni hozzá az általa megállapított módon; és légy biztos afelől, hogy Ő is közeledni fog hozzád az Ő megígért áldásaival.]
3. Üzenet azokhoz, akik elnyerték ezt a nyugalmat és békességet –
[A félelemből és nyomorúságból való megszabadítás ahelyett, hogy feloldana bennünket a vigyázás kötelessége alól, tízszeresen szorgalommal kötelez az Úr útjain való megmaradásra. Amikor Urunk magához hív, hogy nyugalmat adjon, hozzá teszi, „Vegyétek fel az én igámat”; és aztán megismétli az ígéretet, hogy jelezze, az Ő akaratának való alávetettség épp oly szükséges a mi boldogságunkhoz, mint az ő nevében való hit (29.v.) Ez legyen hát mindennap fő gondotok! Ha igája nehéz lenne is, nem lenne okotok ódzkodni a fölvevésétől, mert a bűn és átkos nyomorúság igája, amit elvett rólatok, végtelenül nehezebb, mint amilyen bármi is lehet. De „az Ő igája gyönyörűséges és az ő terhe könnyű”; és ennek viselése nem csak jelen boldogságotokhoz vezet, hanem az örök élet dicsőségére is.]

