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„Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem. ” (Ruth 1,16)

[Tárgy:   Amikor azok, akikkel korábban szoros kapcsolatban éltünk, Istenhez megtérnek és az Ő népéhez csatlakoznak, akkor szilárd elhatározással azon kell lennünk, hogy nem maradunk el tőlük. ]

Úgy tűnik, hogy a Ruth könyvében följegyzett történelmi dolgok különösen két ok miatt lettek befoglalva a Szentírás kánonjába:
Először, mert Krisztus Ruth leszármazottja volt. A Szentlélek helyesnek gondolta, hogy részletes ismertetést adjon Boáz és Ruth házasságáról, ahonnan a világ Üdvözítője sarjadt. Gyakran megfigyelhetjük, hogy a Szentlélek, aki a Szentírást szerkesztette, gyakran kis dolgokra is felfigyel, apró eseményeket is följegyez, melyek csak távolról kapcsolatosak Jézus Krisztussal. 
Másodszor, mert ez a történet, úgy tűnik, előképe a pogányok elhívásának Krisztus egyházába, sőt, minden egyes hívő megtérésének. Ruth eredetileg nem Izráelből származott, hanem moábi nő volt, Izráel társaságától idegen. De elhagyta saját népét, és a pogányok bálványait, hogy Izráel Istenét imádja, és ahhoz a néphez csatlakozzon. Ebben nyilván a pogányokból lett egyház előképe, és úgyszintén minden őszinte megtérté is. Ruth távoli anyja volt Krisztusnak. Urunk tőle származott. Így az egyház Krisztus anyja, amint ábrázolva is van, Jel 12. elején. És úgyszintén minden egyes igazi keresztyén is Krisztus anyja. Mt 12,50. „Aki az én mennyei Atyám akaratát cselekszi, az az fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” Krisztus az, akivel a lélek vajúdásban van, az újjászületéskor. Ruth elhagyta összes természeti rokonait, és saját országát, szülőföldjét, és minden korábbi ottani birtokát Izráel Istenéért; mint ahogy minden igazi keresztyén elhagyja mindenét Krisztusért. Zsolt 45,10: „Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és atyád házát.” 
Naómi most visszatérőben volt Moáb földjéről, Izráel földjére, két menyével, Orpával és Ruthtal, akik számunkra a hívők két fajtáját jelképezik. Orpa képviseli azokat, akik valóban szép hitvallást tesznek, s úgy tűnik jól haladnak, de csak egy ideig, és aztán visszafordulnak. Ruth képviseli azokat, akik komolyak és őszinték, és ezért szilárdak és kitartók útjukban. Naómi, az előbbi versekben, feltárja menyei előtt a nehézségeket, melyek érni fogják őket, ha elhagyják saját hazájukat, hogy vele menjenek. És ebben a versben pedig megfigyelhetjük,
1. Ruht kimagasló viselkedését és jellemét ez alkalommal: milyen ellenállhatatlan elszántsággal ragaszkodik Naómihoz, és követi őt. Amikor Naómi először felkelt, hogy visszatérjen Moáb országából Izráel földjére, Orpa és Ruth mindketten mellészegődtek, és Naómi buzdítja mindkettőjüket a visszafordulásra. És mindketten sírtak, és úgy látszott, mintha nem tudták volna elviselni a tőle való elválás gondolatát, és úgy tűnt, mintha elszántak voltak arra, hogy vele tartsanak. Ezt olvassuk a 10. versben: „És mondák néki: Bizony mi veled együtt térünk a te népedhez!” Aztán Naómi ismét mondta nekik: „Térjetek vissza leányaim! Menjetek a ti utatokra…” stb. És aztán ismét érzelmileg nagyon megindultak, és Orpa meggondolta magát, és visszatért. Most Ruth szándékában való szilárdságát egy még nagyobb próba érte, de mégsem győzte le őt: „Ruth azonban ragaszkodék hozzá.” (14.v.). Ezt követően Naómi ismét szól hozzá, 15.v, „Ímé a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez, és az ő isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után.” És ekkor Ruth megfogalmazza s kifejezésre juttatja rendíthetetlen elhatározását a textusunk utáni igeversben.
2.  Szeretném különösen megjegyezni, hogy miben állt elhatározásának kiválósága, nevezetesen, hogy Izráel Istenéért történt, és hogy ő az Ő népéhez tartozhasson, - ezért volt ennyire elszánt Naómihoz való ragaszkodásában. „Néped az én népem és Istened az én Istenem.” Istenért volt, hogy így cselekedett, s ezért ezt a tettét később úgy emlegették, mint igen kiváló magatartást részéről, Ruth 2,11-12. „Boáz pedig felele, és monda néki: Bizony elmondtak nékem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat és a te születésednek földét, és jöttél ahhoz a néphez, a melyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izráelnek Istenétől, a kinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél.” Elhagyta apját és anyját, és szülőföldjét, hogy eljöjjön oltalmat keresni Izráel Istenének szárnyai alatt, és ezért valóban bőséges jutalmat nyert, amint Boáz kívánta. Mert a saját lelkére áradt közvetlen lelki áldások és túlvilági örök jutalmak mellett, bőséges jutalmat nyert a gazdag és jómódú külső körülményekkel a Boáz házában. És Isten őtőle származtatta Dávidot és Salamont, és így megalapozta Izráel királyságát (épp annak a népnek, melyet korábban ő saját népének választott). És ami sokkal több: az ő utódja lett Jézus Krisztus, akiben megáldatnak a föld minden nemzettségei.
Miután így feltártam az igét, kiemelem jelen beszédem tárgyaként a következőket:
Amikor azok, akikkel korábban szoros kapcsolatban voltunk, Istenhez térnek, és magukat az Ő népéhez adják, a mi szilárd elhatározásunk az kell, hogy legyen, hogy nem hagyjuk el őket: hanem az ő népük lesz a mi népünk, és Istenük a mi Istenünk.
Olykor megtörténik, hogy akik bizalmas barátságban voltak egymással - együtt laktak, mint szomszédok, és gyakran voltak együtt, mint pajtásak, vagy közeli rokoni kapcsolat fűzte össze őket, és együtt voltak a lelki sötétségben és nyomorúságában, a Sátán szolgálatában - egyesek világosságot nyertek és gondolkozásuk megváltozott, s meglátták a bűn nagy gonoszságát, és szívük Istenhez fordult, és Isten Lelkének befolyása rávette őket, hogy elhagyják korábbi társaságukat, mely a Sátánnal tartott, s menjenek, s társuljanak azok áldott társaságához, kik Jézus Krisztussal tartanak; Isten Lelke késszé tette őket, hogy elhagyják a gonoszok sátrait, s lakozzanak az igazlelkűség földjén, Isten népével.    
És olykor ez végső elválásnak bizonyul, vagy teljes elszakadásnak azoktól, akikkel korábban barátságban voltak. Bár meglehet, külsőleg nincs elválás, továbbra is együtt laknak, és beszélnek egymással. Mégis, más vonatkozásokban, nagyon távol veti őket egymástól. Egyik Isten gyermeke, a másik ellensége. Az egyik állapota nyomorúságos, a másiké boldog. Az egyik a mennyei Sion polgára, a másik a pokol kárhoztatása alatt van.  Többé nincsenek egymással olyan kapcsolatban, mint voltak korábban. Akkor egy akarattal szolgáltak a bűnnek, és tették a Sátán munkáját, de most ellentétesen gondolkoznak. Ezelőtt egyek voltak a világiasságban és bűnös hiúságban, most teljesen elüt a jellemük. Mintha két különálló királyság lennének. Az egyik a sötétség országában maradt, a másik átvitetett Isten szerelmes Fiának országába. És olykor elszakadásuk végleges lett ilyen értelemben: miközben az egyik Izráel földjén, és Isten házában lakozik, a másik, akárcsak Orpa, Moáb földén él és hal meg.
Mármost nagyon szomorú és rettenetes így elszakadva lenni egymástól. Igen lehangoló, amikor azok, akik korábban egyek voltak a bűnben, hogy, ha egyikük Istenhez tér, és az Ő népéhez ragaszkodik, ez válaszfalnak bizonyul köztük és többi korábbi ismerőseik, társaik között. Ilyen esetben szilárd, megingathatatlan elhatározásunk kell, hogy legyen, hogy emiatt ne váljunk el, hanem kövessük mi is őket, hogy népük a mi népünk legyen és Istenük a mi Istenünk, éspedig a következő okok miatt:
I. Mert Istenük egy dicsőséges Isten. Nincs hozzá hasonló, aki oly végtelen dicsőségében és kiválóságában. Ő a legfenségesebb Isten, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő, és csodatevő. (2Móz 15,11). Az Ő neve fenséges az egész földön, és dicsősége az egek felett van. Az istenek közt egy sincs olyan, mint Ő. Az egekben senki sem hasonlítható hozzá, és a hatalmasok fiai közt sincs hozzá fogható. Az ő Istenük minden jónak a forrása, és kimeríthetetlen forrás. Ő mindenre elégséges Isten: képes megoltalmazni és megvédeni őket, és minden dolgot megcselekszik értük. Ő a dicsőség Királya, az erős és hatalmas Úr, a hadakozó Úr: erős kőszikla, és magas torony. Nincs hasonló Jessurun Istenéhez, aki az egeken száguld segítségükre, és fenségében a felhőkön. Az örökkévaló Isten az ő menedékük, és alant vannak örökkévaló karjai. Olyan Isten, akinek minden a kezében van, és amit csak, akar tetszése szerint megcselekedhetik. Öl és elevenít; sírba visz és onnan visszahoz; szegénnyé tesz, és meggazdagít: a föld oszlopai az Úréi. Istenük egy végtelenül szent Isten. Senki sincs olyan szent, mint az Úr. És Ő végtelenül jó és irgalmas. Sokan, akiket mások imádnak és szolgálnak isteneikként, kegyetlen lények, olyan szellemek, melyek a lelkek pusztulását akarják, de ez az Isten gyönyörködik irgalmasságban. Kegyelme végtelen, és irgalma mindörökké megmarad. Ő maga a Szeretet, Ő annak végtelen forrása és óceánja!
Ilyen Isten az ő Istenük! Ilyen a Jákób kiváló osztályrésze! Ilyen Istenük van azoknak, akik elhagyták a bűnt és megtértek! Igen bölcs választást tettek, akik Őt választották, hogy Istenük legyen! Igazán szerencsés, boldog csereüzletet tettek, hogy felváltották a bűnt, és a világot egy ilyen Istennel! 
Kiváló és dicsőséges Szabadítójuk van, aki Isten egyszülött Fia: az Atyja dicsőségének képmása. Az, akiben Isten öröktől fogva végtelenül gyönyörködött: végtelen szeretettel teljes Megváltó! Olyan, aki vérét ontotta, és önlelkét áldozatul adta bűneikért, és olyan, akik mindenképpen (a legmagasabb fokon) üdvözítheti őket.
II. Népük egy kiváló és boldog nép. Isten megújította őket, és saját képét helyezte pecsétként rájuk, és szentségének részeseivé tette őket. Sokkal kiválóbbak, mint szomszédjaik, Péld 12,25 (angol ford. 26.v.). Sőt, ők a föld fenségesei, Zsolt 16,3. Kedvesek az angyalok szemei előtt, és lelkük fel van díszítve azokkal a kegyelmi áldásokkal (kiválóságokkal), melyek nagyon becsesek magának Istennek a szemében.  
Isten népe a legkiválóbb és legboldogabb társaság a világon. Az az Isten, akit ők Istenüknek választottak, az ő Atyjuk. Megbocsátotta bűneiket, és békességük van vele, és gyermekeinek összes kiváltságaiban részeltette őket. És amiképpen önmagukat Istennek szentelték, úgy Ő is nekik adta magát. Ő üdvösségükké vált, Ő lett az ő osztályrészük: ereje és irgalma, és minden sajátos tulajdonsága az övék (az ő hasznukra fordítja őket). Biztonságban vannak, kívül állnak az elveszés minden lehetőségén. A Sátánnak nincs ereje elpusztításukra. Isten sas-szárnyakon hordja őket, túl magasan ahhoz, hogy a Sátán elérjen hozzájuk, és följebb, hogysem lelkük bármely ellensége kárt tehetne bennük. Isten velük van, míg e világban élnek. Jóságos jelenlétét érzik. Isten az oldalukon áll: ki lehet hát ellenük? Amint hegyek veszik körül Jeruzsálemet, úgy Jehova körül övezi őket. Isten az ő pajzsuk, és az ő jutalmuk felette igen bőséges; közösségük van az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal. Isteni ígéret és eskü garantálja nekik, hogy az eljövendő világban örökre a dicsőséges Isten jelenlétében fognak élni.
Már az igen elégséges ok, hogy rávegyen minket, hogy ragaszkodjunk azokhoz, akik bűneiket és bálványaikat elvetették, s hogy ehhez a néphez csatlakozzunk: hogy Isten velük van, Zak 8,23. „Ezt mondja a Seregeknek Ura: E napokban lesz az, hogy a minden nyelvű pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája szélébe, mondván: Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!” Így kell az embereknek, úgymond társaik és szomszédjaik ruháit megragadják, azokét, akik Istenhez tértek, és elszántan eltökéljék, hogy velük mennek, mert velük van az Isten!
III. Boldogság másutt nem található, csak az Ő Istenükben, és e megváltott néppel való közösségben.  Úgynevezett istenek vannak sokan, e világon van sok isten és sok úr. Egyesek élvezeteiket teszik isteneikké; mások a Mammont választják istenükké; némelyek képzelt kiválóságaikat istenesítik, vagy külső körülményeket, melyekkel embertársaik fölött kitűnnek. Egyesek ezt választják istenükké, mások amazt. De az emberek nem lehetnek boldogok senki másban, csak Izráel Istenében! Ő a boldogság egyetlen forrása. Más istenek nem segíthetnek a bajban.  Közülük egy sem nyújthatja azt, amire a szegény üres léleknek szüksége van. Bármennyire imádják is az emberek a bálványokat, bármennyire esedezzenek is hozzájuk, és bármilyen odaadással szolgálják is őket: mégis szegények, nyomorultak, kielégítetlenek, szerencsétlen teremtmények maradnak. Minden ember nyomorúságos és szerencsétlen, kivéve azokat, akiknek az Úr az Istenük.  – A világ két táborra van osztva: az egyik az Isten népe, a Jézus Krisztus kicsiny nyája, az a társaság, melyről olvasunk Jel 14,4-ben, „Ezek azok, a kik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.” És azok, akik a sötétség országához tartoznak, akik Krisztus nélkül valók, Izráel társaságától idegenek, az ígéret szövetségétől távolvalók, reménység nélkül és Isten nélkül vannak a világon. Mindazok, akik ez utóbbi csoporthoz tartoznak, nyomorultak és elveszettek. Ellenségei Istennek, és az ő haragja és ítélete alatt vannak. Az ördög rabszolgái, kik vakon szolgálják őt, elbolondította és elcsábította őket, és együtt rohannak a széles úton az örök pusztulásba.
IV. Amikor azok, akik korábban szoros kapcsolatban voltak velünk, bűnbánattal megtérnek Istenhez és az Ő népéhez, az ő példájuk meg kell indítson minket (kell, hogy befolyásoljon minket). Példájukat úgy kell tekintenünk, mint Isten hívását, mely által hív minket, hogy úgy tegyünk, amint ők tettek. Amikor Isten valakinek a szívét megváltoztatja, hívja a következőt, különösen azokat hívja hangosan, akik barátaik és ismerőseik voltak. Példájuk befolyásolt minket a rosszban, s most megszűnünk követni őket, amikor a legbölcsebb döntést tették, amit valaha csak tehettek, a legjobb dolgot életükben? Ha társaik voltunk a világiasságban, a hiábavaló, haszontalan és bűnös életvitelben, nagyon ostobák lennénk, ha most elszakadnánk tőlük, mivel nem akarunk hozzájuk társulni a szentségben és az igazi boldogságban. Az embereket nagyban befolyásolja, ha látják egymás jólétét, boldogulását az élet más dolgaiban. Ha azok, akikkel meghitt közösségben éltek, meggazdagodnak, és nagy földi előnyökhöz jutnak, ez felkelti becsvágyukat, s erős vággyal kívánkoznak hasonló jólétre. Mennyivel inkább kell, hogy befolyásolja őket az, amikor társaik lelki és örök boldogságot nyernek, ami végtelenül értékesebb e világ minden vagyonánál és dicsőségénél.
V. Elhatározásunk, hogy azokhoz ragaszkodjunk és azokat kövessük, akik Istenhez térnek, és az Ő népéhez csatlakozzunk, szilárd és erős kell legyen, mert különben nem érünk célt, a dolog nehézségéből fakadóan. Ha hozzájuk akarunk csatlakozni, és akarjuk, hogy Istenük a mienk legyen, és az ő népük a mi népünk, úgy meg kell öldökölnünk s meg kell tagadnunk minden testi kívánságunkat (tisztátalan vágyainkat), és ellene kell állnunk minden gonosz óhajnak és hajlamnak, és örökre búcsút kell mondanunk minden bűnnek. De vágyaink számosak és hevesek.  A bűn természetesen (természetünknél fogva) igen kedves nekünk; az attól való megválás a jobb szem kivájásához van hasonlítva. Az emberek távol tarthatják magukat bűnös útjaiktól egy ideig, és részben megtagadhatják kívánságaikat bizonyos fokig, anélkül, hogy nagy nehézségekbe ütköznének. De ez igazán szívet szaggató munka: hogy teljességgel megváljunk minden bűntől, és váló levelet adjunk kedvenc kéjvágyainknak, hogy véglegesen elküldjük őket. De ezt meg kell tennünk, ha követni szeretnénk azokat, akik igazán Istenhez tértek. Igen, és nemcsak a bűnt kell elhagynunk, hanem, bizonyos értelemben az egész világot: Lk 14,33, „aki búcsút nem vesz minden vagyonától, nem lehet az én tanítványom.” Vagyis, szívében mindentől el kell szakadnia, el kell jutnia arra a teljes elszántságra és készségre, hogy ténylegesen mindentől megváljék Istenért, és az ő népének dicsőséges lelki kiváltságaiért, valamikor csak az alkalom úgy kívánja.  S anélkül, hogy bármilyen anyagi, földi természetű kilátás vagy bármilyen világi haszon kárpótolná őt ezért. És mindenestől késznek kell lennie egy idegen országba utaznia, egy olyan ismeretlen földre, amit eddig nem látott; éppúgy, mint Ábrahám, akit Isten megszólított, hogy „menjen ki a földjéből, és az ő rokonsága közül, és atyja házából, arra a földre, a melyet Isten fog mutatni néki; és kiment, nem tudván, hová megy.”
Ekképpen, kemény döntést igényelt Ruth részéről elhagyni szülőhonát, atyját és anyját, rokonait és ismerőseit, és mindazt a jót, amiben része volt Moáb földén, hogy Izráel országában lakjék, ahol sosem volt azelőtt. Naómi újra és újra elé tárta a nehézségeket. Ezek túl nehezeknek bizonyultak sógornőjének, Orpának. Ezek fontolgatása után hátat fordított annak, ami felé elindult. Elhatározása nem volt elég szilárd, hogy legyőzze őket. De oly elszánt volt Ruth, hogy mindezeken bátran keresztültört. Döntésében állhatatos maradt, hogy bármilyen nehézség érné is, nem hagyja el anyósát. Ilyen elszántaknak kell lenniük a lelkeknek, hogy legyőzzék az akadályokat, melyek akadályozzák őket, hogy azokhoz ragaszkodjanak, akik valóban megtértek a bűnből Istenhez. 
Az, hogy hozzájuk tartozzunk, és hogy Istenük a mi Istenünk legyen, s népük a mi népünk, a mi elhatározásunktól és döntésünktől függ, éspedig két vonatkozásban.
1. Elhatározásunk szilárdsága az erre rendelt eszközök használatában, így lesznek hatékonyak az eszközök. Istentől vannak meghatározott eszközök arra, hogy mi az igazi Izráel fiaivá váljunk, és Istenük a mi Istenünk legyen. Ez eszközök komoly használata képezi a siker útját, nem pedig azok rest, vagy könnyelmű használata. És hogy alaposak lehessünk, szükségünk van erős elhatározásra, egy szilárd és hajthatatlan elszántságra, eltökélt meggyőződésre, hogy teljes erőnkkel élni fogunk az eszközökkel, és amit teszünk, teljes erőnkből tesszük, és abban kitartunk. Mt 11,12. „Erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt”.
2. Az ő Istenük és népük választása, teljes elhatározással és teljes lélekkel: ez a feltétele a velük való eggyé válásnak. Isten mindenkinek azt adja ebben a dologban, amit saját maga választott: amint Orpa és Ruth választottak, akár Naómival tartanak Izráel földjére, akár Moáb földjén maradnak. Egy természeti (újjá nem született) ember választhatja. hogy megszabaduljon a pokoltól, de senki nem választja soha szívből Istent és Krisztust, és a Krisztus által szerzett lelki áldásokat, s Isten népének boldogságát, míg a Szentlélek meg nem térítette. Ellenkezőleg, idegenkedve utálja ezeket (elfordul tőlük). Nem vágyik utánuk; teljesen tudatlan felmérhetetlen értéküket és fontosságukat illetően.
Sok testi ember, úgy tűnik, hogy döntésével ezeket a dolgokat választja, de a valóságban csak felszínesen, mint ahogy Orpa is látszólag először azt választotta, hogy elhagyja Moábot, hogy Izráel földjére menjen. De amikor Naómi elkezdte feltárni előtte a választás kellemetlen következményeit, visszavonult, s ezáltal megmutatta, hogy választásában nem volt teljesen megalapozódva, és a lelke annak teljességével nem volt benne e döntésben, mint ahogy a Ruthé benne volt.      
ALKALMAZÁS
Az elmondottak alkalmazása arra fog irányulni, hogy a bűnösöket erre az elhatározásra serkentsem, azokra gondolva közöttünk, akik nemrég Istenhez fordultak és Krisztus nyájához adták magukat. • Isten gazdag irgalma és kegyelme folytán, mit kiárasztott ránk ezen a helyen, sokakról elmondható közületek, kik Krisztus nélküli állapotban vagytok, hogy titeket nemrég elhagytak azok, akik korábban veletek osztoztak ez állapotban. Egyesek azok közül, akik veletek együtt jártak, nemrég elhagyták a bűnben élést és a Sátán szolgálatát, és megtértek Istenhez, és Krisztushoz menekültek, és csatlakoztak azok áldott közösségéhez, akik Vele járnak. Korábban veletek voltak a bűnben és nyomorúságban, de most nincsenek többé veletek abban az életmódban vagy állapotban. Megváltoztak, és menekültek az eljövendő harag elől. Ők a szent életet választották itt a földön, és Isten élvezetét odaát. Korábban társaitok voltak a szolgaságban, és veletek éltek a Sátán ügyeiben, de most már többé nincs közösségetek egymással e dolgokban. • Sokan közületek láttátok, amint azok, akikkel egy fedél alatt éltetek, elfordultak a bűnös élettől, hogy ne folytassák azt többé veletek, és Isten népéhez csatlakoztak. Közületek egyes férfiak, ezt láttátok feleségeteknél; és egyes asszonyok meg férjüknél. Ti gyermekek, tanúi voltatok ennek szüleiteknél; és ti szülők, gyermekeiteknél; sokan közületek ezt láttátok fitestvéreteknél és lánytestvéreteknél; és sokan szomszédjaitoknál, ismerőseiteknél és kebelbarátaitoknál; sokan, kik még serdülők vagytok, ennek voltatok tanúi pajtásaitoknál.  Azt mondom tehát, sokan közületek tapasztaltátok, hogy akikhez ilyen közel álltok, elhagytak benneteket, eltávozva attól a siralmas élettől és romlott állapottól, melyben ti még benne vagytok. • Isten, az Ő jóindulatából és csodálatos kegyelméből a közelmúltban abban az áldásban részeltetett e helyen, hogy sokan elhagyták régi lakásukat Moáb földjén, hol Moáb istenei alatt éltek, és elindultak s elmentek Izrael földjére, hogy az Úrnak, Izráel Istenének szárnyai alatt oltalmat keressenek.  Bár ti velük szoros kapcsolatban éltetek, gyakran együtt voltatok, s bizalmas barátságot ápoltatok, ők most elvétettek, és ti ott maradtatok. • Ó, ne legyen ez egy végső elválás előjele! Hanem buzgón kövessétek őket! Legyetek szilárd elhatározással e dologban. • Ne úgy tegyetek, mint Orpa, aki, bár először úgy tett, mintha Naómival tartana, mégis, amikor a nehézségekről értesült, visszafordult. Hanem mondjátok, mint Ruht, „Nem hagylak el téged; ahova te mégy, oda megyek: néped az én népem, és Istened az én Istenem.” Úgy szóljatok, mint ő szólt, és úgy tegyetek, hogy ő tett. • Vegyétek fontolóra Istenetek és Megváltótok kiválóságát, és az Ő népének a boldogságát, és azok áldott állapotát, kik közéjük tartoznak, s azt a nyomorúságot, melyben ti vagytok.      
Ti bűnben megrögzött, öreg bűnösök, kik hosszú időt leéltetek a Sátán szolgálatában, nemrég láttatok egyeseket körötökből, akik veletek együtt haladtak a bűn ösvényén sok-sok éven át, veletek együtt a kegyelmi eszközök és előnyök nagy kiváltságaiban részesültek, és, mint ti, hallották az ige hívásait és figyelmeztetéseit, és Isten Lelke kiáradásának jelentős alkalmait veletek együtt átélték többször e helyen, és szívüket megkeményítették, akárcsak ti, és veletek együtt haladtak tovább és öregedtek meg a bűnben: mondom, láttatok közülük egyeseket bűnbánattal Istenhez térni. Úgy értem, láttátok bennük ennek bizonyságait, ahonnan értelmesen következtethettek megtérésük valódisága felől. Ó, ne legyen ez egy végső elválás! Ti így sokáig voltatok együtt a bűnben, és ítélet alatt. Hadd legyen most szilárd elhatározásotok, hogy ha lehetséges, továbbra is velük maradtok, most, hogy ők egy szent és boldog állapotban vannak; s hogy követitek őket a szent és kívánatos földre.     
Ti, akik azt mondjátok, hogy már sok éve az üdvösséget keresitek, habár, kétség nélkül lanyha módon tettétek ezt, ahhoz képest, amint kellett volna tennetek: láttatok egyeseket, akik ilyen tekintetben hozzátok hasonlítottak, kik öreg bűnösök és öreg keresők voltak, akárcsak ti, és kegyelmet nyertek. Isten nemrég felemelte őket a tompaságból, és azt cselekedte, hogy megváltoztassák hozzáállásukat, és törekvésükben elszánttá tette őket; és ők most, hosszú idő után, meghallották Isten szavát, és odamenekültek oltalomért az Örök Kősziklához. Hadd keltsen ez buzgóságot és elhatározást bennetek! Tökéljétek el, hogy nem maradtok el tőlük.
És ti, ifjak, milyen sokakat láttatok a veletek egykorúak és hozzátok hasonlók közül, kik nemrég reménykedve Istent választották az ő Istenükké, és Krisztust Megváltójukká! Együtt jártatok velük a bűnben, és talán követtétek őket bűnös társaságokba is; és most ne követnétek őket Krisztushoz? 
És ti, kik gyermekek vagytok, nemrég egyesek a ti soraitokból megtértek bűneikből, megszerették az Úr Jézus Krisztust, és benne bízva Isten gyermekeivé lettek – amint okunk van ezt remélni; hadd serkentsen fel ez titeket, hogy teljes szívvel keressétek Istent s kiáltsatok hozzá, hogy a ti szívetekben is hasonló változást végezzen, s hogy az ő népük legyen a ti népetek, és az ő Istenük a ti Istenetek.
Ti, akik nagy bűnösök vagytok, kik rémesen vétkesekké tettétek magatokat gonosz cselekedeteitekkel, melyekben éltetek, közületek is vannak némelyek, akik nemrég (amint okunk van remélni) töredelmes szívvel megbánták bűneiket és elhagyták azokat, és a Krisztus vérében bíztak azok bocsánata végett, és a szent életet választották, és a bölcsesség útjára álltak: hadd gerjesszen és bátorítson ez benneteket, hogy szilárdan ragaszkodjatok hozzájuk, és komolyan kövessétek őket. 
Mindannyian fontoljátok meg a következőket: --
1. Fontoljátok meg, hogy lelketek éppoly drága és értékes, mint az övék. Éppoly halhatatlan, mint az övék; éppoly híján van az igazi boldogságnak, és éppúgy ki van téve az örök gyötrelemnek. Ugyanabban a romlott állapotban születettetek mindnyájan, és Istennek ugyanaz a haragja lebeg felettetek is. Ugyanazon Bíró előtt kell megállanotok; Ő éppoly szigorú lesz ítéletében irántatok, mint velük szemben; és a saját igazságotok éppúgy nem állhat meg előtte, mint az övék. És ezért, nektek is éppúgy feltétlenül szükségetek van a Szabadítóra, mint nekik. A testi bizakodás éppúgy nem segít célhoz titeket, mint őket; és a világ és annak élvezetei sem képesek titeket jobban boldoggá tenni Isten és Krisztus nélkül, mint őket. Amikor a vőlegény megérkezik, a bolond szüzeknek éppúgy szükségük lesz olajra, mint a bölcseknek, (Mt 25. elején).
2. Fontoljátok meg, ha nem követitek őket Istenhez való megtérésükben, úgy megtérésük örök elválasztást fog okozni köztük és köztetek. •Teljesen különböző érdeklődési körben lesztek, és teljesen különböző állapotban, amíg csak éltek; ők Isten gyermekei, s ti a Sátán gyermekei. • És elválasztva lesztek a másvilágon: amikor meghaltok, nagy közbevetés lesz köztetek, Lk 16,26, „És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.” • És el lesztek választva az ítélet napján. Szét lesztek választva Krisztusnak az ég felhőiben való első megjelenésekor. Miközben ők elragadtatnak a felhőkben, hogy az Úrral találkozzanak a levegőégben, hogy örökké az Úrral legyenek, ti idelenn maradtok, ez átkozott földhöz ragadva, mely az ítélet tüzére van fenntartva, az istentelen emberek romlásának napjára. • Nagy elválasztásban lesz részetek, amikor megjelentek a nagy ítélőszék előtt, ők jobb felől, ti pedig bal felől fogtok állni. Mt 25,32-33. „És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” • És akkor felettébb különböző körülményekben fogtok megjelenni. Miközben ti az ördögökkel álltok, az ördögök képmását és eltorzult rútságát viselve, ők dicsőségben, trónon ülve, mint Krisztus ülnökei, mint olyanok, akik ítéletet hirdetnek ki rátok, 1Kor 6,2. • És micsoda szégyen és zavartság fog szállni akkor rátok, amikor oly sok kortársatok, egyenrangú embertársaitok, szomszédjaitok, rokonaitok és társaitok nagy megtiszteltetést kapnak! Nyíltan elismeri őket és vallást tesz róluk a világmindenség dicső Bírája, a szentek Megváltója, és látni fogjátok őket vele ülni ilyen nagy dicsőségben. És rólatok pedig kitűnik, hogy elhanyagoltátok üdvösségeteket, nem hasznosítottátok kedvező lehetőségeiteket, elvettettétek az Úr Jézus Krisztust, épp azt a Személyt, aki akkor nagy Bírátokként fog megjelenni, s ti a harag tárgyai lesztek, s mintegy lábbal taposva lesztek örök megvetésben és gyalázatban.  Dán 12,2. „Némelyek felserkennek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.” • És micsoda óriási szétválást okoz a különböző ítélet, mit kihirdetnek és végrehajtanak rajtatok és őrajtuk.  Akkor el lesztek küldve a Bíró jelenlétéből haraggal és utálattal, mint átkozott és förtelmes teremtmények, ők pedig kedves szót hallanak, meghívást az Ő dicsőségébe, mint kedvelt barátai és Atyjának áldottjai!  Amikor ti, a gonoszok és átkozott emberek és ördögök egész tömegével leszálltok hangos sírással és irtózatos sikoltozással abba a rettenetes tűzzel és kénkővel égő mélységbe, és elnyel az a nagy és örök kemence, miközben ők örömtelten, és dicséretet, dicshimnuszt énekelve egyre feljebb emelkednek Krisztussal, s a szentek és angyalok gyönyörűséges, áldott társaságával, az örök boldogságba. S ti is, ők is, az örökkévalóságot ilyen elválasztásban, mérhetetlenül eltérő körülmények közt fogjátok tölteni. • Vajon úgy legyen-e, hogy miután sok ideig együtt voltatok, mindjobban tönkretéve magatokat, egyre növelve vétkességeteket, saját fejetekre haragot gyűjtve, hogy az ő részükről az, hogy ily bölcsen megváltoztatták gondolkozásukat és életvitelüket, és ilyen boldogságot választottak maguknak, hogy ez most kezdetét jelentse egy ilyen rettenetes és örökké tartó szétválasztásnak köztetek? Milyen borzasztó lesz így elválasztva lenni! 
3.  Fontoljátok meg a nagy bátorítást, mit Isten ad nektek arra, hogy komolyan törekedjetek azon áldások elnyerésére, melyeket mások is elnyertek. Nagy bátorítás van Isten Igéjében a bűnösök részére, hogy keressék az üdvösséget, a bőséges kegyelemről szóló kijelentésben, melyet az Úr készített s kínál még a legnagyobb bűnösök számára is; bátorítás, oly sok kegyelmi eszköz elrendelésében, mit a bűnösök használatára adott, hogy keressék üdvösségüket; valamint azon áldás révén, melyet Isten az ő igéjéhez csatol az általa rendelt eszközökkel együtt. Nagy bátorítás rejlik ebben mindazoknak, minden korban, akik teljes szívvel használják ez eszközöket. •  De most, Isten különleges bátorítást nyújt gondviselésében, oly rendkívüli módon kiárasztva Lelkét közöttünk, s üdvös módon magához vonva minden korú és rendű embereket, fiatalokat és időseket, gazdagokat és szegényeket, bölcseket és tudatlanokat, erényeseket és züllötteket, régi önigazságukban bízó keresőket és kicsapongó életű személyeket: kivétel nélkül minden fajta embert. E mai napon közöttünk a leghangosabb hívás és a legnagyobb bátorítás hangzik, és az ajtó szélesre tárul a bűnösöknek, hogy meneküljenek a bűn és kárhoztatás állapotából. - Oly kiváltságos kegyelmi idő ez, amilyet talán még sohasem tapasztalt Új Anglia. Ki az itt, akinek halhatatlan lelke van, és oly értetlen, hogy nem használ ki ilyen lehetőséget, és nem hajlandó teljes erővel felgerjeszteni magát most? Mennyire értelmetlen a közönyösség, és mily hallatlanul alkalmatlan a csüggeteg elkeseredés egy ilyen napon! Annyira ostoba vagy, hogy nem törődsz lelkeddel most? Van-e egy halandó is köztünk, aki esztelenül hátul kullog, vagy elcsüggedve néz vissza, amikor ilyen ajtót tárt fel előttünk Isten?! Mindenki vegyen hát erőt, és bátorkodjék előretörni és Istenhez rohanni az életéért!
4. Gondoljatok bele, mennyire vágyják azok, akik már elnyerték, hogy ti is kövessétek őket, hogy népetek az ő népük legyen és Istenetek az ő Istenük. Óhajtják, hogy részesedjetek abban a nagy jóban, mit Isten nekik adott, és abban a kimondhatatlan és örök áldásban, mit nekik ígért. Kívánják és vágyakoznak ezután. Ha ti nem mentek velük, és még nem vagyok az ő társaságukban, ez nem az ő készségük hiánya miatt van, hanem a tietekért. • Mózesnek az a szava, mit Hobábhoz intézett, most minden titeket ismerő és szerető igazi szent ajkáról hangzik felétek, 4Móz 10,29, „Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót ígért Izráelnek.” Miként Mózes, amikor a pusztán át vándoroltak a felhő- és tűzoszlopot követve, hívta Hóbábot, akivel jól megismerkedett és szívük szinte egybeforrt a Midián földjén, ahol Mózes korábban együtt lakott vele, hívta őt, hogy menjen vele és népével Kánaánba, hogy részesüljön mindabban a jóban, mit Isten megígért nekik: így hívnak titeket is barátaitok és ismerőseitek, a sötétség és bűn földjéről, ahol korábban veletek éltek, hogy menjetek velük a mennyei Kánaánba. • A szentek közössége, Krisztus igazi egyháza hív titeket. A gyönyörű mennyasszony hív benneteket a menyegzői lakomára. Joga van hívni a vendégeket az ő lakodalmára, és nektek komolyan kell vennetek meghívását és kívánnotok kell, éppúgy, mint a vőlegény Krisztus hívását. Mert a Lélek hangja szól benne: Jel 22,17, „A Lélek és a mennyasszony ezt mondja: Jövel.” E helyen úgy tűnik utalás van a korábban mondottakra, Jel 19,7-9, „eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát;  és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.” Tehát a hívást a menyegzői vacsorára nézve kell érteni, hogy ő, a Báránynak benne levő Lelkétől indítva, mondja, Jöjj! Úgyhogy mindkét oldalról meghívást kaptok; mindannyian szövetkeztek meghívásotokra. Isten, az Atya hív titeket: Ő az a Király, ki menyegzőt szerzett Fiának; s elküldte a szolgáit, az evangélium hirdetőit, hogy meghívják a vendégeket. És a Fiú is nyilván hív titeket: ezt mondja, Jel 22,17 „És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki csak akar, jöjjön!” És megmondja, ki ő, a következő versben, „Én Jézus, Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes hajnali csillag”. És Isten szolgái is hívnak titeket, és az egész egyház hívása ez: s nagy öröm lesz az Isten angyalainak színe előtt abban az órában, mikor elfogadjátok a meghívást.
5. És fontoljátok meg komolyan, milyen siralmas és gyászos társaság lesz az, mely hátra marad, miután e kegyelem rendkívüli ideje véget ér.  Okunk van azt gondolni, hogy jelentős számmal kimaradnak.  • Azt olvassuk, hogy amikor Ezékiel gyógyítói vizei oly túláradóak lettek, s gyógyító hatásuk mindenre kihatott, mégis, voltak bizonyos helyek, ahová a víz nem jutott el, melyek sohasem gyógyultak meg. Ezék 47,9-11, „És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségük lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement. És lészen, hogy halászok állanak rajta Éngeditől Énegláimig: varsák kivető helye lészen; nemük szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel. Azonban mocsarai és tócsái nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek.”  • És még az apostolok idejében is, amikor oly csodálatos sikere volt az evangéliumnak, mégis, mindenütt, valahová csak eljutott, voltak némelyek, akik nem hittek: ApCsel 13,48, „A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és akik csak örök életre választattak, hívének.” És a 28. részben, a 24. versben: „és némelyek hívének az ő beszédének, mások nem hívének.” • Úgyhogy nagyon is okunk van arra számítani, hogy egyesek a bűnben maradnak közöttünk. Szeretnénk remélni, hogy csak igen kis számmal lesznek. De milyen rettenetesen siralmas társaság lesz az! Milyen sötét és szörnyű állapot fog rájuk várni! Ha ti e társasághoz tartoztok, milyen jogosan sírnak fölöttetek barátaitok és rokonaitok! Ha nem szeretnétek közéjük tartozni, siessetek, késedelem nélkül meneküljetek az Úrhoz, és hátra ne tekintsetek! • Hát lehetséges-e, hogy mindenki törekszik Isten országába, miközben ti ott hátul ácsorogtok, siralmas, elveszett állapotban? Ők mindannyian felvétetnek a mennybe, miközben ti itt maradtok, semmi más osztályrésszel, mint ez elveszett világgal? • Most hát szánjátok el magatokat, határozzátok el, hogy ha csak lehetséges, ragaszkodni fogtok azokhoz, akik oda menekültek, hogy megragadják az előttük levő reménységet. • Számoljátok fel az üdvösség teljes, erőszakos, állhatatos keresésének a költségeit, és hagyjatok el mindent érte, mint Ruth odahagyta otthonát és minden kedvenc élvezeteit abban. Ne úgy tegyetek, mint Orpa, aki elindult, és aztán elbizonytalanodott és visszatért: hanem tartsatok ki Ruthtal, minden nehézségen és ellenálláson keresztül.  Amikor látjátok, hogy mások a jobb részt választották, legyen nektek is szilárd szívbéli elhatározásotok: „Ahova te mégy, oda megyek; ahol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem és Istened az én Istenem!”   	

