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Azért, hogy valaki igaz hívő, Isten gyermeke lehessen, Isten Szent Fia Atyja által 

elhagyatott volt, majd pedig saját Atyja ítélete alatt tört össze. Mondhatod erre: „Ó, Paul 

testvér, most egy kicsit túl messzire mentél.” Nem olvastad az Ézsaiás 53:10-et? „Az ÚR 

akarata volt az, hogy betegség törje össze.” Vegyél egy ötezer kilós malomkövet és tegyél a 

tetejére még egyet. Tegyél egy búzaszemet a kettő kő közé, és nézd meg mi lesz belőle. Tegyük 

fel, hogy van egy védőgát, amely 100.000 mérföld magas, és ugyanolyan széles és egyszer 

csak elreped az orrod előtt. Mialatt a vízözön feléd árad, hogy elborítson és elpusztítson 

téged, hirtelen a föld megnyílik előtted és benyeli a vizet úgy, hogy egy csepp sem csöppen a 

lábadra. Krisztus felemelte a kezét, és magára vette Isten ítéletét. Kiitta a poharat. Amikor így 

kiáltott: „Bevégeztetett!” felfordította a poharat, és egy csepp sem volt már benne. Kiitta Isten 

ítéletét, megelégítette az igazságot és megbékítette a haragot, és ezért Isten igazságos maradhat, 

miközben megigazítja a bűnöst. Ez a munka fejeződött be, ezt tette értünk. 

 A puritánok sokat beszéltek a megtérésről, nem csak a bűn megvallásáról, hanem a jó 

cselekedetekből való megtérésről is. Mondhatnád erre, hogy „Ezt hogy érted?” Komoly alapja 

van annak, hogy a megtérés leegyszerűsítve az önigazultság feladása, hogy egyszerűen feladod az 

önigazítást. Felismered, hogy minden legigazabb cselekedeted is olyan, mint egy szennyes ruha, 

ezért megveted és eldobod őket. Megállsz Isten előtt és azt mondod, hogy „Ha Te nem 

munkálkodsz helyettem, átkozott leszek.” És hiszel. Hiszel. És bízol. 

 Van egy diakónus az otthoni gyülekezetemben. Ez egy kicsi gyülekezet egy kukoricaföld 

kellős közepén. Szeretem ezt a férfit; több ideje jár az Úrral, mint ahány éve élek. Sokat mesélt 

nekem. Egyik alkalommal a megtéréséről beszélt. Azt mondta, hogy „Ami azt illeti, jó ember 

voltam. De a pásztor mondott valamit aznap reggel, ami felkavarta a szívemet. És azt gondoltam, 

hogy: „Mit jelent hinni, mit jelent hinni?” Majd felment a szénapadlásra, és körbe-körbe járkált. 

És azt mesélte, hogy egyszer csak arra eszmélt, hogy a padlás szélén áll, a lábujjai már lelógnak. 

Egyszerűen csak ott álldogált, és azt mondta, hogy „Hirtelen derengeni kezdett.” Ezt 

mondta: „Istenem, bízok benned. Csak és kizárólag abba helyezem a bizonyosságomat, amit a Te 

Fiad tett értem. És ha ez, amit értem tett, nem elég erős ahhoz, hogy megmentsen, akkor a 
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pokolba kerülök, mert semmi másban nem fogok bízni.” 

 Ha most meghalnék, a mennybe jutnék. Nem azért, mert éveket töltöttem a dzsungelben 

és a perui Andokban. Nem kegyesség, áhítat vagy bibliatanítás miatt és nem is a felekezeti 

hovatartozás, bemerítkezés, vagy az úrvacsorában való részvétel miatt. Ha most meghalnék a 

mennybe mennék, mert kétezer évvel ezelőtt Isten Fiának a vére kifolyt ezért a nyomorult 

emberért. Ez az én reménységem, és úgy hiszem, hogy az a vérvörös fonal elég erős ahhoz, hogy 

megtartson, amikor abba kapaszkodva kilengek az örökkévalóságba. 
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