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Evan Robertsről, és az ébredésről 
 

 
 

EVAN ROBERTS 

 
Az ébredés magja mindig az alázatosok szívében érlelődik. így volt ez a nagy 1904. évi welszi 
ébredéssel is. Egy fiatal szénbányász, akit Evan Robertsnek hívtak, Istentől egy Égő látást kapott a 
szellemi ébredésről. Evan Roberts nem rendelkezett nagy intellektussal vagy kiemelkedő 
beszédkészséggel, egyszerűen égő vágy élt benne Jézusért. Amíg a többi fiatalember vitorlázott a 
kikötőkben, a fiatal Roberts hűségesen látogatta az ima-összejöveteleket. 

Noha Csupán 26 éves volt, Evan Robertsnek nem volt ideje a szórakozásokra, földi gyönyörökre. 
„Éjjel és nappal, lankadatlanul, imádkozott, sírt és kívánkozott egy nagy szellemi ébredésért...” 
Roberts ezt írta: „10 vagy 11 évig imádkoztam ébredésért. Egész éjszakát fenn tudtam lenni, hogy 
olvassak vagy beszélgessek az ébredésekről.” 

Egyszer Evan Robertset kitették a szállásáról, mert a házinéni azt hitte, hogy megőrült a vallási 
buzgalomtól. „Órákat töltött imádkozva és prédikálva szobájában, amíg a házinéni félni kezdett tőle, 
és megkérte, hogy távozzon.” 

Evan Roberts működése a welszi ébredésben mindennek elmondható volt, de nem konvencionálisnak. 
Gyakran egyszerűen vezette az embereket imában, vagy olvasott az írásokból. Más alkalmakkor, 
Csendben ült, miközben az emberek egymás után vallották meg bűneiket, vagy tettek bizonyságot 
Krisztus győzelméről és erejéről. Voltak dicsőséges imádatok is, amik szó szerint órákig is eltartottak.  
Roberts egyszerűen alázatos vezetéseket adott időről időre, és hagyta, hogy a többit a Szent Szellem 
végezze el. Roberts szolgálata állandó példája volt nem a prédikálásnak, hanem annak, hogy hogyan 
vezethet valakit a Szent Szellem. 

A welszi ébredés a Szellem hatalmas kiáradása volt, Isten Királysága radikálisan megnyilvánult a 
földön. „A munkásemberek nem elitták, vagy eljátszották a keresetüket, hanem nagy örömet hoztak 
családjaiknak. A régi adósságokat megfizette a sok ezer fiatal megtért. A szerencsejáték ás az  
alkohol biznisz elvesztette a bevételi forrásait, a színházak bezártak. Ebben az időben a futballt 
elfelejtették úgy a játékosok, mint a szurkolótábor, mert erről nem tettek említést a pulpitus mögül. Az 
embereknek új életük És új érdeklődési körük lett. Politikai összejöveteleket mondtak le. Senkit sem 
érdekelt. A londoni parlamenti vezetők elmentek inkább az ébredési összejövetelekre. Az emberek 
gyártotta felekezeti határok teljesen összeomlottak ahogy a hívők ás pásztorok együtt dicsőítették az Ő 
fenséges Urukat.” 

Az ébredés egyik lényeges pontja volt a bűnök megvallása, de nem csak a nem - keresztények, hanem 
a keresztények számára is. Mindenki megtört és meghajolt Krisztus keresztje előtt. 
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Az ébredés folyamán Evan Roberts folyamatosan erősítette, hogy milyen fontos a bűnnel való őszinte 
elbánás, a Szent Szellemnek való teljes engedelmesség, ás az Úr Jézus Krisztus kiváltságos volta.  
Evan Roberts eszköz volt arra, hogy gyógyulást hozzon egy egész ország részére, mert törődött vele, 
sírt, és imádkozott. Befogadta Isten megtört szívét és visszaadta azt áldozatként ima ás közbenjárás 
által. Ennek eredményeként „amerre csak ment, az emberek szíve lángra gyúlt Isten szeretetével’” 
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