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Csak egyszer  
teszed meg  

ezt az utat
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Úton a menny felé? 
A vonat éppen befutott a pályaudvarra. A peronon egy 

kislány várt az „útipoggyászával”, egy szatyorral, amelybe 
a tervezett utazásra egy kis ennivalót csomagolt be. A kicsi 
felszállt, és talált egy ülıhelyet egy még nem egészen teli 
fülkében. Kutatva nézett körül, és megnézte az utasokat, 
akik azonban mind idegenek voltak. Fáradt volt a hosszú 
várakozástól, és úticsomagját fejpárnának használta, hogy 
kissé kipihenje magát. Amikor jött a kalauz, nagy 
bizalommal megkérdezte tıle, hogy szabad-e itt aludni. İ 
barátságos igennel felelt, de utána látni akarta a jegyet. A 
kislány így felelt: 

- Nincs jegyem. 
Erre a következı beszélgetés alakult ki: 
- Hova utazol hát? 
- A mennybe megyek - hangzott a válasz. 
A kalauz körülnézett, és csodálkozva válaszolt: 
- Igen? És ki fizeti a vonatjegyet? 
- Az ÚR JÉZUS - felelte a kislány, és hozzáfőzte: - Ez a 

vonat nem a mennybe megy, és az ÚR JÉZUS nem utazik 
rajta? 

- Azt hiszem nem - válaszolta a kalauz, akit zavart a 
gyermek nyíltszívősége. - De mibıl gondolod? 

- Mert édesanyám gyakran énekelt egy éneket a 
vonatról, amely a mennybe megy, és az ÚR JÉZUS 
kifizette az útiköltséget mindenkiért, aki azon utazik. De 
most már nem tudja többé énekelni. Nemrég meghalt. Ezért 
elhatároztam, hogy utána utazom, hogy ismét együtt legyek 
vele. Nem ismeri a dalt a vonatról, amely a mennybe megy? 
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Nem énekli a kislányának, hogy el tudjon aludni? Vagy 
nincs is kislánya? kérdezte a kicsi, miután a kalauz 
csendben végighallgatta. Megindult hangon válaszolt: 

- Volt egy kislányom, körülbelül olyan idıs, mint te, de 
már meghalt. Talán ı is a mennyben van. 

- És most a bácsi is odautazik, hogy viszontlássa? - 
kérdezte a kislány nagy együttérzéssel. Néhány utas 
érdeklıdve hallgatta a beszélgetést. Egyesek mélyen 
meghatódtak a kislány furcsa kérdéseitıl. Valaki ezt 
mondta: - Ez egy angyal. 

- Nem, Kati vagyok. Az angyalok az ÚR JÉZUSnál 
vannak a mennyben. - Ezután nagy bizalommal 
megkérdezte az utasokat: - Mindannyian a mennybe 
utaznak? Annak nagyon örülnék! Biztosan mind szeretik az 
ÚR JÉZUSt, és imádkoznak Hozzá, ahogyan anyukám is 
mindig tette velem. Anyukám azt mondta, hogy mindenki, 
aki valóban hisz az ÚR JÉZUSban, minden nehézség nélkül 
a mennybe kerül. 

- Édesanyád biztosan jó asszony volt - szakította félbe 
az egyik utas a kislányt. 

- Az én anyukám azonban sosem akarta, hogy valaki azt 
mondja neki, jó ember. Mindig azt mondta, hogy senki sem 
jó, csak egyedül ISTEN; és hogy nem azok az emberek 
jutnak a mennybe, akik azt hiszik, hogy jók, hanem csak 
azok, akiknek az ÚR JÉZUS megbocsátotta bőneiket. 

A kislány kék szemét a kalauzra emelte: - De még 
mindig nem mondta meg, hogy a mennybe utazik-e. Nem 
akarja viszontlátni a lányát a mennyben? Vagy nem is hisz 
az ÚR JÉZUSban? 

A kalauz csöndben állt, és nem tudta, mit kezdjen a 
kislánnyal. Az egyik utas értésére adta, hogy kifizeti a 
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kislány jegyét. A kalauz azonban így felelt:  
- Meddig vigyük magunkkal a kislányt? Nem 

hagyhatjuk, hogy valahol csak úgy kiszálljon. Mi lesz ebbıl 
a gyermekbıl? - Komolyan aggódott miatta. 

Nyugodtan kérdezett tovább a gyermek: - Mit mondjak 
a kislányának, ha találkozom vele a mennyben? Mondjam 
neki azt, hogy az apukája most nem tud a mennybe jönni, 
de késıbb eljön ıt meglátogatni? 

Az az utas, aki tanúja volt ennek a beszélgetésnek, és 
tovább mesélte az esetet, sajnálta, hogy a vonat éppen ekkor 
ért lakóhelye vasútállomásához, és le kellett szállnia. 
Késıbb azonban megtudta, hogy Kati dolga jól végzıdött. 
Valaki oltalmába vette a kislányt, és hazavitte, ahol a 
hozzátartozói már aggódtak a gyermek miatt. Elızıleg 
semmit sem mondott nekik tervezett „mennyei útjáról”. 

Talán kicsit megmosolyogjuk a kislányt. De talán el 
kellene tőnıdnünk ezen: Mi a megfelelı vonatot 
választottuk-e, és ismerjük-e a célállomást? Hova vezet 
életünk útja? Eldöntöttük-e már, hogy mi az úticélunk? 

Átutazóban - hova? 
Úton vagyunk egy olyan cél felé, ahonnan soha többé 

nem térünk vissza. Egy soha véget nem érı örökkévalóság 
felé tartunk. Közülünk némelyek az örök öröm és dicsıség 
helye felé vannak úton. İk egyszer majd látni fogják az ÚR 
JÉZUSt, aki szenvedett és meghalt értük, és akié az életük. 
Örök öröm és boldogság lesz az osztályrészük. De gondolj 
kérlek arra, kedves Olvasó, amit a Biblia mond: "Keskeny 
az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik 
megtalálják azt” 
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Mindazok, akik szívüket és életüket nem bízzák az ÚR 
JÉZUSRA, akik Nélküle élnek, és bőneikben halnak meg, 
örökre egy Istentıl távoli helyre mennek, az örök kín 
helyére. A Biblia ezt mondja: „Széles az az út, amely a 
hálálba visz, és sokan vannak, akik azon járnak” (Máté 
7,13-14). Igen, a széles úton jár a tömeg. A keskeny úton 
csak néhányan vannak. Ezért kérdezzük meg magunkat: 

Milyen irányba halad életünk vonata? 
Hol töltöm az örökkévalóságot? - Együtt tudjuk-e 

énekelni a dalt: „Utunk célja a menny?” Vagy még nem 
vagyunk bizonyosak célállomásunkban? Nemsokára 
felhangzik: - Kiszállás! -, és életünk útja véget ér. 

Egy vasúti kocsiban, az egyik plakáton ezt olvashattuk: 
„Állj! -Nézz! - Élj!” Egy autót ábrázolt, amely az 
országúton egy sorompó nélküli vasúti átjáróhoz közeledett, 
amely felé egy vonat tartott. - Nem tudom, hogy 
pillanatnyilag merre visz az utad, kedves Olvasó. Földi 
úticélod természetesen a Te dolgod. De megkérdezhetlek-e 
a rendeltetési hely felıl, ahol az örökkévalóságban akarsz 
lenni? Csak két hely van! És döntenünk kell az egyik 
mellett: Menny vagy pokol! 

- Állj! - Ezt olvashattuk a plakáton. Várj csak egy 
pillanatig. A következı „keresztezıdés” számodra vagy 
számomra már az átmenet lehet végsı „úticélunk” felé, 
ahonnan soha többé nem térünk vissza. Akkor hirtelen 
véget ér utunk az élet országútján. - Ne hagyjuk figyelmen 
kívül ezt az „Stop-táblát": „Te pedig most állj meg, hogy 
elmondjam neked az ISTEN beszédét" (1.Sámuel 9,27). 

Nézz! - Így folytatódott a plakát. Hova nézzünk? 
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Pontosan meg kell bizonyosodnunk arról, hogy 
biztonságban átjutunk-e a „keresztezıdésen”, hogy elérjük 
úticélunkat. Sokan ragadtattak el már hirtelen az „élet 
országútján”, mert nem vettek figyelembe valamilyen 
„Stop-táblát”. Milyen sokaknak kellett már ezért az 
életükkel fizetniük. Kedves Olvasó, nemcsak jelenlegi, 
hanem örök életünket is kockára tesszük, ha nem figyelünk 
oda ISTEN intı hangjára, vagy egészen tudatosan 
eleresztjük azt a fülünk mellett: „Nézzetek énrám, a föld 
legvégérıl is és megszabadultok, mert én vagyok az ISTEN, 
és nincsen más!" (Ézsaiás 45,22). 

Élj! Ki ne értene egyet ama plakátnak ezzel a 
felszólításával? Itt felesleges minden további szó. - ISTEN 
ma eléd adja „...az életet, a halált, az áldást és az átkot, 
válaszd hát az életet” (5Mózes 30,15.19). 

A következı esemény arra bátorít bennünket, hogy 
válasszuk a helyes „célállomást”, ahogyan Tomi is tette. 
Boldog várakozással sietett úticélja felé. 

Kívánsága teljesült 
Egy misszionárius járta a környéket, hogy elvigye az 

evangéliumot az embereknek. Éppen odaért egy 
meglehetısen omlatag többemeletes házhoz, amely 
biztosan több száz éves volt. Egy régi falépcsı vezetett 
meredeken felfelé, ahol a tetıtérben volt még egy kis lakás. 
Hirtelen megállt a lépcsın félúton, mert mintha egy hangot 
hallott volna énekelni. Nagyon meglepıdött, és tovább 
ment fölfelé a keskeny, kitaposott lépcsın, míg a 
félhomályban megállt egy régi ajtó elıtt, amely egy 
szegényes lakásba vezetett. Habozva nyitotta ki az ajtót, és 
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az egyik homályos sarokban megpillantott egy beteg fiút, 
aki sápadtan és soványan feküdt egy matracon. Nagyon 
hideg volt a szobában, mert nem volt benne sem főtés, sem 
kályha. A misszionárius egyetlen pillantással felmérte, 
hogy a fiú bizony súlyos beteg, közelebb lépett hozzá, és 
mivel nem volt szék, letérdelt a fekhely mellé, a padlóra. 
Barátságosan üdvözölte a fiút, a neve és a szép dal iránt 
érdeklıdött, amelyet ı az elıbb énekelt. 

A fiú nagyon örült a váratlan látogatásnak, és ezt 
mondta: - Tomi vagyok. - Azután elmesélte a 
misszionáriusnak, hogy már régóta beteg és ágyban fekszik. 
Gyakran énekli ezt a dalt, amelyet még régebben tanult 
egyszer egy istentiszteleten. De nem tudta fejbıl ennek az 
éneknek minden versszakát. Azután elkezdett énekelni: 

 
A mennyben otthonom, 
Hol nincsen szenvedés, 
Hol gond és fájdalom 
S halál nem ismerıs. 
Hol béke vár reám, 
S vihar nem ostromol. 
Ahol szegény szívem megnyughatol. 
 
A látogató nagyon örült, mert ı is szerette ezt a dalt, és 

tudta kívülrıl. Így együtt énekelték a refrént: 
 
Ó szép hazám, dicsı hazám,  
Hol öröklét derül reám,  
Ahol nem lesz sírás, 
Elválás, búcsúzás,  
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Csak fény s megújulás,  
Ó, szép hazám? 
 
Az utolsó versszakot a misszionárius egyedül énekelte, 

mert Tomi már nem tudta a szöveget. Csillogó szemekkel 
és beesett arcán ragyogó mosollyal figyelt. 

- Igen - kiáltott fel Tomi -, ez az az ének, amely akkor 
olyan boldoggá tett. - Azóta sem felejtette el, még ha a dal 
minden versszakát nem is tudta emlékezetébe idézni. 
Milyen jó, hogy jött a barátságos misszionárius. Most 
biztosan még többet hallhat errıl a szép és dicsı hazáról, 
ahol nincs szenvedés, nincs betegség és nincsenek 
fájdalmak, és ahol már senki sem sír. Ott senki sem éhezik 
és fázik majd, mint ı most, mivel csupán néhány régi rongy 
szolgál neki takaróként. 

Azután megkérdezte tıle a misszionárius: - Nos, fiam, 
te már úton vagy efelé a szép és dicsı haza felé, ahol az ÚR 
JÉZUS számodra is gyönyörő lakhelyet tart készen? - A 
súlyosan beteg fiú sápadt arca egyre komolyabb kifejezést 
öltött, és a szeme lassan megtelt könnyel. A misszionárius 
mélyen megindult ennek láttán. Felismerte, hogy ISTEN 
vezette ehhez a halálos ágyhoz. Amikor azután 
megismételte a kérdést, Tomi sírásba fúló hangon felelte:  

- Milyen szívesen elmennék oda! De nem tudom az 
utat. Gyakran voltam rossz, és nem vagyok való abba a 
szép és dicsı hazába. Talán meg tudja mondani, tehetek-e 
valamit azért, hogy eljussak oda. 

- Fiam - válaszolta a misszionárius -, nem tehetsz 
semmit. De nem is kell tenned semmit. Mindent, ami 
szükséges volt, megtette helyetted valaki más. 
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Tomi csodálkozó arcot vágott. Ilyet még sohasem 
hallott. Nem kell semmit sem tennie azért, hogy eljusson 
ebbe a szép és dicsı hazába? Hogyan lehetséges ez? A 
misszionárius, aki észrevette a fiú csodálkozó pillantását, 
folytatta: 

- Éppen most mondtad, hogy túl rossz és gonosz vagy 
ahhoz, hogy eljuss abba a szép és dicsı hazába, a mennybe. 
Igen, így van. Mert kétségtelenül vétkeztél már ISTEN 
ellen, megszegted a parancsolatait, és jó néhány gonosz 
dolgot elkövettél. De sohasem hallottad, hogy az ÚR 
JÉZUS, ISTEN FIA, a mennyei dicsıségbıl lejött a földre, 
hogy emberként lakozzék itt? Sohasem mondták neked, 
hogy İ, aki gazdag volt, érettünk szegény lett, hogy mi az 
İ szegénysége által gazdagok legyünk? És senki sem 
mondta neked, hogy az ÚR JÉZUS rettenetes halált halt a 
kereszten, hogy megmentsen bennünket, elveszett 
bőnösöket, amilyen te is vagy? 

Igen, Tomi, ISTEN FIA a te helyedre lépett, és 
elhordozta érted ISTEN igazságos haragját, hogy neked ne 
kelljen ítéletre menned. İ volt a Tiszta és a Szent, az 
Ártatlan és az Igaz, és İ meghalt értünk, a tisztátalanokért, 
a bőnösökért és igaztalanokért, hogy bőnbocsánatot és örök 
életet nyerjünk az İ nevébe vetett hit által. 

E szavakkal a misszionárius kezébe vette a Bibliáját, és 
ezt olvasta: „Mert úgy szerette ISTEN a világot, hogy 
az ı egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz İbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élte legyen” (János 3,16). 

Tomi feszülten figyelt. Egy szót sem szólt, a 
misszionárius pedig tovább beszélt:  

- Látod, tehát, hogy ISTEN felfoghatatlan szeretetében 
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halálba adta FIÁt értünk, bőnösökért. Te is közéjük 
tartozol, ugye...? 

Azután azt mondja az ÚR JÉZUS, hogy aki hisz 
İbenne, nem vész el, hanem örök élete van. És ha azt 
mondja: aki, akkor ebbe te is beletartozol! Hiszed-e ezt? 

- Igen - felelte Tomi -, de egészen biztosan igaz, hogy 
az ÚR JÉZUS azért halt meg, hogy engem is megváltson? 

A misszionárius egy pillanatig a Bibliájában 
lapozgatott, majd felolvasta: „Igaz beszéd ez, és teljes 
elfogadásra méltó, hogy KRISZTUS JÉZUS azért jött a 
világra, hogy megtartsa a bőnösöket" (1.Timóteus 1,15). 

- Igen - mondta -, egészen bizonyosan igaz. Az ÚR 
JÉZUS érted is meghalt, és az İ vére megtisztít téged 
minden bőntıl. 

Tomi behunyta a szemét, és egy darabig csendben 
feküdt. Csak az ajka mozgott. Végre ismét kinyitotta a 
szemét, boldog mosollyal pillantott a még mindig mellette 
térdeplı látogatóra, és ezt mondta:  

- Hiszem, hogy az ÚR JÉZUS értem is meghalt, és 
hordozta sok bőnömet. De hogyan volt lehetséges, hogy az 
ÚR JÉZUS úgy tudott szeretni engem, pedig olyan rossz 
vagyok? 

- Ez teljesen felfoghatatlan - felelte a misszionárius - de 
mégis igaz. ISTEN Igéje mondja: „ISTEN pedig irántunk 
való szeretetét abban mutatta meg, hogy KRISZTUS 
meghalt érettünk, amikor még bőnösök voltunk” (Róma 
5,8). 

A misszionárius még hosszú ideig a fiú mellett maradt, 
és beszélt neki az ÚR JÉZUSról. Minél többet hallott Tomi 
a Jó Pásztorról, annál nagyobb lett az öröme. 

Amikor a misszionárius elbúcsúzott, megígérte, hogy 
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másnap reggel visszajön. Megtartotta a szavát. Már kora 
reggel felfelé tartott a lépcsın egy élelmiszerrel és tejjel teli 
szatyorral. Tominak azonban már nem volt szüksége ételre. 
Elutazott abba a szép és dicsı hazába, amelyrıl elızı este 
még énekelt, és ahová olyan nagyon vágyott. A Jó Pásztor 
hazavitte báránykáját. - Fia élettelen teste mellett ült az 
édesanyja, és elfúló hangon mondta el a misszionáriusnak, 
hogy amikor este hazatért, olyan boldogan találta Tomit, 
mint soha azelıtt. Újra meg újra ezt mondta: - JÉZUS 
megváltott! JÉZUS megváltott! - És azután elénekelte 
kedves dalát, mégpedig azt a versszakot is, amelyet elızı 
este a misszionáriustól tanult: 

 
Gondolt az Úr velem,  
Hajlékot alkotott,  
Szent vérén énnekem  
Örök üdvöt adott. 
 
Ott túl a fényben én 
Szent arcát nézhetem,  
S az üdvösség enyém  
Lesz teljesen. 
 
Ó szép hazám, dicsı hazám,  
Hol öröklét derül reám,  
Ahol nem lesz sírás,  
Elválás, búcsúzás,  
Csak fény s megújulás.  
Ó szép hazám! 
 
Ezzel aludt el, és többé nem ébredt föl. Tomi szíve 
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vágya teljesült. Most ott lehet ebben a szép és dicsı 
hazában, ahol nincs többé fájdalom és betegség - ahol örök 
öröm és boldogság uralkodik. 

Kedves Olvasó, feltétlenül meg kell bizonyosodnunk 
arról, hogy a megfelelı vonatban ülünk-e, nehogy elvétsük 
ezt a szép és dicsı úticélt és tulajdonképpeni rendeltetési 
helyünket. Még megvan a lehetıségünk arra, hogy 
átszálljunk. Mennyire szeretném, ha Te is úgy döntenél, 
hogy elindulsz ebbe a szép és dicsı hazába. Az ÚR JÉZUS 
maga szólít fel erre, mert İ szeret Téged! Azt szeretné, ha 
egykor örökre együtt lennél Vele ebben a szép és dicsı 
hazában. Mindenki, aki már úton van a szép és dicsı haza 
felé, hív Téged, és ezt kiáltja: - Gyere velünk! - Mindent, 
ami szükséges ahhoz, hogy eljussunk ebbe a szép és dicsı 
hazába, az ÚR JÉZUS már megtette Érted. Már réges-
régen kifizette Érted az útiköltséget. 

  Micsoda öröm lenne, ha ezt mondanád ma az ÚR 
JÉZUSnak: - Én is szeretnék eljutni ebbe a szép és dicsı 
hazába! - Ezt kérdezed: - Hogyan találok oda? - Szeretnénk 
Neked segíteni, és a következı oldalakon választ adni erre. 
Ezért kérlek, olvasd tovább. 

Vannak, akik azt kérdezik: - Hol vannak a 
hozzátartozóim és ismerıseim, akik már meghaltak? 

A halál után minden ember  
ugyanazon a helyen van? 

Ó, nem! Nagyon nagy a különbség! Aki élete során az 
ÚR JÉZUS elé vitte bőneit, és bocsánatért kérte İt, 
ahogyan Tomi tette, az halála pillanatában 
MEGVÁLTÓJÁhoz és URÁhoz megy. ISTEN megváltott 
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gyermekei számára, akiknek békességük van ISTENnel, 
haláluk napja akár örömnappá is lehet. Számukra az élet 
KRISZTUS, a meghalás nyereség (Filippi 1,21). Mert ık 
ismerik Azt, „aki halála által megsemmisítette azt, akinek 
szolgája a halál, tudniillik az ördögöt. És megszabadította 

azokat, akik a haláltól való félelem miatt rabok voltak teljes 
életükben" (Zsidók 2,14-15). Kívánom Neked, kedves 
Olvasó, hogy Te is tartozz ISTEN megváltott gyermekeinek 
ehhez a boldog csapatához. Az ÚR JÉZUS megígérte: 
„...minden élı, aki hisz énbennem, soha meg nem hal" 
(János 11,25-26). 

„Minden jót, halottak,  
én elmegyek az élıkhöz!” 

- ezek voltak az utolsó szavai egy mártírnak, akit a hite 
miatt golyó általi halálra ítéltek. 

Az ismert evangélista, Moody mondta halálos ágyán: 
Ma van megkoronázásom napja! Erre a napra vágyom 
évek óta. Ó, milyen csodálatos! 

Csodálatos az ÚR JÉZUSnál lenni! Ott nem uralkodik a 
bőn, és nem hull több könny. Megszőnik minden fájdalom, 
és elhal az utolsó sóhaj! ISTEN megváltott gyermekei 
haláluk után ama szép és dicsı hazában vannak, amelyet a 
földön választottak. 

Annál, hogy hol vannak a többiek, akik a testi halál 
által már elhagyták ezt a földet, sokkal fontosabb ez a 
kérdés: Hol leszek én? - Igen, feltétlenül föl kell tennünk 
magunknak ezt a személyes kérdést: 
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Hol leszek, ha még  
ma meg kellene halnom? 

Mi magunk döntünk ebben az életben afelıl, hogy hol 
leszünk halálunk után. ISTEN azt akarja, hogy a 
mennybe jussunk. A kérdés azonban az, hogy mi akarjuk-e. 

Kedves Olvasó, talán Te is azok közé tartozol, akik nem 
szívesen beszélnek a meghalásról, különösen errıl a 
kérdésrıl: Mi jön azután? 

Elhárítod ezt a kérdést, és így válaszolsz: - Én nem 
hiszek ISTENben, a mennyországban és a pokolban. Én 
csak abban hiszek, amit látok. - Bocsáss meg, kérlek, de 
valószínőleg az értelmedet sem láttad még, de nem 
kételkedem abban, hogy ISTEN egészséges gondolkodási 
képességet adott neked, amiért nem lehetsz eléggé hálás. 

Hiteles felvilágosítást a mennyrıl és a pokolról csak 
olyan valaki adhat, aki mindkét helyet pontosan ismeri. A 
Biblia azt mondja, hogy ISTEN FIA nemcsak ismeri 
mindkét helyet, hanem nyomatékosan óv is az örök 
kárhozat helyétıl. Aki azonban megveti ISTEN szavát, 
annak örökké viselnie kell a következményeket. ISTEN 
senkit sem akar elkárhoztatni! Mert „ISTEN azt akarja, 

hogy minden ember üdvözüljön és az igazság 

megismerésére eljusson” (1.Timóteus 2,4). 

A temetı végállomás? 
Számtalan ember számára vigasz lenne, ha azt hihetné, 

hogy a halállal valóban mindennek vége van. Ugyan ki 
vágyna arra, hogy halála után felelısségre vonják bőneiért? 
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Sok ember mondja: - A halállal mindennek vége van. - Az 
állatoknál ez így is van, az embereknél azonban, akiket 
ISTEN a maga képére teremtett, nem. „A halállal 
mindennek vége van” - állítás esetleg megfelelhet a 
vágóhídon álló ökör logikájának. Rossz lenne azonban, ha 
átvennénk ezt a logikát. Egy napon két barát elmélkedett 
arról a kérdésrıl, hogy a bőnös ember számolhat-e 
büntetéssel jövendıbeli életében. Arra a megnyugtató 
meggyızıdésre jutottak, hogy ez nem létezhet, és 
kijelentették, hogy a pokol csak mese. Istene a szeretet 
Istene, vélték, és nem engedné, hogy teremtményei örökké 
kínlódjanak és szenvedjenek. Mégis elgondolkodó 
hallgatásba burkolóztak, amikor egy hívı keresztyén férfi, 
aki nyugodtan hallgatta ıket, hirtelen ezt mondta: 

- És ha mégis igaz? 
Ezek a szavak nagy erıvel hatoltak be fülükbe. Mintha 

isteni erı lett volna azokban, igen, mintha maga Isten szólt 
volna hozzájuk. És ha mégis igaz, hogy Isten minden 
bőnt megbüntet? 

Ó, gyorsan utána mondunk egymásnak ezt-azt, és 
kifogásként mindig készen vannak az ismert „elcsépelt 
mondások”. Ilyenkor nagyon fontoskodunk, és úgy teszünk, 
mintha realisták lennénk. - Utánam a vízözön! - mondjuk, 
és úgy véljük, ezzel gyorsan el is intéztük a dolgot, de nem 
látjuk a veszélyt. Olyanok vagyunk, mint a lovas: 
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Egyenletes tempóban üget  
a végtelen prérin át 

Izzó hıségben halad célja felé. Hirtelen megtorpan. 
Égési szag csapja meg az orrát. Nem sokáig gondolkodik. 
Megsarkantyúzza lovát, és mint a nyíl, olyan gyorsan vágtat 
tova. A nyomában a halál, a félelmetes préritőz, amely ırült 
gyorsasággal nyomul elıre, és mindent megsemmisít. 

Megmenekül-e ló és lovasa a haláltól? Perzselı izzás 
veszi ıket körül, patakokban folyik róluk az izzadság; 
minden megállás a pusztulásukat jelentené. Végre elérik 
céljukat. Túl vannak a veszélyen, és megmenekültek a 
haláltól: Megszabadultak! 

Nem találó-e ez a kép a mi helyzetünkre: A végtelen 
préri a világ. A lovas Te vagy és én. A préritőz a halál és az 
örök ítélet, amely bennünket fenyeget. 

Valaki ezt mondta: - Mi az ember? A temetıben látjuk, 
mi lesz belıle. Az élet teljesen értelmetlen. - Ha a halállal 
valóban mindennek vége lenne, nem lenne számunkra jövı, 
amelynek örülhetnénk. Ki csodálkozik akkor, hogy az egész 
fogyasztói gondolkodás és az élvezetek hajszolása oly sok 
embernél kétségbeesésbe és depresszióba csap át. Ha az a 
néhány földi év minden, akkor egyáltalán miért küzdünk 
olyan sok dologért? Agyon dolgozzuk magunkat, és holnap 
mindennek vége. - Kedves Olvasó, az ilyen sötét jövıbeli 
kilátásokat csak egyvalaki akarhatja hihetıvé tenni 
számunkra, az, akinek saját magának nincs jövıje: az 
ördög. Az ı jövıje a kénkıvel égı tüzes tó, és ı ott fog 
„gyötrıdni éjjel-nappal, örökkön örökké” (Jelenések 
20,10). İ mindent megtesz azért, hogy a lehetı legtöbb 
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embert magával rántsa ebbe a borzalmas mélységbe. Te azt 
mondod: - Nem hiszek a pokolban. - De én teljes 
bizonyossággal mondom Neked: 

Két perc a pokolban, 
sírás és fogcsikorgatás közepette elég lenne 

ahhoz, hogy megváltoztasd a véleményedet. Akkor 
el kellene ismerned ahogy a pokolban már ma is mindenki 
elismeri -, hogy a Biblia Isten Igéje, és hogy elveszett 
bőnös vagy. 

Egy misszionárius beszámolója: - Egy idıs asszony 
halálos ágyához hívtak. Rákja volt. Igen nagy fájdalmak 
gyötörték. Egy éve ismertem. Olykor-olykor eljött az 
istentiszteletre. Élete során azonban valójában sohasem tért 
meg az ÚRJÉZUSHOZ. 

Volt egy lánya, akivel már sok éve ellenséges 
kapcsolatban állt. Nem akart megbocsátani neki. Ott álltam 
az ágya mellett. A nyomorúság képe. Sohasem fogom 
elfelejteni. Nem reménykedett semmiben. Semmilyen 
beszéd vagy meggyızni akarás nem segített. - Az ÚR 
JÉZUS a legnagyobb bőnöst is szereti - mondtam neki. İ 
azonban ezt nem fogadta el. Azután eljött halála napja. A 
szeme már megtört, de még élt. Olykor-olykor felkiáltott: - 
Milyen sötétség van körülöttem! Kik ezek a fekete alakok? 
Tőz közelít hozzám, oltsátok el! - A halál rettenetes volt. 
Így ment át egy még sokkal borzalmasabb 
örökkévalóságba. 

Kedves Olvasó, ne engedd el füled mellett Isten komoly 
beszédét, aki olyan jó szándékkal van irántad. Talán ez az 
utolsó alkalom. Hogyan akarsz megmenekülni, ha nem 



- 18 - 

törıdsz olyan üdvösséggel, amelyet ISTEN kínál fel Neked 
szeretett FIÁban? (Zsidók 2,3). A pokolban fel fogod 
ismerni, hogy KRISZTUS Érted és a bőneidért halt meg. Ez 
a tudás azonban már nem fog használni Neked a 
kárhozatban, hanem még növelni fogja kínjaidat. - Fel 
fogod ismerni, hogy megmenekülhettél volna, és nem 
kellene itt lenned a kínnak ezen a helyén. Emlékezni fogsz 
minden alkalomra, amikor földi élted során az ÚR JÉZUS 
hívott, hogy megmentsen a pokol rettenetes kínjaitól - de 
Te nem akartad! Ó, milyen rettenetes szavak a kárhozatban: 
- Nem akartam! 

- Azután kiáltani fogsz, és a legnagyobb gyötrelemben 
sírni és panaszkodni: 

- Bárcsak megtettem volna! 
Bárcsak megtértem volna a bőneimbıl az Úr 

JÉZUShoz! 
De túl késıi a megbánás! Ó, bárcsak ne lenne ez a „Túl 

késı!” az örökkévalóságban! - A pokolban nincsenek 
hitetlenek. Mind hisznek - de túl késın! Nincs 
menekülés! Mit adnának ezek a szerencsétlenek azért, ha 
még egyszer megkapnák azt a lehetıséget, amit Te kapsz 
ma: a lehetıséget, hogy hihessenek - azonban örökre 
késı! 

Kérlek, egy pillanatra idézd a szemed elé az elveszettek 
kárhozatának rettenetes kínját, amely abban a pillanatban 
elkezdıdik, hogy utolsót lélegeztél a földön. Elég kín lenne 
már az is, ha csupán egy ujj égne. De mi lesz akkor, ha az 
egész testet belevetik a kénkıvel égı tüzes tóba! Kérlek, 
gondolj arra, hogy a test és a lélek minden kínja 
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megszakítás nélkül fog tartani. „Kínjaik füstje felszáll 
örökkön örökké..." (Jelenések 14,11). Bármilyen nagy a 
szenvedés, bármilyen gyötrıek a kínok, az öntudatlan 
állapotra nincs lehetıség, egyetlen pillanatra sem. A kínok 
a végtelenségig tartanak. Micsoda gondolat! Csak az 
örökkévaló szó megfelelı kifejezés a kínjaikra. Minden 
szenvedés könnyebb, ha van még remény. Itt azonban 
semmi remény a szabadulásra. Vég nélküli borzalom! 

Te magad döntesz örökléted felıl! 
Ma eléd tárul a mennybe vezetı út és a pokolba vezetı 

út. Te magad választasz, hol akarsz lenni az 
örökkévalóságban: vagy a kénkıvel égı tüzes tóban 
kimondhatatlan kínok között, a legközönségesebb 
bőnözıkkel, az ördöggel és annak démonaival együtt - vagy 
a mennyben, a megváltottak leírhatatlan örömében és 
boldogságában, közösségben az Úr JÉZUSSAL. A döntés a 
Te kezedben van. 

Kedves Olvasó, nem kellene-e most föltenni 
magunknak a kérdést: A menny felé vezetı úton járok-e, 
vagy a pokol felé vezetı úton? Nincs sok út, hanem csak 
egyetlen egy, amely a dicsıségbe vezet, és ezt az utat 
JÉZUS KRISZTUSnak hívják! Aki nem akar ezen az 
úton járni, az önmagát ítéli örök kárhozatra, és élete végén 
ijedten kell felismernie, hogy áldozatul esett egy pokoli 
illúziónak. Nincsenek különbözı igazságok a halál utáni 
állapotról, hanem csak az az igazság, amelyet ISTEN jelent 
ki nekünk. Minden más fantázia. 
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ISTEN ma várja válaszodat 
Kedves Olvasó, ISTEN nem akarja, hogy elvessz. 

Egyáltalán nem akarja, hogy jövıd a pokol legyen. Azt 
szeretné, ha engednéd, hogy megmentsen, de nem 
kényszerít Téged. İ szól ma Hozzád, és várja válaszodat. - 
Nem rendelkezel életed egyetlen pillanatával sem. Lehet, 
hogy ez az utolsó alkalom számodra, hogy 
megmenekülj. Annak idején nem lesz meg az a 
mentséged, hogy mindezt nem tudtad. 

Kérlek, szánj rá idıt, keress egy helyet, ahol egyedül 
vagy, és zavartalanul kiöntheted a szívedet imádságban az 
ÚR JÉZUSnak. Ha lehet, térdelj le, és név szerint ismerd be 
Neki minden bőnödet. Ne szépíts semmit. Hozz napvilágra 
minden rejtett bőnt is, amelyekrıl senki sem tud, és már 
évekkel ezelıtt történtek. Fordulj el tudatosan és örökre 
minden felismert bőntıl. Semmisíts meg minden 
birtokodban lévı okkult, ezoterikus és asztrológiai 
irodalmat és tárgyat. Tagadd meg a sötétség minden 
hatalmát. Add át egész életedet ISTEN FIÁnak. Az ÚR 
JÉZUS azért jött, hogy lerontsa az ördög mőveit. Akit 
ISTEN FIA szabaddá tesz, az valóban szabad! - Imádkozzál 
mindjárt most: 

- ÚR JÉZUS, bocsásd meg minden bőnömet, és moss 
tisztára véreddel. JÉZUS nevében megtagadom a Sátánt és 
a sötétség minden hatalmát, és tudatosan elfordulok minden 
felismert bőntıl. Átadom egész életemet Neked, ISTEN 
FIA. Csak a Tiéd akarok lenni. Légy Te mától kezdve az 
életem URA. Ámen. 

*    *    *  


