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… hogy legyen célja az életemnek 
Helmuth Dresbach: …dass mein Leben ein Ziel hat 

Elég erısek a pillérek? 

A mérnök és író, Max Eyth írt egy novellát ezzel a címmel: „Szakmai tragédia". Ebben egy 
mérnök történetét beszéli el, aki azt a megtisztelı feladatot kapta, hogy megépítsen egy hidat egy 
széles folyón. Tulajdonképpen már tengeröbölnek tekinthetı az, amit át kell hidalnia. 

A feladat nehéz, és az építési munkák közben elfogynak az anyagi eszközök. Végül 
meggyızıdése ellenére engedi magát rábeszélni, hogy gyengébb pilléreket készítsenek annál, 
ami szándékában állt. 

A híd elkészül, és az egész világ ünnepli a fiatal építészt. Az újságok közlik a képét, és ı 
gazdag ember lesz. De - oda a nyugalma. Újra meg újra el kell mennie a hídjához. És amikor 
zúgnak az ıszi viharok, ı ott áll a szélviharban, az éjszakában a folyónál, és újraszámolja 
gondolatban a szél nyomását és a pillérek erejét. Vajon elég erısek-e? Vajon tartanak-e igazán? 

Munka közben is üldözi a nyugtalanság: Mi történik, ha a pillérek túl gyengék...? - Aztán egy 
rettenetes, viharos éjszakán, amikor éppen egy vonat halad át a hídon, megtörténik a tragédia: 
összeomlik a híd. 

A mai emberek sok tekintetben hasonlítanak erre a szerencsétlen mérnökre. Hiszen 
valamennyien építünk egy hidat, életünk hídját. Minden nap, amelyik elmúlik, egy darab hídépítés. 
Közben nagyon is biztos benyomást keltünk. Magától értetıdik, hogy pontosan tudjuk, hogyan kell 
végeznünk az „építést", és nem engedünk senkit sem beleszólni. 

De a legnagyobb titokban, teljesen elrejtve, mély nyugtalanság üli meg a szívünket. Tényleg 
egészen biztosak vagyunk abban, hogy a mi „pilléreink" bírják a terhelést? Annyira rendben van az 
életünk, hogy semmi váratlan sem történhet? És mi van ISTENNEL? Mi van akkor, ha igaza van a 
Bibliának, és tényleg létezik Isten ítélete? 

A mai ember elutasítja ezeket a nyugtalanító kérdéseket: „Én becsületesen élek, és senkit nem 
bántok! Egyébként is - az a dolog ISTENNEL, egyáltalán nem bizonyított!" Így nyugtatgatják 
magukat sokan. De ahogy öregszünk, titokban egyre inkább elıjön a belsı nyugtalanság. És akkor 
úgy állunk ott életünk hídja elıtt, mint az a mérnök a valóságban, és elkezdünk számolni. Valóban 
ki akarjuk várni, amíg életünk hídja összeomlik a viharokban? 

Annak a szerencsétlen mérnöknek azt kellett volna mondania: „A pillérek nem tartanak, a híd 
össze fog omlani! Kerüljön akármennyibe is, - teljesen újonnan kell építeni!" İ ezt nem tette meg. 
Vajon mi nem akarjuk-e életünk pilléreit és alapjait újra lerakni? - De mégis hogyan? 

Mennyi idım van még? 

Este van. Az osztályos orvos kivételesen tesz még egy késıi látogatást egy súlyos sérüléseket 
szenvedett fiatalembernél. Amikor megy el az osztályról, találkozik Anna nıvérrel, és így szól 
hozzá: „Nagyon gyengélkedik az a kedves fiatal férfi a 37-esben, nem éli túl ezt az éjszakát; de 
mindent megtettünk, ami tılünk telt." 
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A nıvér aggodalmasan feleli: „Lehetséges ez, doktor úr? Hiszen azt mondta neki, hogy túl van 
a legrosszabbon." „Igen, óriási küzdelmet vívott az életéért. Ezért nem akartam elvenni a 
reménységét. Minden valószínőség szerint el fogja veszíteni az eszméletét, és tudni sem fogja, 
hogy meghal." Anna nıvér tanácstalanul áll ott egy pillanatig, aztán odafordul az orvoshoz: „Meg 
fogja mondani neki, doktor úr? A hozzátartozói mind messze laknak, és talán még van valami, amit 
el kellene rendeznie - vagy lehetne egy kívánsága feléjük. Borzasztó lenne elhallgatni az 
igazságot. Kérem, beszéljen vele nyíltan errıl." 

„Nem, nem, jobb lesz, ha nem tudja." Aztán még hozzáteszi: „De ha maga akarja, 
megmondhatja neki." Erre a nıvér megjegyzi: „Azt hiszem, ezzel tartozunk neki; tudnia kell a teljes 
igazságot, és meg kell tudnia, milyen komoly a helyzete. Nem szabad engednünk, hogy hamis 
várakozással haljon meg. Talán szeretne még valamilyen üzenetet hátrahagyni a 
hozzátartozóinak." 

Az orvos elhagyja az osztályt, de Anna nıvér egyszerően nem tudja megtenni, hogy átengedje 
sorsának azt a fiatalembert a 37-es kórteremben. 

De hogy mondja meg neki, hogy hamarosan meg kell halnia? Mennyire fél a gondolattól, hogy 
egy ilyen félelmetes hírt tudasson vele. És hogy fogja majd fogadni? Mennyire szeretné, ha valami 
mást mondhatna neki. Lehet, hogy tényleg nem helyes a halála elıtt nyugtalanítani és felizgatni? - 
kérdezi magától. Talán el sem fogja hinni nekem, miután az orvos olyan barátságosan biztatta, 
hogy majd javulni fog az állapota. Az aggasztó gondolat azonban mégis újra feltámad benne: talán 
van valami, amit még rendbe kellene hoznia. 

Közben az éjszakás nıvér leváltotta, és Anna nıvér befejezte mára a szolgálatát. Az orvossal 
folytatott beszélgetés után azonban nem gondol arra, hogy most hazamenjen. Lassú léptekkel 
odamegy a kórteremhez, amelyben a súlyosan sérült fiatalember fekszik. Azon gondolkozik, 
hogyan kellene elkezdenie. 

A mennyezeti lámpa már nem ég, amikor belép a szobába, és odaül a súlyos beteg ágyához. 
„Nagyon kedves magától, hogy még egyszer meglátogat - mondja erılködve a beteg. -Az orvos 
úgy gondolja, hogy nem olyan veszélyes. Vajon... hamarosan ... haza lehet majd szállítani engem 
innen?" Aztán tovább kérdez: „Az édesanyám tud róla egyáltalán? Beszélt vele telefonon? 
Megtenné, hogy megmondja neki, hogy nem kell... aggódnia miattam. Bizonyára ... már nem 
sokáig kell itt maradnom." 

Egy pillanatra minden csendes. Akkor a nıvér halkan ezt mondja: „Tóbiás, maga súlyos 
sérüléseket szenvedett. A veszély nagyobb, mint ahogyan elıször gondoltuk, és a helyzet nagyon 
komoly. Mindent megtettünk, amit csak lehetett..." 

Megint csend van. Aztán a beteg megdöbbenve kérdezi: „Csak nem gondolja, hogy nekem ... 
meg kell halnom?" A nıvér komoly pillantása és a könnyek a szemében megadják a választ. 

Megint szünet következik. A kórházban éjszaka van. Semmi sem zavarja meg annak a komoly 
átélését, hogy valakinek hamarosan meg kell halnia. 

„Mennyi idım... van még?" - kérdezi a beteg zokogva. A nıvér nem meri eltitkolni elıle a 
valóságot. Erre kétségbeesett kiáltás a válasz: „De én nem tudok meghalni, nıvér! Nem tudok! 
Nem vagyok kész arra, hogy meghaljak! Az édesanyám sokat imádkozott értem, hogy megtérjek 
az ÚR JÉZUSHOZ. Hogyan nyerhetek szabadítást? Ó, én elvesztem! Biztosan elvesztem!" 

A nıvér még néhány perccel ezelıtt azt mondta az orvosnak: „Talán van valami, amit még 
rendbe kell hoznia." Akkor ı földi dolgokra gondolt. És valóban van valami, amit még rendbe kell 
hoznia - de az örökkévalóságra. Erre csak ezt válaszolhatja: „Nagyon sajnálom, Tóbiás, nekem 
magamnak sincs bizonyosságom arról, hogy meg vagyok mentve." 
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A beteg ekkor kérlelni kezdi: „De nem tudna imádkozni értem? Kérem, imádkozzon értem!" Mit 
kellene felelnie? Erre nem számított. Ó, bárcsak tudna ennek a kétségbeesett fiatalembernek, aki 
oly közel áll az örökkévalósághoz, igazán segíteni. Szomorúan néz rá, és csendesen ezt mondja: 
„Tóbiás, én nem tudok imádkozni. Nem tudom, hogyan kell egyáltalán imádkozni." 

Milyen félelmetes pillanat ez a nıvérnek, de különösen Tóbiásnak. Mindketten elveszettek! 
Mindkettıjük számára most válik világossá, hogy egyikük esetében az élet ideje már majdnem 
lejárt, és a kérdés még megválaszolatlan: „Mit kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek?" Hogyan 
juthatok békességre ISTENNEL? 

Anna nıvér éppúgy meg van rendülve, mint ez a haldokló fiatalember. Ekkor ezt mondja: „Ha 
vigasztalást jelent neked, itt maradok veled, és olvasok valamit a Bibliából." Tóbiás úgy kap a 
lehetıség után, mint egy fuldokló a felé dobott kötél után. „Igen, tegye meg, kérem!" - kéri tıle. 

Anna kerít egy Bibliát, de nem tudja, hol kezdje. A János evangéliuma 3. fejezeténél nyitja ki. 
Szelíd, tiszta hangon olvas egy Nikodémus nevő férfirıl, aki éjszaka kereste fel JÉZUST. Ennek a 
férfinek a nyomorúságáról és ISTEN szeretetérıl olvas. Lassan és érthetıen ejti ki a szavakat, a 
beteg pedig sóvárogva várja, hogy feleletet kapjon szíve kínzó kérdésére: Hogyan találhatom 
meg ISTENT, és hogy nyerhetek szabadítást? 

A nıvér aztán a 4. fejezetben egy asszonyról olvas, aki találkozott az ÚR JÉZUSSAL, és akinek 
élet utáni szomjúságát  ISTEN FIA csillapította.  A fiatalember figyelmesen és csendben hallgat. 
Szemei könyörögnek, hogy folytassa az olvasást. A nıvér végül elér ehhez a vershez: „Bizony, 
bizony mondom nektek, aki hallja az én Igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete 
van; sıt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe " (János 5,24). 

Amikor pedig felnéz, miután befejezte az olvasást, valami változást lát a fiatalember arcán. 
„Világos lesz! - kiáltja az utolsó erejével. - El tudom hinni, most már elhiszem! Egyedül hagyna 
most, hogy tudjak beszélni ISTENNEL? De aztán jöjjön vissza hamar! Köszönöm, hogy felolvasott 
nekem a Bibliából." 

Már ismerte ezt a részt az evangéliumból, mert korábban gyakran hallott arról az 
istentiszteleten, hogy az ÚR JÉZUS meghalt a mi bőneinkért, és hogy ISTEN nem örül a bőnösök 
halálának. Emlékezett olyan helyzetekre is, amikor ISTEN már komolyan szólt hozzá, és tudta, 
hogy meg kellene térnie az ÚR JÉZUSHOZ. Mégis újra meg újra kitért az ISTEN FIA melletti 
döntés elıl. „Majd egyszer késıbb" - gondolta. Most, amíg fiatal, látni akart valamit a világból, és 
úgy akart élni, ahogy neki tetszik. 

Igen, látott valamit a világból, és most messze távol volt az otthonától. Minden, amiért élni akart, 
minden, amitıl jövendı boldogságát remélte, mindez itt fog maradni. Mindebbıl semmi sem tud 
segíteni neki ebben a helyzetben - most, amikor meg kell halnia. Minden jövıbeli terve egy 
szempillantás alatt véget ért. Az örökkévalósággal kapcsolatos gondolatot messze elhessegette 
magától: „Majd egyszer késıbb! Még van rá idı!" Most azonban nem volt több idı. Néhány óra 
múlva már az örökkévalóságban lesz. És mi történik azután? 

Tóbiás összekulcsolja a kezét, ahogyan otthon, kisgyermekként megszokta. Nagy 
nyomorúságában kiönti a szívét imádságban az ÚR JÉZUS elıtt. Nem tudjuk, mi mindent mondott 
el az ÚR JÉZUSNAK ezekben a percekben, amikor egyedül volt a kórteremben. 

Anna nıvér ezt az éjszakát rászánta erre a haldokló fiatalemberre. Nem ment haza. Hogyan is 
hagyhatta volna most Tóbiást egyszerően egyedül? Hozzátartozói túl messze laktak, és nem 
tudtak ezekben az utolsó órákban eljönni hozzá, és vele lenni. Mintegy félóra múlva halkan bement 
a kórterembe, és odalépett a beteg ágyához. Még hallotta az utolsó szavakat, amelyeket Tóbiás 
imádkozott: „ÚR JÉZUS, én mindig elfutottam elıled. Nem akartam Terád hallgatni. 'Majd egyszer 
késıbb' - mondtam mindig. Ó, kérlek, bocsásd meg ezt nekem! ÚR JÉZUS, bocsásd meg a vétkeimet, 
és fogadj magadhoz!" 
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Amikor kinyitotta a szemét, és látta, hogy a nıvér ott áll az ágya mellett, ezt mondta gyenge 
hangon: „Az ÚR JÉZUS tudja, hogy nekem ... már nincs több idım, és hamarosan meg kell 
halnom. Én gyakran hallottam az İ hívását... de nem követtem İt. Most még egyszer hívott, és 
én... már feleltem neki." 

Aztán megint teljes csend lett a kórteremben. Tóbiás egy idı múlva könnyek között újra 
megszólalt: „Ó, bárcsak korábban megtértem volna JÉZUSHOZ! Bárcsak ne lettem volna olyan 
makacs... és ne futottam volna el elıle. Most itt fekszem... és meg kell halnom. ISTENNEK 
bizonyára más terve volt az életemmel - de én nem akartam. Ó, teljes szívembıl sajnálom." Aztán 
halk hangon így könyörög: „ÚR JÉZUS, kérlek, bocsásd meg ellenállásomat, bocsásd meg 
engedetlenségemet!" 

Anna nıvérnek egészen közel kell hajolni a haldoklóhoz, hogy meg tudja érteni a szaggatott 
szavakat. De ekkor egy különös ragyogás fut végig a beteg halálküzdelemtıl barázdált arcán. 
„Hiszem, hogy az ÚR JÉZUS... hordozta az én bőneimet, és elfogadott engem... Most már nem 
félek a haláltól... Az ÚR JÉZUS az enyém! İ mindent megbocsátott nekem!" Néhány perc múlva 
nagy erıfeszítéssel még ezt kérdezi: „Anna nıvér, találkozni fogok magával a mennyben?" A 
nıvér csak hallgat, és nem tud felelni neki. A beteg aztán alig hallhatóan megismétli: „Köszönöm 
neked, ÚR JÉZUS. Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem!" 

Már nagyon gyenge, és alig hallhatóan így kéri a nıvért: „Mondja meg... az édesanyámnak, 
hogy JÉZUS... elfogadott engem." Egy kis idı múlva még ezt suttogja: „Tudnia kell... hogy ISTEN 
meghallgatta az imádságait. - Találkozni fogok vele... az ÚR JÉZUSNÁL." 

Aztán még egyszer, alig hallhatóan suttogja: „Köszönöm neked, ÚR JÉZUS... hogy Te 
meghaltál értem!" Aztán nemsokára mély álomba merült, amelybıl a jó Pásztor, aki megkereste és 
megtalálta az elveszett bárányt, átviszi az örökkévalóságba. 

Anna nıvér ezt a haldokló fiatalember ágya mellett töltött éjszakát soha nem felejtette el. 
Vágyott rá, hogy ı is így tudjon hinni, mint Tóbiás, még a halála elıtt. Utolsó szavai ezek voltak: 
„Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy meghaltál értem!" 

Kedves olvasó! Vajon melyek lesznek majd egyszer a Te utolsó szavaid? Hogyan fogsz 
búcsút venni ettıl az élettıl, és átmenni az örökkévalóságba? - Ha Tóbiás még élne, bizonyára ezt 
a sürgetı kérést intézné hozzánk: „Térjetek meg az ÚRHOZ, és ne mondjátok: 'Majd egyszer 
késıbb!"' - „Keressétek az URAT, amíg megtalálható; hívjátok segítségül, amíg közel van!" 
(Ézsaiás 55,6)  

Tóbiás számára ütött az „igazság órája", teljesen váratlanul és nagyon korán. Hozzá hasonlóan 
sokan fáradoznak azon, hogy elfojtsanak minden gondolatot egy hirtelen vagy egy korai halállal 
kapcsolatban. A halál kapujában azonban örökre megszőnik minden könnyelmő játék Isten 
kegyelmével. Minden földi érdek és érték elveszíti vonzerejét, és a porba hullik. 

Csak keveseknek adatik meg haláluk órájában az a lehetıség, mint Tóbiásnak, hogy rendezzék 
életüket ISTENNEL, és bocsánatot nyerjenek. Most azért arra szeretnélek kérni, kedves olvasó, ne 
utasítsd el magadtól örök életed gondolatát, és ne mondd: „Hiszen van még elég idı!" Ez az idı, 
amit ISTEN még ma nekünk ajándékoz, nagyon hamar véget érhet, mert közöttünk és a halál 
között csak egyetlenegy lépés van. 

Az igazság órája, amikor a mi igazi valónk, a mi legbensıbb és összes elrejtett dolgaink 
napvilágra kerülnek, valamennyiünk számára egyre inkább közeledik. Mindenki elıtt ott áll a nagy 
elválás és a döntés órája; az az óra, amelyben örökre érvényes döntés és elválás történik. 

Megtehetjük, hogy tagadjuk ISTENT, de a valóságnak e könyörtelen órájától nem 
menekülhetünk el. Ezt élték át különösen drámai módon a következı történet szereplıi. 
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Két barát 

Mindketten tagadták ISTENT, amíg... igen, amíg az igazság nagy pillanata örökre elválasztotta 
ıket egymástól. Az egyiket Adoniram Judsonnak hívták, 1788-tól 1850-ig élt Észak-Amerikában. 
Mint diák, teljességgel kételkedı fiatalember volt, és meggyızıdéses ateista. Bár szülei sokat 
imádkoztak érte és a megmentéséért ISTENHEZ, ifjú éveiben nemcsak elfordult ISTENTİL, 
hanem ráadásul elkötelezett istentagadóvá is lett. Éveken át úgy látszott, hogy szülei imádságai, 
amit fiukért mondtak, hiábavalók voltak. Az ifjú saját meggyızıdésétıl és szilárd véleményétıl 
nem engedte magát eltéríteni. Hitetlenségében volt valami makacskodás és öntudatosság. 

Az egyetem tanárai és professzorai bámulattal tekintettek 

Adoniram becsvágyára. Tanulótársait messze túlszárnyalta. 

Szorgalma és tudása büszkeséget és mindent felülmúló öntudatot ébresztett benne. 

Az 1803. esztendıben tetıpontjára hágott egy mozgalom, amely azt tőzte ki céljául, hogy 
nevetségessé tegye a keresztyénséget és mindazt, aminek köze van ISTENHEZ, mindenekelıtt az 
egyetemeken. Azt mondják, hogy abban a városban, ahol Adoniram végezte a tanulmányait, 
minden diák meggyızıdéses ateista volt. Sıt a diákok, miután letették vizsgáikat, nagy francia és 
angol ateisták neveit vették fel, és elıszeretettel e neveken szólíttatták magukat. Judson büszke 
szellemét gyorsan megfertızte ez a „betegség". 

A Providence College-ben volt egy felsıbb évfolyamos hallgató, akit Edwardnak hívtak. 
Zseniális képzettséggel rendelkezett, ugyanakkor szeretetreméltó személyisége nagy befolyást 
gyakorolt a többi hallgatóra. Különösen Adoniram iránt érzett vonzódást. Adoniramot elbővölte ez a 
barátság Edward-dal, és különösen megtisztelve érezte magát általa. 

De Edward az egyik vezetıje volt ennek az istentelen világnézetnek. Tudatosan ateistaként élt, 
és mindenütt ékesszóló beszéddel képviselte meggyızıdését. Az Edwarddal való érintkezés által 
Adoniram egyre inkább és egyre tudatosabban vált nyitottá az agresszív hitetlenség felé. 

A szünidıben Adoniram lóháton indult egy utazásra. Barátjának, Edwardnak azonban nem 
beszélt a szándékáról. Útközben pihenıt tartott, és egy vendégfogadóban szállás után érdeklıdött, 
ahol éjszakázhatott. A fogadós azt mondta, hogy az egyetlen szoba, ami még szabad, egy kis 
lakással határos, amelyben egy fiatalember fekszik súlyos betegen, és talán hamarosan meg is fog 
halni. Adoniram biztosította a fogadóst: 

 „Ez engem egyáltalán nem érdekel!" 

A halál nem jelent neki semmit, mondta ı. Bár érez némi részvétet a szerencsétlen beteg iránt, 
ez a körülmény azonban semmi esetre sem zavarná. 

Azonban a válaszfal a két szoba között nagyon vékony volt. Éjszaka Adoniram ébren feküdt, és 
hallotta a haldokló fiatalember hangos nyögését. A hangos sóhajtás mélyen megrendítette, de 
aztán megint összeszedte magát. Mit gondolnának róla a barátai, ha meg kellene mondania nekik, 
hogy egy szomszédos szobában haldokló ember miatt nem tudott aludni. Ez neki, a meggyızıdéses 
ateistának túl nagy szégyen lenne. És mindenekelıtt, mit mondana erre a barátja, Edward, akit minden 
tekintetben példaképének tekintett. El sem tudta képzelni, hogy barátja, az értelem embere befolyásolni 
engedte volna magát ettıl. 

Azonban semmilyen megfontolás nem használt. A szívszaggató sóhajtozás a másik szobából 
nem szőnt. Adoniram a fejére húzta a takarót, mégis mindent hallott, és mélységesen 
megborzongott. - Végre azonban minden elcsendesedett. 

Kora reggel érdeklıdött a fogadósnál a szomszédja felıl. „Meghalt!" - mondta a fogadós röviden 
és tömören. - „Halott?!" - ismételte meg Adoniram. 

„És ki volt tulajdonképpen ez a fiatalember?" 
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„Ó - magyarázta a fogadós meglehetısen elutasítóan -, egy diák volt a Providence College-bıi, 
tulajdonképpen egy kedves fickó." 

Adoniram mélységesen megijedt, amikor meghallotta a „Providence College" nevét. Hát ez nem 
lehet! - gondolta magában. - Vajon ismerte? 

Megkérdezte a fogadóst: „És hogy hívták ezt a fiatalembert?" Mire a fogadós megmondta 
tanulótársa, Edward nevét. 

Adoniram mozdulatlanul állt, megmerevedett, mint aki képtelen felfogni a hallottakat. Tehát 
Edward volt az, aki a legrettenetesebb gyötrelmek közepette búcsúzott el ettıl az élettıl; Edward, 
a cinikus, a mindenki felett álló szabadgondolkodó? A gondolatok ránehezedtek. Hogy történhetett, 
hogy Edward pont ugyanabba az irányba utazott, és ugyanabban a vendégfogadóban szállt meg 
anélkül, hogy tudott volna Adoniram úticéljáról? - Pedig így volt. A halott a másik szobában az ı 
hallgatótársa volt, akit eddig, a maga istentelenségében az ı nagy példaképének tekintett. Utazása 
közben egy hirtelen betegség kényszerítette arra, hogy épp ebben a fogadóban szakítsa meg az 
útját. Edwardot a büszkesége meggátolta abban, hogy segítséget kérjen. A meghalás gondolatát a 
legvégéig elfojtotta, és ha ennek kellett bekövetkezni, úgy is akart meghalni, ahogyan élt. Miért 
kellene félnie, ha nem létezik sem ISTEN, sem továbbélés a halál után? 

A valóság azonban másként nézett ki. Adoniramnak még a fülében volt a haldokló szívszaggató 
nyögése és nyöszörgése. Megpróbálta bebeszélni magának, hogy Edward sorsa az volt, hogy 
ilyen fiatalon haljon meg. De a sors volt az egyáltalán? Nincs-e mégis egy ISTEN és egy pokol? 
Talán mégis igaza van a Bibliának, ennek a régimódi könyvnek? 

Hol találja meg most az igazi választ? 

Ezek után lehetetlenség volt számára a tervezett utazás folytatása. Visszalovagolt a szüleihez, 
és kiöntötte nekik a szívét. Arra kérte ıket, hogy mutassák meg neki az utat, hogy miként lehet 
üdvösségben meghalni, és segítsék ıt el arra a hitre, amelyik az élet próbatételeiben és a 
halálban, most és az örökkévalóságban megmarad. 

Ezután Adoniram  visszahúzódott, ahol csendben végiggondolhatta mindazokat az 
eseményeket, amelyek az utóbbi napokban történtek. Ott imádságban kiszolgáltatta az életét az 
ÚR JÉZUSNAK, akit addig az éjszakáig, amikor barátját olyan gyötrelmek között hallotta meghalni, 
tagadott, és aki felett gúnyolódott. Most azonban elhatározta, hogy élete teljesen azé legyen, aki 
meg nem érdemelt kegyelme és szeretete által megkereste. Feltette magának a kérdést: Hol 
lennék most, ha Edward helyében azon a gyötrelmes éjszakán meghaltam volna, és úgy kellett 
volna ISTEN elé lépnem? Ezt alig tudta elképzelni. Edward most azon a helyen volt, amelyet rövid 
életében, az alatt a néhány év alatt állandóan tagadott, és amirıl nem akart tudomást venni. 
Edward már látta közben azt, amit nem akart hinni. 

„Edward, kedves barátom, miért kellett olyan gyötrelmek között meghalnod, és miért nem volt 
senkid, aki utolsó órádban még megmutathatta volna neked a mennyhez vezetı utat. Én olyan 
közel voltam hozzád, éppen a melletted lévı szobában, és nem tudtam, hogy te voltál - és 
mindenekelıtt, én magam sem tudtam, hogyan lehet üdvösségben meghalni." Edward meghalt és 
elveszett. - Adoniram megtalálta JÉZUST, és él! 

Adoniramnak olyan szülei voltak, akik imádságban könyörögtek ISTENHEZ a fiukért, hogy 
mentse meg ıt. ISTEN meghallgatta imádságaikat, és válaszolt nekik. Az ifjú Adoniram  
ellentmondásos, lázadó szíve megadta magát ISTEN elıtt, és békességet talált JÉZUSBAN, az ı 
Szabadítójában és URÁBAN, akit azután hőségesen szolgált. Ahogyan Adoniram  azelıtt  teljes 
erejével azon igyekezett, hogy megvédje és elterjessze ateista világnézetét, úgy vetette be magát 
késıbb - mint misszionárius - abba a szolgálatba, hogy egész életével hirdesse az evangéliumot 
az idegen országok embereinek, akik azelıtt soha nem hallottak ISTEN Igéjérıl. 
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ISTEN azonban sokféleképpen megerısíti az İ Igéjét, még azok életében és halálában is, akik 
megtagadják Öt. Mert „ha meghal a bőnös, az istentelen ember, odalesz a reménysége, és 
odalesz az erısekhez főzött várakozása is" (Példabeszédek 11,7). 

Most pedig Franciaország egyik legbefolyásosabb hitetlen gondolkodójának találó példája 
következik. 

Voltaire életének vége 

ISTEN megmutatta a világnak Voltaire (megh. 1778) utolsó órái által, hogy a halálban a 
hitetlenség sem védelmet, sem támaszt nem nyújt, és ezért semmit nem használ az embernek. 

Voltaire egész életében nagy elismertségnek örvendett. Sokak számára egyenesen bálvány 
volt. Írásaiban fellépett KRISZTUS ellen, és kinyilatkoztatta azt a szándékát, hogy „felıröli a 
nyomorultat" (ezzel az Úr Jézusra gondolt). 

A könyveit sokan olvasták, a beszédeit szívesen hallgatták, társaságát még a hercegek is 
keresték. Korában bárki másnál többet tett a hitetlenség elterjesztéséért. Azonban: „Hogy fognak 
elpusztulni a hitetlenek egy pillanat alatt! Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben" (Zsoltárok 
73,19). 

Voltaire éppen Párizsban volt, és éppen nagy sikert aratott, amikor hirtelen támadt heves 
vérzések miatt veszélybe került az élete. Megdöbbenés és félelem ragadta meg a szent ISTEN-tıl, 
akit egész életében káromolt. Úgy érezte, mintha már hallaná az ítélet kürtjeit, amely elıl senki 
sem menekülhet el. Ateista barátai körülvették, de ennek ellenére nem hagyta nyugodni az 
örökkévalóságtól való félelem. Elviselhetetlenné vált lelkiismeretének gyötrelme azzal az 
ISTENNEL szemben, akit oly gyakran elátkozott. 

Elhívatott egy papot, és amikor nıtt a veszély, írt Gualtier apátnak és arra kérte, hogy jöjjön el 
hozzá. Késıbb két tanú elıtt aláírt egy iratot, amelyben ténylegesen megtagadta hitetlenségét. Ezt 
az iratot elküldte Párizs érsekének. Barátai megtettek mindent, hogy érvénytelenné tegyék ezt a 
visszavonást. 

D'Alembert, Diderot és más ateisták odamentek az ágyához, de végül mindannyian 
szégyenkezve jöttek el onnan. Voltaire elátkozta ıket, és megparancsolta nekik, hogy 
távozzanak.„Ti vagytok, akik ebbe a helyzetbe hoztatok. Nélkületek el tudtam volna bánni ezzel, de 
ti nem tudtatok megállni nélkülem. És micsoda nyomorúságos dicsıséghez segítettetek engem!" 

Orvosai és mások, akik meglátogatták, elmondták, hogy valójában milyen rettenetes volt ennek 
az istentelen embernek a vége. Amikor Dr. Trouchin, az orvosa egyik nap felkereste, nagy   
félelmek közepette találta. Amikor belépett, a beteg panaszosan kiáltotta: „Engem elhagyott az 
ISTEN és az emberek!"Majd ezt mondta: „Doktor úr, odaadom a vagyonom felét, ha még hat 
hónappal meghosszabbítja az életemet!" Amikor az orvos megmondta, hogy már hat napja sincs 
hátra, Voltaire ezt válaszolta: „Akkor a pokolra jutok, és ön velem fog jönni!"S nem sokkal ezután 
véget is ért az élete. 
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Ha ez lenne élete utolsó napja...? 

„Életünk ideje olyan gyorsan eltőnik, mintha repülnénk" (Zsoltárok 90,10). A halálos ágyon tett 
kijelentések gyakran árulkodnak az élet „színjátékáról". Ha az emberek szembenéznek, akkor 
lehull az álarcuk, és végre azok lesznek, akik valójában. Jó néhány embernek fel kellett már 
ismernie, hogy elhibázta a „váltóállítást" az életében, és illúzióknak adta át magát. Dávid így kérte 
ISTENT: "Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen 
mulandó vagyok!"(Zsoltárok 39,5) 

A JÉZUS nélküli élet értelmetlen! A legrosszabb az, ami egy emberrel történhet, ha bőneiben 
hal meg. A bőnnek JÉZUS vére által történt megbocsátása nélkül nem lehet bemenni ISTEN 
Országába. 

Hirtelen - talán egy közlekedési baleset, vagy egy szívinfarktus következtében - veled is 
megtörténhet, kedves olvasó, hogy  a halál közelébe kerülsz, és az örökkévalóság kapujában 
állsz. Akkor az örökkévaló és igaz ISTEN elé fogsz kerülni  -akinek színe elıtt még a Föld is 
megrendül -, és felelned kell minden szavadért és cselekedetedért. Hogyan tudsz akkor 
megbocsátatlan vétkeiddel megállni ISTEN elıtt? 

A lelkész Wilhelm Busch mondta el, hogy egyszer úton volt az autópályán, és a kilométer 
hosszúságú dugó miatt csak lassan tudott elırehaladni. Egyre türelmetlenebb lett, mert még 
hosszú út állt elıtte. Így emlékszik errıl: „Dél körül betértem egy pihenıhelyre. Miközben 
elfogyasztottam néhány falatot, egy különös cikket pillantottam meg egy nyitott napilapban. Ennek 
a végén a következıt olvastam: 'Ha 13.00 órakor siet az ebéddel, akkor autójával már 14.15-kor 
frontálisan nekiszáguldhat egy falnak, és 14.30-kor már a kórházban lehet. 

Ha siet, még pontosan odaérhet a temetésére.' 

Elıször nevetnem kellett, de aztán észrevettem, milyen halálos komolyság rejlik e mögött az 
utolsó mondat mögött: 'A sajáttemetésünkre egész biztosan pontosan érkezünk.' Akkor nem kell 
hajszolni magunkat. 

A temetésünk nem történik meg nélkülünk. A halál utolér bennünket. Igen, a saját temetésünkre 
mindenképpen idıben érkezünk. S oda is, ami utána következik. A Biblia ezt mondja: »Az 
embernek egyszer meg kell halnia, aztán következik az itélet. « ISTEN ítéletére is egészen biztosan 
pontosan és elég korán érkezünk. 

Ez egy elgondolkodtató ebédszünet volt ott a pihenıhelyen. Igen, idı tekintetében egészen 
biztos, hogy elrendezıdik a dolog. A kérdés azonban az, hogy vajon ISTEN ítéletével 
elrendezıdik-e a dolgunk. Meg tudunk-e állni ISTEN színe elıtt? - Ezután nyugodtan folytathatom 
utamat, és a továbbiakban nem kell türelmetlenkednem, ha egyszer megint nem jó ütemben 
haladnak elıttem." 

Kedves olvasó, nincs olyan gond, ami fontosabb lenne számunkra, mint ez: Hogyan halok meg, 
üdvbizonyosságban, és hogyan állhatok meg ISTEN ítélete elıtt? Aki életében elutasítja az ÚR 
JÉZUST, máshol sehol nem talál megbocsátást a bőneire. Némely istentelen ember boldog lenne, 
ha a halállal mindennek vége lenne. A saját halála azonban ki fogja nyitni a szemét a valóságra a 
láthatatlan világban. 

Ha te éppen egy vágányon lennél, és közeledne egy gyorsvonat, semmi esetre sem lennél 
olyan bolond, hogy ezt mondd:„Nem vagyok gyáva; senki sem hajszolhat félelembe!" Kedves 
olvasó, hadd mondjam most azt neked: te máris egy ilyen „vágányon" vagy. Már hallható az isteni 
harag dörgése és dübörgése, amely mind gyorsabban közeledik, és most oda kiáltom neked: 
„Hagyd el ezt a vágányt!" 
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Szívünk minden dobbanásával egy lépéssel közelebb vagyunk az örökkévalósághoz. Ezért 
hangzik felénk Isten felhívása: „Tartsatok tehát bőnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 
bőneitek" (Apostolok cselekedetei 3,19). Mert Isten nem gyönyörködik a bőnös halálában. 

Mit segít nekünk, ha görcsösen megpróbálunk kitérni az igazság elıl, és a saját emberi 
meggondolásainkat kívánjuk érvényesíteni? Egyetlen bőn sem évül el! Minden megbocsátatlan 
bőnt, minden hazugságot, engesztelhetetlenséget, képmutatást, minden győlöletet, büszkeséget 
vagy tolvajlást, minden titkos paráznaságot, amelyrıl senki nem tudott; - igen, minden egyes 
megbocsátatlan bőnt magunkkal viszünk a halál küszöbén át az örökkévalóságba. A saját 
bőnünk örök gyötrelemre és kárhozatra fog ítélni. 

Milyen rettenetes ébredés lesz ez mindazoknak, akik bebeszélik maguknak: „Nincs semmilyen 
élet a halál után." Még ha le is bocsátják az ember testét a sírba, és az elenyészik,  még  ha 
elégetik, vagy a tengerbe süllyesztik is: a lélek tovább él a halál után is. 

Így válaszol ISTEN 

Egy ateista sírjára, végakarata szerint olyan síremléket állítottak, amely különbözı súlyú 
gránittömbökbıl állt, erıs rézláncokkal összefogva. A felirat ezt hirdette: „Ez a sír örökre le van 
pecsételve; sohasem fogják felnyitni."  Azonban mégis másként történt. Egy kis nyárfamag esett a 
tömbök közé, kihajtott és elkezdett növekedni. A nyárfa lassan egyre nagyobb lett, és idıvel 
akkorára nıtt, hogy széttörtek a láncok, és a kıtömbök különváltak egymástól. Most már egyetlen 
súlyos kıtömb sem fekszik az eredeti helyén. A sír, amely „örökre lepecsételtetett", már most 
nyitott. Az elhunyt kihívására ISTEN válaszolt. Ha még egy kis mag is meg tudja ezt tenni, mi fog 
akkor történni, amikor a mindenható Úr valóra fogja váltani ígéretét: 

„Eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az İ hangját, és kijönnek" 
(János 5,28-29). 

Kedves olvasó, az, hogy te hiszed-e vagy sem, nem változtat a feltámadás és a halál utáni élet 
tényén. Milyen megrendítıek azoknak az embereknek az utolsó szavai, akik JÉZUS nélkül az örök 
kárhozatra mentek. 

Közülük bizonyára sokan nevettek 

vagy gúnyolódtak volna, ha életük során elmagyarázták volna nekik, hogy JÉZUS KRISZTUS 
nélkül örökre elvesznek. De milyen lesz majd egykor a te halálod? - Élı reménység nélkül az örök 
gyötrelem helyére akarsz-e bemenni, vagy JÉZUSKRISZTUSSAL a menny örök örömébe? 

Lenin elborult elmével halt meg. Asztalokat és székeket ajánlott fel bőnei megbocsátásáért. - 
Sokan nem akarják ezt elhinni, és azt mondják, hogy ez nem lehet igaz. Túlságosan kellemetlen 
számukra annak beismerése, hogy milliók bálványa ilyen nyilvánvalóan önmagát pusztította el. 

Jagoda, a szovjet titkosrendırség fınöke ezt mondta, amikor haldoklott: „Lennie kell egy 
ISTENNEK. İ megbüntet a vétkeimért!" 

Sir Thomas Scott, az angol felsıház egykori elnöke beismerte: „E pillanatig azt gondoltam, 
hogy nem létezik sem ISTEN, sem pokol. Most tudom és érzem, hogy mindkettı létezik, és én ki 
vagyok szolgáltatva a pusztulásnak a Mindenható igazságos ítélete által!" 

Jaroslawski,  az istentelenek nemzetközi mozgalmának elnöke ezt kérte: „Égessétek el 
minden könyvemet!" 

David Hume, egy ateista, teljes kétségbeesésében így kiáltott: „Lángok között vagyok!" 
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Nietzsche ırült volt, amikor meghalt! 

Churchill bevallotta: „Milyen bolond is voltam!" 

Goethe ezt kiabálta, amikor haldoklott: „Több világosságot!" 

Buddha utolsó szavai így hangzottak: „Nem tudtam megvalósítani!" 

Milyen tökéletesen más volt, ahogyan ISTEN FIA meghalt! JÉZUS KRISZTUS gyızedelmesen 
és diadallal kiáltotta a kereszten: „Elvégeztetett!" 

Melyek lesznek a te utolsó szavaid? 

Hogyan fogsz búcsút venni ettıl a világtól és bemenni az örökkévalóságba? Hová vezet a te 
életutad? Döntöttél-e már az örök úticél felıl - ahonnan soha többé nem fogsz visszatérni -, és 
felkészültél-e rá? 

Egy Kína-misszionárius számol be a következı esetrıl:„Egy kínai keresztyént üldöztek a hite 
miatt. Tudta, hogy börtön, vagy még rosszabb fenyegeti. Egy napon a hóhér lépett be a házába és 
közölte vele: "Még öt perced van az életre." A keresztyén elıhozta a szekrénybıl a legjobb 
öltözékét, és magára öltötte. Meglepıdve tudakolta a hóhér, mit jelent ez. Hiszen még sohasem 
élte meg, hogy egy elítélt ünnepi öltözékben ment a halálos ítéletére. 

Milyen magyarázatot adott neki JÉZUSNAK ez a hőséges kínai tanítványa? Ezt mondta:» Öt 
perc múlva lehull a fejem a bárdod alatt. Ez azonban nem a vég, csak akkor kezdıdik el az élet 
számomra. Akkor az ÚR JÉZUSNÁL leszek. Gondold csak meg, még öt perc, és akkor már látom 
az én KIRÁLYOMAT! Ez az én legnagyobb ünnepem. Nem kell-e akkor ünnepi öltözékben 
várnom?«" 

Milyen bizalom szólal meg egy halálraítéltnek ezekbıl a szavaiból! Ilyesmit csak olyan ember 
tud mondani, akinek élıreménysége van, amelyik nem ér véget a nyitott sírnál. 

Kedves olvasó, nem szeretnéd, ha valamikor így hagyhatnád el ezt a világot, ebben a boldog 
bizonyosságban: Látni fogom Öt, a KIRÁLYT, és örökké az ÚR JÉZUSNÁL leszek!? 

Mit tennél életed utolsó negyedórájában? 

Egy francia rádióbemondónak, Pierre Lhostenak az a gondolata támadt, hogy nyolcvan híres 
kortársának felteszi a kérdést:„Mit tenne Ön élete utolsó negyedórájában?" Ebbıl a nyolcvan 
válaszból egy svájci újság évekkel ezelıtt képriport keretében egy kis válogatást tett közzé. 

Daniellé Roland, írónı: Ameddig csak vissza tudok emlékezni, mindig rettenetesen féltem a 
halálomtól. És ha tudnám, hogy már csak egy negyedóra van hátra az életembıl, akkor 
valószínőleg kétségbeesetten tombolnék, mint egy ketrecbe zárt állat. Sohasem tudtam hinni a 
túlvilágban, de tudom, hogy az utolsó negyedórámban nem lennék biztos ebben. Sokkal inkább 
megpróbálnék olyan buzgón, amennyire csak lehet, hinni ISTENBEN. 

Talán csak addig jutnék, hogy higgyek az ördögben, de akkor gyorsan hívatnék egy papot, hogy 
segítsen nekem eljutni ISTENHEZ. Tudom, hogy ez gyáva dolog, de arra kért, hogy ıszinte választ 
adjak." 

Sacha Guitry,  színész és filmsztár: „Legszívesebben kikészítve, a színpadon halnék meg, 
mint Moliére. És az utolsó pillanatig félnék attól a gondolattól, hogy talán jöhetett volna még valaki 
egy újonnan felfedezett gyógyszerrel, ami meg tudná menteni az életemet." 
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Marcel Achard, drámaíró: „Az utolsó negyedóra? Ez egyáltalán nem tetszik nekem! De egy 
kívánságom mindig lenne: Szeretném, ha a halálom elıtt elveszteném az életkedvemet. Azt 
kívánom, hogy az utolsó tíz percben annyira szenvedjek, hogy én magam kívánjam a véget." 

Louis de Broglie, tudós: „Aki az egész életét a tudománynak szentelte, mint én, élete utolsó 
negyedórájában természetesen meg fogja kérdezni, milyen valóságos és szellemi értéke van a 
tudománynak, és mennyiben szolgálta a civilizáció elırehaladását. Megkérdezem magamtól, hogy 
vajon ez a reménység nem hiábavaló-e, a tudományos elırehaladásba vetett hit nem naiv-e." 

Andre Maruios, a Francia Tudományos Akadémia tagja:„Az utolsó negyedórámban egy felhívást 
intéznék az Egyesült Nemzetekhez - egy kiáltványt a türelem és a szólásszabadság érdekében, 
mert ezek az alapjai a társadalmi életek." 

Colette, írónı: „Az utolsó negyedórában már biztosan semmi mondanivalóm sem lenne. De ha 
még telne az erımbıl, rendet csinálnék a fiókomban, és elégetnék néhány levelet." 

Pierre Nort, filmrendezı: „Szeretnék venni egy autót, elhajtani a Palais Bourbonhoz, és 
odavetni egy vádiratot a miniszter asztalára - a köztársaság vezetése ellen, és aztán kihívóan 
öngyilkosságot elkövetni." 

A felsorolt válaszokat nem kívánjuk értékük alapján megvizsgálni; azok kitőnıen jellemzik a 
megkérdezett személyiségeket. De tételezzük fel, hogy ez a francia rádióbemondó most hozzánk 
fordul ezzel a kérdéssel: „Mit tenne ön élete utolsó negyedórájában?" 

Bizonyára nem kerülte el a figyelmedet ezeknek a nyilatkozatoknak az olvasása során, hogy 
valamennyibıl hiányzik egy egészen lényeges dolog: egy örömteli, hitbeli bizalom és az örökélet 
bizonyossága. Egyetlen szó sem található bennük az örökkévaló reménységrıl, az üdvösség 
bizonyosságáról, hiába keresünk köztük hitvallást JÉZUS KRISZTUSRÓL, aki legyızte a halált. Az 
örökkévalóság tekintetében számos válasz rendkívül vigasztalan és szánalmasan szegényes. - 
Ezért még egyszer hangzik a kérdés hozzád: „Mit tennél életed utolsó negyedórájában?" 

„Adj nekem még egy percet! 

„Milliókat adok nektek egy percért!" - így kiáltott halálos ágyán 1603. március 24-én Erzsébet, 
Anglia királynıje haláltusájában, az utolsó gyötrelmek közepette. Szegény asszony! Korona volt a 
fején, egy királyság a lábainál, milliók a kincstárában, és egy percért könyörgött. 

Mindent megkapott, amit a világnagyság, fény és hírnév tekintetében kínálhat; de sem a 
hatalma, sem az orvosok tudománya, sem pedig alattvalóinak odaadása nem tudta azt a percet 
biztosítani neki, amit kért. 

Mit használ neked halálod órájában minden földi kincs, minden szépség, minden szerencse és 
az emberek elıtti tekintély? Mindez értéktelen és jelentéktelen lesz számodra. 

„Egy ezek közül az órák közül az én utolsó órám lesz!" Ezek az intı szavak olvashatók egy 
antik órán. Semmi sem bizonytalanabb, mint életünk ideje. Életünk órája minden pillanatban 
lejárhat. Nézz nyíltan szembe ezzel a ténnyel, és vond le belıle a helyes következtéseket! - 
Minden lélegzetvételünkkor meghal egy ember ezen a Földön. Naponta halnak meg barátaink és 
ismerıseink körülöttünk. Hová mentek? 

Aki ezt a mulandóságot dicsıíti, annak minden oka megvan arra, hogy „félárbocra engedje a 
lobogót". 
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Számoljunk a mulandósággal! 

C. H. Spurgeon, a „prédikátorok fejedelme" ezt mondta: „Az én életem tartama oly rövid, hogy 
még csak 'valaminek' sem lehet mondani, hanem csupán 'semminek'. Ha a soha véget nem érı 
örökkévalóságra gondolunk, akkor a világ egy éppen most keletkezett buborék, a Nap egy éppen a 
tőzbıl kipattant szikra, és az ember 'egyáltalán semmi. Az örök ISTEN elıtt a halandó emberi nem 
történetének évezredei kevesebbet jelentenek, mint egy óra ketyegése; hát még egy emberöltı." 

Egy angol grófságban, Cheshire-ben megvan még egy öreg fogadó az 1636. évbıl. A sörözı 
egyik ablaka felett van egy régi, tölgyfagerendába vésett felirat, amely még most is jól olvasható: 

„Te most sírnál, ha azt mondaná valaki: Még egy hónapig tart az életed! Te nevetsz, bár nem 
tudod, hogy egyetlenegy napod is van-e még hátra." 

„Igen, nem más az ember, mint egy lehelet, bármilyen szilárdan is állna." És sok ember csak úgy 
éli a napjait, biztonságban érezve magát, miközben az élete annyira bizonytalan. 

Ezen a Földön mi csak rövid ideig tartózkodunk. A leghosszabb földi élet, összehasonlítva az 
örökkévalósággal, kisebb, mint egy harmatcsepp az óceánnal szemben. 

Lehet ugyan JÉZUS nélkül élni, de JÉZUS nélkül meghalni rettenetes, amint a következı eset 
mutatja, amely sok évvel ezelıtt történt. 

„Apa, rántsd ki a lábamat a tőzbıl!" 

Annemarie, egy tehetséges egyetemista felkeresett egyszer egy sátor-evangelizációt. ISTEN 
munkálkodott ezen esték alkalmával némelyek szívében, és így jó néhány ember megtalálta 
JÉZUST, mint Szabadítóját. ISTEN nagyon komolyan szólt ehhez a leányhoz is, és meggyızte ıt 
elveszett és bőnös állapotáról. Könnyek folytak le Annemarie arcán. Gyorsan elıvett egy 
zsebkendıt, és letörölte a könnyeit. 

A nyitott sátoron kívül, amelyben az istentiszteleteket tartották, ott állt az édesapja, egy tehetıs 
farmer, de keményszívő férfi és istentagadó. Végignézve az összegyőlteken, ezt mondta a mellette 
álló barátjának: „Ha az én lányom elıre megy, hogy imádkozzanak vele, akkor visszahozom 
onnan, még ha közben térdig vérben kell is gázolnom." 

A leány mellett egy fiatalember állt. A lány nem ment elıre ezen az estén, hogy életét 
JÉZUSNAK adja. Az apja pedig nyugodtan tért haza. A fiatalember kísérte haza késıbb a leányt. 

Amikor Annemarie belépett a házba, látta, hogy az apja - egy nagytermető, erıs férfi - le-fel 
járkál a szobában. Rögtön tudta, hogy valami történt vele. "Apa, miért nem feküdtél még le?" İ ezt 
felelte: „Reád vártam, hogy megmondjam neked, mit kell tenned, és mit nem." „De apa, mit tettem 
egyáltalán?" 

Az apa így felelt: „Ma este végignéztem az embereken ott a sátorban, és láttam, hogy sírtál. 
Hadd mondjam meg neked, Annemarie, ha te elıre fogsz menni, elhozlak onnan, még ha térdig 
kell is a vérben gázolnom. Ha aztán hazahoztalak, könyörtelenül meg foglak verni, megértetted?" 

A leány nagyon is jól tudta, hogy az apja úgy is gondolta, ahogy mondta. Könnyekben tört ki, és 
bement a szobájába. Ott a sötétben született meg benne az elhatározás, hogy nem akar többé 
Isten intı hangjára figyelni. Nagyon szép lány volt, és még nem töltötte be a 20. évét sem. 
Összeszorította az öklét, és ezt mondta: 

„Ó, ISTEN, én soha többé nem foglak keresni Téged! Ó, ISTEN, vedd el belılem ezeket az 
érzéseket, hogy újra úgy tudjak élni, mint azelıtt. Nem akarom, hogy nyugtalanítsanak a bőneim, 
és nem adom meg magam neked. Sohasem fogok JÉZUS mellett dönteni. Vedd le ezt a terhet a 
szívemrıl!" 
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ISTEN megtette, amit a lány kért, és intése eltávozott tıle, és a bőneirıl való meggyızıdés 
elhagyta. 

Másnap reggel, ahogy szokta, elment az egyetemre. Este megint felkereste az összejövetelt. 
Az apja ugyanazon a helyen állt, mint az elızı este, és rajta tartotta a szemét. Amikor megtörtént 
a felhívás, hogy aki dönteni akar JÉZUS mellett, jöjjön elıre, az apa látta, amint lánya együtt 
nevetgélt a barátjával. 

Megfogta a szomszédja karját, és ezt mondta: „ Nézd csak a lányomat! Tegnap este 
meggyıztem. Soha többé nem fog beleesni ebbe az ostobaságba." 

Annemarie láthatólag jól szórakozott, miközben mások sírtak, és az URAT keresték. 

Vasárnap este befejezıdtek a sátorösszejövetelek. A sátrat lebontották, és a misszionárius 
elment a városból. Annemarie pedig folytatta a tanulmányait. 

A következı hétfın azonban azt mondta az édesanyjának:„Anya, olyan fejfájásom van ma. 
Itthon kellene maradnom."Az édesanyja ezt felelte: „Ó, Annemarie menj csak el, nemsokára 
elmúlik az egész." 

A leány elment - azonban néhány óra múlva hazajött, és erıs rosszullétrıl panaszkodott: „Anya, 
úgy érzem, mintha szétrobbanna a fejem. Nem bírom tovább, ágyba kell feküdnöm." 

Három nap múlva pedig ezt mondta: „Anya, attól félek, fogalmatok sincs róla, milyen rosszul 
vagyok. Nem kellene elhívnunk az orvost? Rettenetesen érzem magam - halálos betegnek!" 

Az anya nagyon megijedt. Gyorsan elhívta a háziorvost, aki hamar meg is jött. Miután 
megvizsgálta a leányt, megfogta az apa karját és intett neki, hogy menjen ki vele. Az orvos jó 
barátságban volt ezzel a családdal. Ezért ezt mondta az apának: „Te mindig nyíltan beszéltél 
velem, és nekem is ıszintének kell lennem veled szemben. Túl késın hívattál, én már nem tudok 
segíteni  Annemarien. Nemsokára az utolsó lélegzetet veszi. Ha még mondani akarsz neki valamit, akkor 
tedd meg azonnal. Helytelen lenne, ha bármiféle reménységet ébresztenék benned. Annak sincs 
értelme, hogy más orvost hívassatok. Már semmit sem tudunk tenni. Annemarienak már csak 
néhány óra az élete. 

„Nem! - kiabálta az apa - ez nem lehet, ez nem lehet igaz!" Hirtelen megjelent szemei elıtt a 
jelenet: az evangelizációs sátor - Annemarie,  aki könnyeket törölt ki a szemébıl — és ı maga, 
amikor hangosan és határozottan azt mondta a barátjának: „Vissza fogom hozni onnan, még ha 
térdig kell is gázolnom a vérben!" Hogy dicsekedett, hogy legyızte a lányát. 

Most az érte utol, 

akit kihagyott a számításaiból. Kezét tördelve jött vissza a házba. A lánya ágya elıtt térdre 
esett, és ezt kiáltotta: „Annemarie,  keresd az URAT és imádkozz! Add a szívedet az ÚRNAK! 
Annemarie, imádkozz! Ó, imádkozz ISTENHEZ!" 

İ azonban apja fejére tette a kezét és ezt mondta: „Apa, ne kínozz többet ezzel a névvel - ne 
említsd nekem többé ISTEN nevét! Azon az estén, amikor kimondtad a fenyegetéseidet, én a 
szobámban elhatároztam, hogy ellenállok Isten hatásának. 

Most már a szívem olyan, mint a kı. Azon az estén imádkoztam ISTENHEZ, hogy hagyjon el 
engem. İ szavamon fogott." 

Aztán elmondta az apjának, hogy jól tudja, most már örökre elveszett. Rögtön, amikor 
elkezdıdött a betegsége, világos lett elıtte, hogy meg kell halnia. Aztán még ezt kérdezte: „Apa, 
hány óra van?" „Délután négy óra van." Erre ezt mondta a leány: „Ó, milyen lassan múlik az idı. 
De gondold csak meg, én most olyan helyre megyek, ahol nem létezik idı." 

Aztán egy kéréssel fordult az apjához: „Menj el még egyszer ahhoz a régi kúthoz, és hozz 
nekem egy pohár friss vizet, mert nemsokára olyan helyen leszek, ahol már nem lehet vizet kapni." 
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Nehéz szívvel ment el az apa a régi kúthoz, elhozta a vizet, odatette Annemarie ajkaihoz, és ı 
nagyokat kortyolt belıle. Eközben édesanyja imádkozott, meg nem tért bátyja is imádkozott, és két 
nıvére is térden állva kiáltott ISTENHEZ. 

A haldokló leány újra megszólalt: „Apa, tedd a karjaidat a vállam alá, és emelj fel magasabbra 
az ágyban. A lábaim tőzben vannak, a lábaim nem bírnak." 

Apja erıs karjaival megfogta, és magasra emelte az ágyban. Nemsokára újra kiáltott a leány: 
„Apa, rántsd ki a lábamat a tőzbıl!" 

„Annemarie, én mindent megtettem, amit tudtam" - válaszolt az apa. 

Erre a haldokló megint csak ezt mondta: „Apa, hozz nekem még egy pohár vizet!" Az apa 
elsietett, hogy hozza a vizet. Amikorra azonban visszatért, Annemarie már az örökkévalóságban 
volt. 

Ez az apa sohasem talált nyugalomra. Már nem volt ereje az élethez. Egy súlyos teher 
nyomasztotta. A Biblia ezt mondja: 

„Ne tévelyegjetek! ISTEN nem engedi, hogy gúnyolódjanak felette!" 

Ki szeretne odáig jutni, hogy így haljon meg, mint Annemarie, félelemmel jutva el az élet 
végéig? Lába már a pokol tüzében égett, miközben meghalt, és így egy még sokkal félelmetesebb 
örökkévalóságba ment. 

Te hogyan akarnál majd egyszer meghalni? - Kérlek, gondold meg, mert halálod pillanatában 
végleg döntés születik arról, hogy hol leszel az örökkévalóságban. Akkor abbamarad minden 
könnyelmő tréfa és vicc a pokollal kapcsolatban. 

Azt kérdezed talán: 

A halál után nincs már semmi lehetıség a megmenekülésre? 

A Biblia nagyon komolyan beszél az „örök kárhozatról"(Márk 3,29), az „örök ítéletrıl" 
(Zsidókhoz írt levél 6,2), az „örök tőz büntetésérıl" (Júdás 7). Ez teljesen kizárja a halálutáni 
megmentetést egy eljövendı korszakban. 

JÉZUS ezt mondja a Lukács 16,26-ban: „Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is 
tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen 
senki." 

Akik nem mentettek meg, azok gyötrelmes helyzetben lesznek. Sóvárogva kívánják, hogy 
megmenekülhessenek onnan. Azonban egy hatalmas szakadék választja el ıket azoktól, akik 
megmentettek, amelyet nem lehet áthidalni. JÉZUS azt mondja, hogy ez a szakadék „meg van 
erısítve", állandóan jelen van. A szakadék a menny és a pokol között mindig megmarad. 

Halálod után már nincs semmi lehetıséged, hogy megtérj az ÚR JÉZUSHOZ, és 
megbocsátást nyerj a bőneidre! Ezért int ISTEN Igéje: "Ma, ha az İ hangját halljátok, ne 
keményítsétek meg a szíveteket!" (Zsidók 4,7) 

A vég nélküli, örök kínnak és gyötrelemnek, a minden remény nélküli szenvedésnek olyan 
ijesztı már a puszta gondolata is, hogy a legtöbben elfojtják azt magukban, vagy nem akarnak 
gondolni rá. 

Sokan fáradoznak annak bizonyításán, hogy a kárhozat nem végtelen. Úgy viselkednek, mint 
egy vádlott a tárgyalóteremben, aki egy már meghozott ítélet ellen tiltakozik, és ellenvetést hoz fel. 
Bár lehet, hogy ez a magatartás érthetı, de végzetes, és semmit nem változtat a kihirdetett 
ítéleten. 
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Soha nem szőnik meg az örök élet és az örök kárhozat? 

Az Ószövetségben a héber „olám" szó, az Újszövetségben a görög „aioniósz" szó jelentése a 
mennyei dicsısségre alkalmazva: „örök" vagy „örökérvényő". Ha ugyanezeket a szavakat a 
kárhozatra alkalmazzuk, nem nyerhetnek hirtelen más jelentést. Az elveszettek büntetése a 
pokolban örök, ami azt jelenti, hogy vég nélküli. Ahogyan azok, akik megmentettek, részesei 
lesznek az örök dicsıségnek, és abban is maradnak, úgy maradnak az elveszettek az örök kín és 
gyötrelem helyén. Az üdvösséget nyertek örökkévalósága éppen olyan örök és idıtlen, mint 
amilyen örök és idıtlen ISTEN maga. Ugyanez érvényes a pokolra vonatkozóan is. - Ami örök, az 
örökkévaló, idıtlen és vég nélküli, mind a mennyre, mind pedig a pokolra vonatkozóan. A halál 
után nincs sem megtisztulás, sem egy idıben korlátozott vezeklés az úgynevezett „tisztítótőzben", 
amely által a meg nem bocsátott bőnöket ki lehetne törölni, vagy újra jóvá lehetne tenni. Még a 
gyötrelemnek mégoly hosszú ideje után, az ítélet napjáig sem merül feledésbe a bőn, és nem kerül 
kiegyenlítésre. 

„Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat ISTENNEK. Mert olyan 
drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla" (Zsoltárok 49,8-9). 

Képzeld csak el: Évmilliók és korszakok - és te még mindig az örökkévalóság küszöbén 
állsz! Sem a testnek, sem a léleknek a gyötrelme nem visz közelebb a véghez, korszakok milliói 
után sem. 

Valóban létezik a pokol? 

Az a tény, hogy létezik a pokol, biztosabb, mint az, hogy te holnap reggel fel fogsz ébredni. 
Elıfordulhat, hogy az ember este nyugodtan és megelégedetten fekszik le, de még mielıtt 
megkezdıdne a következı reggel, már a pokolban ébred fel, és a kárhozat tüzének gyötrelmeiben 
találja magát. 

Az ÚR JÉZUS maga kérlelhetetlen bizonyossággal beszél arról a tényrıl, hogy létezik a pokol. 
A Lukács 16,28-ban azt mondja, hogy a gazdag ember felemelte a hangját a pokolból, és azt 
kérte, hogy valaki figyelmeztesse öt fivérét, „hogy ne jussanak a gyötrelemnek e helyére ". A gazdag 
ember már ezen a rettenetes helyen tartózkodott, bár a végsı ítélet még nem hangzott el felette. 

A pokol nem a középkor találmánya, 

hanem az ördög és az ı angyalai számára készíttetett. JÉZUS ezt mondja: „Menjetek elılem, 
átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tőzre" (Máté 25,41). 

De nemcsak a Sátán és angyalai, hanem mindenki, aki megkeményítette a szívét ISTENNEL 
szemben, és akik nem tartják szükségesnek, hogy bőneikbıl megtérjenek az ÚR JÉZUSHOZ, azok 
egykor az örök kárhozatra kerülnek. Részük a tőzzel és kénkıvel égı tóban lesz. 

Mi a pokol? 

A pokol... 

... egy tüzes tó (Jelenések 20,15), 

... egy tüzes kemence (Máté 13,42), 

... tüzes lángok gyötrelmének helye (Lukács 16,24), 

... olyan hely, ahol a tőz nem alszik ki (Márk 9,48), 

... a gyötrelmek helye (Lukács 16,23), 
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... az örök büntetés helye (Máté 25,46), 

... az örök sötétség helye (Júdás 13), 

... a sírás és fogcsikorgatás helye (Máté 8,12), 

... olyan hely, ahol az ember hiába kiált egy csepp víz után 

(Lukács 16,24),... a tisztátalanság helye (Jelenések 22,10-11),... a céltalan imádságok helye 
(Lukács 16,27),... az ördögnek és angyalainak szánt hely (Máté 25,41),... a hitetlenek, gyilkosok, 
paráznák, varázslók, bálványimádók és hazudozók helye (Jelenések 21,8),... a házasságtörık, 
homoszexuálisok,  tolvajok, fösvények, iszákosok, rablók és nyerészkedık helye (1Korintus 6,9-
10),... olyan hely, ahol már nincs megbocsátás (Máté 12,31-37),... olyan hely, ahonnan már nincs 
visszatérés (Jelenések14,11). 

 „Hol van a pokol?" 

Kérdezte gúnyolódva egy ateista. „Ott, ahol egy KRISZTUS nélküli ember lesz a halál után" - 
hangzott a válasz. ISTEN Igéje azt mondja, hogy mindenki, aki bőneiben hal meg, azonnal a 
gyötrelem helyére kerül. A gazdag ember meghalt és eltemették. JÉZUS ezt mondja a Lukács 
16,23-ban: „Amint ez a pokolban kínok között gyötrıdve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot 
és kebelén Lázárt." Ez azt mutatja nekünk, hogy minden ember, aki bőnei megbocsátása nélkül hal 
meg, már a végleges ítélet elıtt, ISTEN színétıl távol, a gyötrelem helyén van. Az a hely, amelyik 
a görögben a „hádész" nevet, a héberben pedig a „seól" elnevezést viseli, az elveszettek számára 
már a gyötrelem helye. 

A pokolba akarsz-e kerülni? 

Bizonyára „nemmel" válaszolsz, hiszen egyetlen értelmes ember sem felelhet „igennel" erre a 
kérdésre. Mégis vedd figyelembe, hogy ha nem akarsz a pokolba kerülni, de vonakodsz az 
életedet átadni az ÚR JÉZUSNAK, akkor te is ahhoz a sokasághoz fogsz tartozni, akiknek ezt 
mondja JÉZUS: „Menjetek el, ti átkozottak, az örök tőz helyére!" 

Milyen végzetes, ha valaki hallja ugyan a hívást, hogy meneküljön meg az örök ítélettıl, de nem 
enged annak. Aki viszszautasítja ISTEN szeretetét és megveti az İ kegyelmét, az kétségtelenül 
azon az úton találja magát, amely a pokolhoz vezet. Minden ember számára el van készítve a 
szabad választás, és eldöntheti, hol akarja tölteni az örökkévalóságot. ISTEN nem kényszerít 
senkit! 

Van-e igazi tőz a pokolban? 

Ezt kérdezheted: „Az embereknek a pokolban valóban mindörökre testi égési gyötrelmeket kell 
elszenvedniük?" 

ISTEN Igéje azt mondja, hogy a pokol egy folytonosan létezı tőz helye (Márk 9,44.46.48; 
Jelenések 14,11). Mivel a pokol egy ténylegesen létezı hely, egy bizonyos hımérsékletnek is kell 
ott lennie. A Biblia ezt a helyet egy kénkıvel égı „tüztónak" nevezi. JÉZUS a „pokol tüzérıl" 
beszél, és egy olyan helyrıl, „ahol a tőz soha ki nem alszik". 
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A gazdag ember a gyötrelmek helyén ezt kiáltotta: „Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd 
el Lázárt, hogy ujjai hegyét mártsa vízbe, és hősítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrıdöm e 
lángban" (Lukács 16,24). Egy csepp vízre vágyott, hogy enyhítse a nyelvét. Látott, hallott, 
érzett, szenvedett a szomjúságtól, kiáltott, imádkozott, emlékezett. Ez az ember valóságos 
fájdalmakat szenvedett el, és valóságos vizet akart, hogy enyhítse a hıséget és a szomjúságot, 
miközben a lángokban gyötrıdött. 

A Bibliában találunk példákat arra, hogy ISTEN ítélete a bőn felett tőzben mutatkozott meg: „Az 
Úr pedig kénköves tüzes esıt bocsátott Sodomára és Gomorára" (IMózes 19,24). ISTEN haragjának 
ítélete ténylegesen lesújtott ezekre a városokra, pontosan úgy, ahogyan az elveszettekre fog 
áradni a pokolban. „ISTEN elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodorna és Gomora városát, intı 
példaként azoknak, akik istentelenül élnek" (2Péter 2,6). 

„Ilyen lenne hát a szeretet ISTENE ... 

...aki megengedi, hogy emberek örökké gyötrelmeket szenvedjenek?" - mondhatnak ellent 
egyesek. - Ha van pokol, akkor ISTENNEK nagyon rettenetesnek kell lennie. 

Vannak, akik azt mondják, hogy ık győlölnének egy ilyen ISTENT, aki a bőnösöket örökre a 
pokol gyötrelmeibe számőzi. De óvakodjunk attól, hogy az ördöghöz hasonlóan szóljunk, amikor 
Istent hibáztatjuk, és a vádlottak padjára ültetjük. 

Az ember hajlamos arra, hogy ISTENT egy kegyetlen ISTENNEK káromolja, holott a valódi ok, 
hogy nem akarja feladni a bőnnel, hitetlenséggel és ISTEN elleni lázadással teli életét. 

Mások azt mondják, hogy ISTEN túlságosan jóságos ahhoz, hogy egy bőnöst a pokolba 
küldjön. JÉZUS azonban azt mondja, hogy a pokol olyan hely, ahol azok az emberek, akik 
életükben nem gyakoroltak bőnbánatot, és nem akartak megtérni, örök gyötrelmet fognak 
elszenvedni. 

ISTEN a szeretet ISTENE is, és az igazságosság ISTENE is. Ezért kell minden bőnnek ISTEN 
igazságossága szerint megbüntettetnie. „A bőn zsoldja a halál." 

Sokan vannak azon a véleményen, hogy egy örökké büntetı ítélet a bőn miatt mégis 
elképzelhetetlenül rettenetes lenne. -valóban, már ennek a gondolata is félelmetes; a valóság 
azonban még sokkal rettenetesebb lesz. Mégis, kérlek, gondold meg, hogy a bőn, amelyben 
gyönyörőségünket leljük, éppen olyan félelmetes. A bőn olyan iszonyatos és utálatos, hogy ISTEN 
FIÁNAK helyettünk kellett gyötrelmeket elszenvednie és meghalnia a kereszten. ISTEN mindent 
megtett a mi örök megmentésünkért. „Mert ISTEN nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, 
hanem azt, hogy mindenki megtérjen" (2Péter 3,9). 

 „ISTEN azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére" 
(1Timóteus 2,4). 

A menny nyitva van számodra! 

Miért nem akarsz hát bemenni oda? Mi tart vissza attól, hogy Megmentıdhöz gyere? - ISTEN 
téged nem a pokolra, hanem a mennyre rendelt! A te örök üdvösségedet és megmentésedet 
akarja. ISTEN nem akarja, hogy a gyötrelmeknek erre a rettenetes helyére juss. A választást 
azonban a menny és a pokol között átengedi neked. Ez elé a mindennél fontosabb döntés elé állít: 
Hol akarsz lenni az örökkévalóságban? 
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És ha elhamvasztatom magam? 

Mintha a hamvasztás által meg lehetne szabadulni az ítélettıl és a pokol rettenetes 
gyötrelmeitıl! Istentagadók, akik nem akarnak hinni a halál utáni életben, „bebiztosítják magukat", 
és gúnyolódva érvelnek: „Én majd megtréfálom az ISTENT, és elégettetem magam." 

Egyre gyakrabban választják az emberek, hogy haláluk után elhamvasszák ıket, azzal az 
elvárással, hogy ez által teljességgel megsemmisüljenek, még ha lenne is feltámadás. Azoknál az 
embereknél, akik a hamvasztásos temetés mellett foglalnak állást, tudatosan vagy tudat alatt az a 
kívánság játszhat szerepet, hogy megmeneküljenek a feltámadástól - azt gondolva, hogy a 
hamuból nem fog egy új test támadni. Ez azonban teljes tévedés! 

ISTEN ítéletétıl és az örök kárhozatra való feltámadás elıl akkor sem menekülhet meg, ha 
halála után elhamvasztatja magát. Testét ugyan ISTEN akarata ellenére elégettetheti, a lelkét 
azonban nem! 

Te fel fogsz támadni, ha azt állítod is, hogy semmiben sem hiszel, sıt még ha nevetség 
tárgyává teszed is a Bibliát. Egykor mégis ott fogsz állni a Bíró elıtt! Akkor nem lesz olyan hely, 
ahová elmenekülhetnél. Erre azt mondhatod: 

„Hiszen én egyáltalán nem is akarok tovább élni a halálom 
után." 

A mi akaratunk azonban nem döntı; mert ISTEN akarata és az İ ígéretei 
visszafordíthatatlanok! JÉZUS ezt mondja: „Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a 
rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel" (János 5,28-29). Ahogyan Isten gyermekei egy 
kimondhatatlan szépségő, dicsıséges testet kapnak, úgy az elveszettek olyan feltámadás utáni 
testet nyernek, amely megfelel kárhozatra ítéltetésük rettenetes állapotának. Miután ez a test 
egyesül a lélekkel, eljut az ember arra a helyre, melyre véglegesen rendeltetett. 

Erre azt mondhatod, hogy mindezt nem hiszed. - De csak azért, mert ezt nem hiszed, a 
tények tekintetében semmi sem változik. Amit ISTEN mond, azt İ teljes bizonyossággal meg is 
tartja. A Biblia azt mondja, hogy minden térdnek meg kell hajolnia ISTEN elıtt, és minden nyelvnek 
meg kell vallania, hogy JÉZUS az ÚR. Ez vonatkozik az elveszett bőnösökre is haláluk után, az 
ítélet napján, amelyen azonban már semmilyen megmentetés nem létezik. 

 És ki kerül a tisztítótőzbe? 

Ez olyan kérdés, amely foglalkoztat egyeseket. - Azonban eltekintve attól, hogy a tisztítótőzrıl 
szóló tanítás a keresztyénség elsı évszázadaiban teljesen ismeretlen volt, belehallgatunk egy 
aggódó édesanyának a leányával, Martinával folytatott beszélgetésébe: 

„Anya - mondta Martina, aki súlyos betegen ágyban feküdt -, rettenetes, hogy meg kell halni." A 
fiatal lánynak már nem sok ideje volt hátra. „Igen, gyermekem, bárcsak én halhatnék meg 
helyetted! De hiszen gyóntál; már nem kell félned a haláltól." 

„Igen, megvallottam minden bőnömet a papnak, amennyire emlékezni tudtam, és ı teljes 
bocsánatról biztosított engem. És ha már tényleg eljön a halál, részesülni fogok az utolsó 
kenetben. Ó, anya, ez mind jó és szép is. De aztán a tisztítótőzbe kell jutnom, és ez rettenetes." 
„Ne gyötörd magad ilyen gondolatokkal, Martina" - nyugtatta az édesanyja. 



19 

„Bízd rá magad nyugodtan a papra, 

és imádkozz Isten anyjához, ahogyan neked mondta. Ettıl nyugalom és béke költözik a 
szívedbe." 

„Nem, anya, ez mind nem segít most nekem; mert nincs békességem! Minden olyan sötét 
körülöttem. De szeretnék világosságot mindezekben a kérdésekben, és szeretném tudni, hová 
fogok menni. A pap errıl nem mondott nekem semmit. Anya, olyan gyakran gondolok arra, ahogy 
Stefanie meghalt, feloldozás, halotti szentségek nélkül, és mégis mélységes békességben." 

Stefanie a család egyik ismerıse volt, és nemrég boldogan és üdvözülten hunyt el, abban a 
bizonyosságban, hogy Isten gyermeke. Stefanie gyakran beszélt neki arról, hogyan fogadta el az 
ÚR JÉZUST személyes Megváltójának, és ezáltal békességre talált ISTENNEL. Ez Martinára, aki 
hőséges, fiatal katolikus leány volt, mély benyomást tett, miközben az anya csak kemény 
szavakkal illette és most is ezt tette. „Stefanie a bőneiben halt meg, mert elvetette az egyház 
segítségét." 

„Én még pontosan tudom, mit mondott" - felelte Martina, anélkül hogy tudomást vett volna az 
édesanyja megjegyzésérıl. „Egyszer azt mondta: 'Még ha a halál árnyékának völgyében is járnék, 
nem félnék semmi rossztól, mert Te velem vagy, a Te vesszıd és botod megvigasztal engem.' 
Vajon mire gondolt ezzel, anya? Nekem nincs vigasztalásom és botom. Mindig csak egy nagy 
tüzet látok magam elıtt, és félek. Stefanie nem hitt a tisztítótőzben. Szilárdan meg volt gyızıdve 
arról, hogy egyenesen JÉZUSHOZ fog menni, és örült neki." 

„Éppen ez volt a nagy tévedés, Martina. Nekünk tartanunk kell magunkat ahhoz az úthoz, amit 
az egyház mutat, és ezt is akarjuk tenni." 

„Ó, anya, az olyan kemény és félelmetes út, és néha arra gondolok, hogy azok, akik egyszer a 
tisztítótőzbe kerülnek, többé ki sem jönnek onnan." 

De akkor látogató érkezett, a bátyja Matthias volt, aki arra a hírre, hogy a húga élete, az 
orvosok szerint már nem sokáig tart, ideutazott, hogy még egyszer lássa Martinát. Egy másik 
városban végezte a tanulmányait, és a távolság miatt nem tudott olyan gyakran hazajönni. Abból a 
beszélgetésbıl, amit a testvére éppen az édesanyjával folytatott, még meghallotta az utolsó 
mondatokat. 

Miután köszöntötte ıket, megkérdezte: „Martina, mi történt Stefanieval, amirıl éppen most 
beszélgettetek?" „Ó, Matthias, egy vágyam van: 

... én is olyan boldogan tudjak meghalni, mint ı. 

Egyszerően nem tudom elhinni, hogy az ı lelkének a pokolban kell lenni, csak azért... - 
vonakodott egy kicsit Martina - ...csak  azért ... mert hitte, amit ISTEN az İ Igéjében mond?" 
fejezte be Matthias, és ezzel a húga segítségére sietett. Megérezte belsı félelmeit és kétségeit. 

„Nem, Martina, teljesen igazad van. Hiszen Stefanie éppen ezért tudott olyan boldogan 
meghalni, mert meghallotta ISTEN szavát, és bízott abban." 

Az anya és Martina meglepetten és kérdıen néztek rá. „Úgy tőnik, mintha te is valami eretnek 
nézeteket fogadtál volna el, Matthias!" - mondta az aggódó anya teljesen felzaklatva. 

„Nem, én nem fogadtam el eretnek nézeteket. Csak a Bibliát olvastam, és egyszeriben el 
tudtam hinni, amit az ÚR JÉZUS egy embernek mondott, akit aggodalommal töltöttek el a bőnei:  
»Aki hisz az ISTEN FIÁBAN, annak örök élete van; aki azonban nem engedelmeskedik a FIÚNAK, 
nem lát majd életet, hanem az ISTEN haragja marad rajta " (János 3,36). 
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„Fiam, tud arról a pap, hogy egy más hitet fogadtál el?" -kérdezte az anya ijedten. „Én ıt nem 
kérdeztem meg - válaszolta Matthias. - Én csak elkezdtem olvasni a Bibliát, és amikor elkezdtem, 
nem tudtam abbahagyni." 

„És aztán...?" - akarta tudni az anyja. „Igen, akkor azt tettem, amit azok mind, akik odajöttek az 
ÚR JÉZUS KRISZTUSHOZ, akikrıl a Bibliában olvasunk. İk térdre borultak elıtte, és elmondták 
neki a bajaikat. Az ÚR JÉZUS pedig egyiket sem utasította el."  

„És te mit mondtál az ÚR JÉZUSNAK?" 

- kérdezte Martina egészen meglepıdve. - „Ugyanazt, amit a vak Bartimeus mondott 
JÉZUSNAK: »ÚR JÉZUS, könyörülj rajtam!« És ahogyan az ÚR JÉZUS megkérdezte Bartimeust:  
»Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?«, úgy kérdezett meg engem is, amikor ezt az esetet olvastam 
az Újszövetségben. Az én kérésem erre ugyanaz volt: »ÚR JÉZUS, hogy lássak!« (Márk 10,46-52). 
Azelıtt belül vak és süket voltam ISTEN beszédével szemben, ahogy az İ Igéje által szólt. Nem 
tudtam, mi hiányzott a megmentésemhez. De most elmondhatom, ahogyan egykor a vakon 
született:» Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok« " (János 9,25). 

„És mit találtál a tisztítótőzrıl a Bibliában?" - akarta Martina feltétlenül tudni. „Semmit, bár az 
elejétıl a végéig kerestem benne. Csak két helyrıl olvastam, a mennyrıl és a pokolról. E két hely 
közül az egyik lesz minden ember osztályrésze a halála után." 

„De Matthias, honnan tudta Stefanie olyan biztosan, hogy ı az ÚR JÉZUSNÁL lesz majd a 
mennyben? Lehet ezt egyáltalán ilyen pontosan tudni?" 

„Igen, Martina, lehet. Nemcsak egyedül Stefanie tudta, én is tudom, és te is tudhatod, ha azt 
teszed, amit ı tett, és amit én is tettem. A Biblia azt mondja ugyanis, hogy mi tudhatjuk, hogy 
megmentettünk és a mennybe jutunk:» Akié a FIÚ, azé az élet...« (1János 5,12). Martina, ez olyan 
egyszerő, békességet nyerni ISTENNEL" - mondta Matthias meggyızıdéssel. 

„Akkor mit kell nekem tennem, Matthias? Ó, kérlek, mondd el nekem gyorsan! Hiszen mindent 
meg akarok tenni, amit még tehetek, hogy bizonyosságot nyerhessek, ahogyan Stefanieval is 
történt. - Hogy csináltad ezt?" 

Egyszerően azt tettem, amit a Biblia mond. Térdre borultam a szobámban, és megvallottam a 
bőneimet az ÚR JÉZUSNAK. Azóta tudom, hogy JÉZUS elfogadott engem, és én Isten gyermeke 
vagyok." 

Ekkor Matthias kihúzott a táskájából egy Újszövetséget, és ezt olvasta: „Akik pedig befogadták, 
azokat felhatalmazta arra, hogy ISTEN gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az İ 
nevében" (János 1,12). Azután így folytatta: „Lényegében nem kell semmit sem tenned, mert az 
ÚR JÉZUS már mindent megtett érted, amikor a te bőneidért elviselte ISTEN ítéletét, amikor a 
kereszten ezt kiáltotta: »Elvégeztetett!« Neked csak személyesen el kell fogadnod ezt, és az ÚR 
JÉZUSNAK szívbıl köszönetet kell mondanod érte." 

„Ilyen egyszerő ez?" - kérdezte Martina. „De valamit biztosan mégis csak kell tennem, vagy... ?" 

Matthias akkor tovább olvasott neki az Újszövetségbıl: „Mert KRISZTUS is szenvedett egyszer a 
bőnökért,... hogy ISTENHEZ vezessen minket" (1Péter 3,18). 

„Most pedig felolvasok neked még egy Igét, amit az ÚR JÉZUS maga mondott: »Bizony, bizony, 
mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sıt 
ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe«" (János 5,24). 

Matthias még több bibliai részt is felolvasott, amelyek mind ISTEN szeretetérıl szóltak, a teljes 
értékő megváltásról, amit az İ FIA halála és feltámadása által szerzett, és most ingyen 
ajándékként mindenkinek felkínál, aki azt kéri. 
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„Mint Stefanie, már én is tudom, hogy megmentettem -mondta Matthias -, mert egészen 
egyszerően hiszek ISTENNEK és annak, amit İ mondott. Te is el tudod ezt most fogadni a magad 
számára, Martina?" 

Az öröm felcsillanása, amely a kislány arcán ragyogott, már maga elég válasz volt. „Igen, igen, 
ezt akarom." 

Matthias erre odatérdelt az ágya mellé, és imádkozott Martináért. Megköszönte az ÚR 
JÉZUSNAK, hogy az ı húgáért is meghalt, és hogy Martina most már hozzá mehet, és İ elfogadta 
ıt. 

Aztán Martina imádkozott egészen egyszerő szavakkal: „ÚR JÉZUS, én nem tudtam, hogy ez 
ilyen egyszerő, és ilyen közvetlenül imádkozhatok hozzád. Bocsásd meg a bőneimet, és moss 
tisztára a Te véreddel. Köszönöm, hogy Te a kereszten mindent megtettél értem. Kérlek, jöjj az én 
szívembe és engedd, hogy a Te tulajdonod legyek!" 

Martina aztán az édesanyjához fordult, és ezt mondta: „Én most teljes szívembıl hiszem, hogy 
ISTEN mindent megtett értem az İ FIA, az ÚR JÉZUS KRISZTUS által. Most már nem kell félnem 
a haláltól és a tisztítótőztıl. Most már tudom, hogy ha meghalok, egyenesen İhozzá fogok menni 
a dicsıségbe. Én most már el tudom hinni ezt! 

„Nem, én nem fogok a tisztítótőzbe jutni!" 

Az anya egész idı alatt ott volt velük a szobában. A könnyei lecsordultak az arcán. Matthias 
mellette állt, és csendben megköszönte szívében az ÚR JÉZUSNAK ISTEN kegyelmét a húga 
életében. Aztán megkérdezte, elénekelhetne-e még egy éneket, amit ı maga is csak nemrégiben 
tanult, és amit azóta olyan szívesen énekel: 

A menny nyitva áll, te szív, tudod-e miért? 

Mert Jézus küzdelmet vívott és vérzett - azért! 

İ érted szenvedett, a Golgota hegyén, amikor a kereszten meghalt a bőnösökért. 

Így jöjj most, ó, bőnös ember, jöjj ide az ÚRHOZ, İ segít neked, a bőneidet eléje hozd.  

És ha vétkeid, mint a vér, oly pirosak, Az ÜDVÖZÍTİ sebei jóváteszik azokat. 

Néhány nap múlva Martina békességben hazatért ISTENHEZ. Amikor édesanyja, még röviddel 
a leány halála elıtt megkérdezte, hívja-e a papot, hogy felvegye az utolsó kenetet, Martina halk 
hangon ezt mondta: „Anya, az ÚR JÉZUS az enyém! Másra nincs szükségem." 

Természetfeletti ragyogás áradt szét az arcán. Minden félelmét a tisztítótőztıl elvette az ÚR 
JÉZUS. Úgy halt meg, mint Stefanie, boldog bizonyosságban: „Hazamegyek JÉZUSHOZ, az én 
URAMHOZ!" 

Tudni lehet-e, hogy az ember a mennybe jut? 

Ezt nemcsak tudni lehet, hanem tudni is kell! Igen, már most tudnunk kell - méghozzá egészen 
biztosan -, hol leszünk majd egyszer. A Biblia azt mondja: „Akié a FIÚ, azé az élet; akiben nincs meg 
ISTEN FIA, az élet sincs meg abban" (1János 5,12). Aki megbánással és töredelemmel megvallja 
bőneit az ÚR JÉZUSNAK, megbocsátásra és békességre talál ISTENNÉL. 

Semmi más, csak JÉZUS vére tisztíthat meg bennünket a bőnöktıl. Csak az Ö egyszeri 
áldozata által, amit a kereszten hozott, nyerhetünk üdvösséget. Sem a szentségek, a misék vagy a 
zarándoklatok, sem más vallásos gyakorlatok - és egy úgynevezett tisztítótőz sem tehet bennünket 
ISTEN elıtt elfogadhatóvá, vagy szerezhet elégtételt. 
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Ha pénzzel (misék fizetése által) és a halál utáni közbenjárással segíteni lehetne a 
tisztítótőzben a „szegény lelkeken", nem lenne teljes a megváltás mőve JÉZUSBAN, és nem lenne 
elégséges ISTEN elıtt. Az elhunytakért mondott imádságok senkinek sem segítenek. A halottak 
vagy megmentettek és JÉZUS vére, a kereszten hozott egyszeri áldozata által megváltattak, vagy 
örökre távol vannak és távol maradnak ISTENTİL a pokolban. 

Mindenki megkaphatja már ebben az életben az üdvösség örömét és bizonyosságát 
JÉZUSBAN. Aki a mennybe vivı út mellett dönt, és elfogadja a szabadítást JÉZUS KRISZTUS-
BAN, annak a halál bejárat a tulajdonképpeni élethez. Az ÚR JÉZUS ezt mondja: „Én vagyok az út, 
az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" (János 14,5). JÉZUS az 
egyetlen út! 

A mennyben csak önkéntesek lesznek! 

Te, kedves olvasó, saját magad választhatsz, hol akarsz lenni az örökkévalóságban: a 
mennyben, a megváltottak leírhatatlan örömének és boldogságának helyén, amelynek a 
JÉZUSSAL való közösségben részese leszel - vagy a pokolban, együtt a legközönségesebb 
bőnözıkkel és az ördöggel, minden démonaival együtt. A döntés egyedül és csakis a Te kezedben 
van. 

ISTEN mindent megtett a Te örök megmentésedért! Sokkal jobban szeret Téged, mint hogy azt 
akarná, hogy örökre elvessz. Mindazonáltal, İ nem erılteti rá senkire az İ szabadítását. ISTEN 
csak önkénteseket akar a mennyben látni. Egy napot se várj tovább, add át az életedet İneki még 
ma! 

Keress egy helyet, ahol egyedül lehetsz, és zavartalanul imádkozhatsz. ISTEN Igéje ezt 
mondja: „Aki az ÚR nevét segítségül hívja, az megmentetik!" Az imádság nem a szavak 
megfogalmazásán múlik. 

 
„ÚR JÉZUS, mindeddig nélküled éltem, és nem törıdtem az örökkévalósággal és a halál utáni 

élettel. A Te Igéd által azonban most már tudom, hogy a széles úton az örök pusztulás felé 
haladok. Én nem akarok pusztulásra jutni, és nem akarom, hogy örök gyötrelmek közepette, az 
ördöggel kelljen együtt lennem. 

ÚR JÉZUS, kérlek, ments meg engem a bőneimbıl, és bocsásd meg minden vétkemet! Moss 
tisztára a Te véreddel! Én most elfogadlak mint Szabadítómat és URAMAT. Gyere be az életembe, 
én egészen a Tied akarok lenni! ÚR JÉZUS, a Te nevedben, tudatosan és örökre elszakadok a 
Sátántól és a Sötétség minden hatalmától. 

Megköszönöm neked, ÚR JÉZUS, hogy meghaltál értem. Ámen." 

A helyes cél felé 

A futóversenyen a résztvevık visszatartják a lélegzetüket. A nézık feszülten figyelik a futókat, 
akik startra készek. Már régen erre a pillanatra készültek. Vajon minden hiábavaló lett volna? A 
szív úgy dobog, hogy majdnem szétrobban. S a következı másodpercekben jön a startjel: „ 
Vigyázz - kész - rajt!", és máris száguldanak a cél felé. 

Nem szégyenítenek meg minket azok a versenyfutók, akik utolsó erejüket is megfeszítik a 
sikerért, amely oly hamar elszáll? 
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Ha hiányzik életünkbıl az igaz cél, az egyenes vonalból kacskaringós menet lesz, ahol az 
ember hol ez, hol az után fut, miközben a legnagyszerőbb életerı elforgácsolódik, az évek 
elszállnak, és idınk lejár. 

Egy férfi, aki csak idıs korában tért meg az ÚR JÉZUS-hoz, könnyek között mondta: „Miért 
kellett nekem olyan sok tévutat bejárnom, és életem legjobb éveit mint meg nem váltott, 
szerencsétlen embernek, ISTEN nélkül eltékozolnom? Ó, igen, az a sok elvesztegetett esztendıi" 

Érdemes idejekorán csak arra törekednünk, 

hogy az életünknek legyen célja. 


