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Meghalt! Az Atya odaadta a Fiát. Amikor ilyenekről beszélsz, hogy „Jézus meghalt” 

legalább megállhatnál egy pillanatra... Hiszen Ő meghalt, tényleg meghalt. Az Ő vére folyt ki a 

kereszten. És csak az által mosható le a bűneid fekete szennye. Az a vér ott a kereszten! Isten 

Fiának a levágása. 

 És az az Ember, az Isten, a férfi Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül és a 40. napon 

felment az Atya jobbjához és a világ történelmében először egy férfi odalépett a Menny 

kapujához és azt kiáltotta, amit a 7. versben olvashatunk: „Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, 

emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!” (Zsolt 24:7) És az ajtók mögött a 

Menny összes lakója ledöbben, elcsodálkozik és elcsendesedik. Végül egyikőjük felbátorodik és 

megkérdezi: „Ki az a dicső király? Ki merészeli megszólítani ezeket az ajtókat? Még soha senki 

nem mert ilyen közel jönni és kezét a kilincsre tenni. Ki az a dicső király?” 

 És akkor hirtelen az Úr, a Messiás, a Krisztus, Isten Fia, akit értünk küldött az Úr, 

felszólal: „Az erős és hatalmas Úr; az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti 

kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!” És a világtörténelemben 

először, azok az ajtók megnyílnak egy ember előtt. Bement a kapun és minden valaha 

megteremtett lény arcra borult előtte. „Mindenki köszöntse Jézus nevét; boruljanak le az 

angyalok. Hozzatok egy királyi fejdíszt és koronázzuk meg a Mindenség Urát. Koronázzuk meg 

sok koronával a trónon ülő Bárányt.” 

 És szinte látom, ahogyan bátran odalép az Atyjához, hiszen jogában állt. Felmegy a 

lépcsőkön a trónjához, amihez képest Salamon trónja elbújhatna, majd kérdezés nélkül leül. 

Ránéz az Atyára, nem kérdően, hanem megerősítően és azt mondja „Atyám, elvégeztetett!” Az 

Atya meg válaszol: „Fiam, valóban elvégeztetett.” Ezt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, 

Isten a Mindenség Urává és Krisztusává tette. 

 Ne gondold, hogy majd megkérlek, hogy tedd Jézust az életed Urává. Ez lenne a 

legostobább dolog, amit kérhetnék tőled. Jézus Krisztus már most Ura az életednek. Ha 

szolgálsz neki, ha nem. Ha áldod Őt vagy átkozod, ha utálod vagy szereted, akkor is Ő az életed 

Ura, mert Isten olyan nevet adott Neki, ami minden név felett van, hogy Jézus Krisztus nevére 

minden térd meghajoljon, és minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr. Néhányan a nektek adott 

http://illbehonest.com/hungarian
http://illbehonest.com/hungarian
http://illbehonest.com/hungarian
http://illbehonest.com/hungarian
http://illbehonest.com/hungarian


kegyelem által hajoltok majd meg, mások viszont azért, mert az, aki vaspálcával uralja a 

nemzeteket, eltöri majd a térdüket. És nem fogok bocsánatot kérni a Biblia Istenéért. Olyan 

férfiak közé sorolom magam, akik közül a legtöbben bár meghaltak, de mindnyájan a Mennybe 

jutottak. Akiket nem érdekelt, hogy mit gondolnak az emberek, vagy hogy az evangéliumi 

közösség másik része miben jár. 

 Azt akarom, hogy tudjátok, hogy van Isten a Mennyben és Ő méltó minden dicséretre, 

dicsőségre és tiszteletre; és ezt meg is követeli tőletek. Ő lehetővé tette dicsőségében és 

szeretetében, hogy Hozzá menjél, mert ezt mondja: „Mindnyájan, akik szomjaztok, gyertek, 

igyatok, és akik éheztek, gyertek, egyetek. Miért adtok pénzt olyan dolgokért, amik nem tudnak 

megelégíteni? Gyertek és igyatok tőlem,” mondja. „Bort és tejet. Dávid iránt való biztos 

kegyelmem szerint fogok jól bánni veletek. Mert az én utaim nem a ti utaitok, magasabbak 

azoknál. Ahogyan a mag növekszik, mert öntözik vízzel, Ugyanúgy az Igém is eléri célját, amiért 

küldtem.” (Ézs 55 alapján) Az itt jelenlévőknek parancsolja, hogy térjetek meg és higgyetek az 

evangéliumban, (Mk 1:15) hogy keressétek Őt, amíg megtalálható. 

 „Paul testvér, én üdvözülhetek?” Nem tudom. Hadd kérdezzek valamit. Talán azért jöttél 

ide ma este, mert valaki meghívott és talán végig csak az órádat nézted és vártad, hogy mikor 

lesz már vége. Máshol járt az eszed, nem érdekel az egész, Krisztus nem jelent semmit számodra; 

nem többet, mint mielőtt ide jöttél. Ebben az esetben a válaszom: „Nem, nem üdvözülhetsz.” 

Legalábbis most nem. Mert nincs bűnbánat a szívedben, nincs megtörtség bűneid miatt és nem 

tört meg, hogy mekkora árat fizetett Isten azért, hogy élhess. 

 De lehet, hogy azt mondod „Paul testvér, úgy jöttem ide, hogy nem akartam odafigyelni.” 

De talán a dicsőítés alatt Isten megérintette a szívedet és elkezdtél örökkévaló dolgokon 

gondolkodni. És talán, ahogy hallottad az evangéliumot, felismerted bűneidet és aljasságod a 

szent Isten előtt. Majd hallottál Krisztusról és szíved dobbant egy nagyot örömében, és ezt 

mondtad magadban: „Én vagyok a leggyarlóbb teremtmény, van remény számomra?” IGEN, van 

remény számodra! Bűnbánat, vagy legalábbis annak a magvai vannak a szívedben, és már csak 

egy dolog hiányzik: “Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz!” (ApCsel 16:31) Üdvözülsz! 

Megmenekülsz. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. (ApCsel 2:21, Róm 10:13) És 

mindazok, akik hisznek Őbenne, nem szégyenülnek meg. (1Pt 2:6, Róm 9:33, 10:11) 

 De tudd, hogy az óra ketyeg, az idő elrohan, a halál és a pokol meg egyre közeledik. 

Krisztus vissza fog térni. Van, aki azt mondja: „Nem érdekel, még legalább ezer évig nem tér 

vissza.” Lehet, hogy így van, de 25, 50 vagy 60 éven belül a jelenlévők közül mindnyájan 

találkozni fogunk Vele. Igazán nem számít, hogy te mész-e oda vagy Ő jön ide. Látni fogod Őt, 

meg kell állnod előtte. Eljön és amikor jön, egyszerre lesz csodálatos és szörnyen rémisztő is. 



 Ahogyan egy tanító mondta: „Van jó és rossz hírem. A jó hír, hogy Isten itt van. A rossz 

hír, hogy Isten itt van.” Attól függ, hogy melyik oldalon állsz. Eljön; kitör majd az égből, és a 

fejedelmek, hatalmasok és az ő hadseregeik csak egy pillantást vetnek az Egyre, aki jön a lovon 

és kérni fogják a hegyeket, hogy essenek rájuk. Meg kell értenünk, hogy az Ő hatalma és ereje 

olyan nagy, hogy korlátlan szuverenitása van mindenek felett. És ha az egész teremtés, angyalok 

és emberek, démonok és ördögök, mind ellene fordulnának, akkor sem lenne több erejük, 

mintha a leggyengébb közülük egyedül állna ki ellene. Nem lenne több erejük, mint amikor egy 

atka gránitba veri a fejét. Ítélkezni fog feletted, és ha a neved nincs beírva a Bárány 

életkönyvébe, akkor hiányosnak találtatsz és a pokolba kerülsz. És ne vegyétek be, hogy a Menny 

azért Menny, mert Isten ott van, a pokol meg azért az, mert Isten nincs ott. Nem így van. A pokol 

azért pokol, mert Isten ott van. A pokol Isten tiszta és lángoló haragja és ítélete. Nem olvastad?

„Gyötrődésük füstje száll felfelé a Bárány elé.” (Jel 14:10-11) Nem a sátán uralkodik a pokol 

felett, hanem maga Isten. Erre azt mondod: „Én ilyet még soha nem hallottam.” Tudom, ez a baj. 

EZ a te bajod. Bánd meg a bűneidet és higgy az evangéliumban. 

 A legjobb, amit érted tehetek, hogy elfordítsalak az emberektől és Isten felé fordítsalak. 

Keresd az Urat, amíg meg nem ment. Keresd az Urat. Hívd segítségül. Higgyél Benne. De tudd, 

ha ma este történik valami benned és úgy hiszed, hogy Isten megmentett, akkor tudd, hogy nem 

csak a ma este kell ahhoz, hogy bizonyosságod legyen az üdvösségedről. Mert ha azt hiszed, hogy 

Isten ma este megmentett, majd kimész ebből az épületből, de nem kezdesz el megváltozni, nem 

növekszel a kegyelemben, nem kezdesz növekedni Isten dolgaiban és a vágyban iránta, és ha 

nem jársz az Úrral továbbra is, Hanem eltávolodsz Tőle, mint oly sokan, akkor tudd, hogy ma 

este nem történt semmi. Az üdvösségednek nem az a bizonyítéka, hogy valamikor elmondtál egy 

imát, hanem az a bizonyítéka az üdvösségednek, hogy folyamatosan az Úrral jársz, és hogy Ő, 

aki elkezdett egy jó munkát benned, be is fejezi azt. 
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