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 William C. Nichols szavai: „A pokol az olthatatlan tűz kohója, az örökkévaló büntetés 

helye, ahol az áldozatok testére és lelkére sanyargatás és kínszenvedés vár a bűnös 

természetüknek megfelelően, az effektíve elkövetett bűnök miatt, és az általuk elutasított 

világosság aránya szerint. 

 A pokol az a hely, ahol Isten haragja rettenetes emésztő tűzként nyilvánul meg, 

az emberek pedig betöltetlen szenvedélyeikkel és vágyaikkal élnek gyötrődve örökkön-örökké.” 

 illbehonest.com/hungarian Lehetséges, hogy Isten kegyelmének a hatása alatt 

ülsz ma itt, és Isten meggyőzött arról, hogy bűnös vagy. Ez Isten jósága, amely megbánásra 

szeretne késztetni téged és Isten a következőket mondja, hogy megmenekülhess eljövendő 

haragja elől. 

 Először is: Félj, mert Isten haragja van rajtad, ez legyen a kiinduló pont. 

Hallgass a szövegre, János 3:36 „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem 

engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” Ez Isten 

heves szenvedéllyel teli haragjára utal, amely az engedetleneken van. Tudd, hogy minden 

elveszett bűnösön, aki kívül áll az isteni védelmen, ami egyedül Krisztustól adatik, azon az Isten 

haragja nyugszik. De ez csak egy kis része a történetnek, egy kis lépés ahhoz képest, amikor a 

történet eléri csúcspontját, amikor Isten előtt fognak állni, és belevettetnek az örökkévaló tűz 

tavába. 

 Örökkévaló tűz. Ebben a pillanatban, ezen a helyen néhányan az örökkévalóság 

küszöbén állnak. „Honnan tudod ezt Currin testvér?” Onnan, hogy most azt az embert nézitek, 

aki egykor hivatalosan baptista lelkész volt, de nem volt valóság az életében. De Isten 

megkegyelmezett, és megmentett. A Bibliát tanítottam, de elveszett voltam. Nem volt 

valóságalapja az életemben. Megpróbálod működtetni a dolgokat, megpróbálsz áhítatokat 

tartani, megpróbálod előidézni az Élő Isten jelenlétét. Megpróbálsz ráérezni Istenre titkos 

imádságaidban, végigmész a formalitásokon... De nincs valóságalap az életedben. Még sincs 

valóságalapja az életedben. És az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Krisztus nincs az 

életedben: nincs hatalmad arra, hogy diadalmaskodj a bűn felett. Le tudod győzni a bűnt? Vagy 

még mindig az pornográfia szennyében és sarában élsz? [Ha bűnben élsz, azonnal menekülj 
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Krisztushoz!] [Ne keményítsd meg a szívedet.] 

 Másodszor: Arra bátorítanálak, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható és 

hívjátok segítségül, amíg közel van. Ézsaiás 55. fejezete. Hallgass ide, barátom, ez az intés azt 

sejteti, hogy eljön az idő amikor keresed az Urat, de nem fogod megtalálni. Ha Isten 

munkálkodik benned, ha meggyőzött bűnös mivoltodról és össze vagy törve, ha kezded felfogni 

bűneid súlyát, repülj Krisztushoz. Nézz Krisztusra. 

 Eric Alexander azt mondta, hogy “A Krisztuson kívüli élet valós veszélye az, 

hogy nincs hova menekülni Isten haragja elől.” Nincs menedék. 

 Harmadszor: Hagyj fel azzal a reménnyel, hogy megmentheted önmagad. Hagyj 

fel azzal a reménnyel, hogy megmentheted önmagad. Az, hogy megpróbálsz a mai világ 

erkölcsi elvárásainak megfelelően élni, de mindezt a szíveden nyugvó kegyelem ereje nélkül 

teszed, csak a bűnt fokozza, és a hitetlenségedet növeli. 

 Az állatvédők komolyan aggódtak, amikor nemzeti madarunknak számos 

példánya sodródott ki országunk nagyobb tavainak partjaira. A fehérfejű réti sas. Ezért 

megfigyeléseket végeztek azzal kapcsolatban, hogy miért halnak meg ily módon a madarak. A 

túl sok környezetszennyezés miatt a madarak nem találtak elegendő élelmet és táplálékot, hogy 

életben maradhassanak. Ezért, amikor ezek a madarak átrepülnek a tavak felett és égi 

uralkodók módjára szélesre kiterjesztik szárnyaikat, közvetlenül a tó felett repülnek és 

meglátnak egy csukát, vagy recés csukát, majd hirtelen visszahúzzák hatalmas szárnyaikat és 

felfelé repülnek. Behúzzák a szárnyaikat, majd a víz felé fordulnak és zuhanórepülésbe 

kezdenek. Kiterjesztik hatalmas karmaikat és megragadják a nagy halat, majd küszködve ismét 

a víz felszíne felé veszik útjukat, kiterjesztik szárnyaikat, és elrepülnek a karmaik között lévő 

hallal. Az egyetlen probléma az volt, hogy sok esetben olyan nagy volt a hal és a sas olyan 

messze volt a parttól, hogy mivel nem akarta elengedni a halat, a hal lehúzta a sast és így 

okozta a halálát, mert megfulladt. Nem volt elég ereje a sasnak, hogy visszatérjen a partra. 

Barátom, így néz ki számos ember a gyülekezetben. Saját tetteiket dédelgetik, azok pedig 

bálványok! És mivel nem hajlandók elengedni azokat és felhagyni a reménnyel, hogy saját 

magukat váltsák meg, az a bizonyos bálvány örökkévaló kárhozatba taszítja őket. 

 Higgyetek végre Krisztusban. Higgyetek Krisztusban. Azt mondod erre, hogy ez 

túl egyszerű. Tudni akarod, miért olyan egyszerű? Spurgeon mondta: „Isten azért tette olyan 

egyszerűvé...” „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 

és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28) „Akik Énhozzám jönnek, azokat nem küldöm 

el.” Miért tette Isten olyan egyszerűvé? Hogy megsemmisítse az ember büszkeségét. Mert az 

ember mindig szeretne egy jó pontot, egy kis dicsőséget kapni azért, amit tett. „Elmondtam az 



imádságot.” „Előresétáltam a pulpitushoz.” „Meghoztam a döntést.” Nem, barátom, ez mind 

kegyelemből van. Testvéreim, teljes mértékben kegyelem az, ha hiszel Krisztusban. 

Hallgassátok a skót lelkész, Robert Murray M’Cheyne szavait. Ezt mondta: „A jelen az egyetlen 

lehetőséged az üdvösségre. Nincs hit, vagy megbánás, sem megtérés a sírban, ott egy lelkész 

sem szól majd hozzád. Ez a te időd a megtérésre.” Eljött az idő a megtérésedre. 

 Még egyszer, úgy gondolom, hogy Leonard Ravenhill szavai illenek ide. Így 

szólnak: „Ha azt éneklik a mennyekben, hogy áldott a Bárány, a pokolban azt fogják énekelni, 

hogy ’Az aratás elmúlt, a nyárnak is vége már, és nincs üdvösség számunkra.’” Nem 

csodálatos, hogy Isten még a haragjában sem feledkezik meg az irgalmáról? Nem jó hír az, 

hogy Isten haragja és ítélete ellenére megemlékezik az irgalmáról? Azt mondod erre, hogy „Ezt 

most nem igazán érzem, nem érzek bűnbánatot és szomorúságot bűneim miatt.” Hallgass ide, 

barátom. Ha Isten adott megértést, a Spurgeon által használt mondást szeretném 

idézni: „Engedelmeskedj a hitednek.” Hagyd el mindazt, ami távol tart Krisztusról, és menj 

Őhozzá. És biztosítalak arról, hogy hatalmas módon megmutatja neked az erejét, megment és 

üdvözít téged. Megment és üdvözít téged.
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