
Most újra elmondom neked, mit tegyél, hogy a    
mennybe mehess.  Ismerd fel bũneidet, s valld be, 
hogy te egy bũnös vagy, aki bocsánatra szorul.   
Valld be, hogy tudod, hogy Jézus érted halt meg a   
kereszten, eltemettetett és feltámadott, most pedig  
az Atya lsten jobbján ül, hogy megváltsa a 
lelkünket.  Kérd Õt, segítsen hitetlenségedet el-
hagyni, jöjjön be a szívedbe és mentse meg 
lelkedet a Jézus érdeméért. 
„  Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról 
és szívedben hiszed, hogy az lsten feltámasztotta 
Õt a halálból, megtartatol.”  (Római levél 10:9) 
Kész vagy Megváltódul fogadni Õt? Ha ezt 
megtetted, akkor nyitva elõtted a menny kapuja.     
Ha döntést tettél, hogy elfogadod Jézust 
Megváltódnak, kérünk, küldd el nekünk nevedet és 
címedet! 
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Ez lehet életed  

utolsó 5 perce 



Valaki éppen most hal meg!   
Szeretném, ha úgy élnéd végig következõ öt 
percedet, mintha ez életed utolsó öt perce volna.  
Gondold el, hogy városotokban valaki meg fog halni 
a következõ néhány percben. Te is lehetsz az a 
valaki. 
Miután meghaltál, valaki ráterit egy leplet a fejedre, 
s egy orvos megállapítja halálod beálltát.  Hivatják a 
temetkezési vállalkozót és elõkészületek történnek 
arra, hogy majd testedet sírba helyezzék.  Jönnek 
majd temetésedre és élettelen tested felett 
könnyeket hullatnak. Ránéznek hideg, fehér 
arcodra és borzongva gyászolnak, de akkor te már 
máshova távoztál. 
Lassan a temetõbe hajtanak a koporsóval, melyben 
hidegen és mereven fekszel, majd megérkezve 
beleengedik koporsódat egy frissen kiásott üregbe.  
Sokan sirnak fölötted, a férfiak egy-egy rögöt 
hánynak a sírodba, s a betemetett koporsód fölé 
odahelyezik fejfádat.  Neved, születési dátumod és 
az akkori nap lesz ráírva… 
Aztán az emberek otthagynak, megvigasztalódnak 
és talán egy nap még azt is elfelejtik, hogy ott van a 
tested… 
Az öt perc már majdnem elment, így nekem rá kell 
mutatnom egy tényre.  Ha az idõnek vége és 
meghalsz, hova fogsz menni?  Már végigkövettük, 
hogy hova megy a tested, de mi lesz a lelkeddel?     
A mennybe kerülsz, vagy a pokolba?   

Jelen helyzet szerint akár egyik helyre kerülnél, 
akár a másik helyre, elmondom neked a fennmaradt 
idõben, hogy mit kell tenned kiszemelt helyed 
megszerzésére.  
 
POKOLBA MENÉSHEZ 
… semmit nem kell tenned érte, már eddig eleget 
tettél.  „  Mert a bûn zsoldja halál”  (Római levél 6:23a) 
A MENNYBE MENÉSHEZ 
… el kell hinned, hogy bũnös vagy. „    Mert mindnyájan 
vétkeztek, és szûkölködnek az Isten dicsõsége     
nélkül.  (Római levél 3:23) 
…     el kell hinned, hogy rászolgáltál a pokolba 
menéshez. „     Annakokáért, miképen egy ember által 
jött be a világra a bûn és a bûn által a halál, és     
akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy 
mindenek  vétkeztek;”  (Római levél 5:12) 
…         el kell hinned, hogy Jézus meghalt, hogy        
megfizessen a bũneidért. „    Az Isten pedig a mi 
hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy 
mikor még bûnösök voltunk, Krisztus érettünk 
meghalt.  (Római levél 5:8) 
…           el kell fogadnod Jézust, mint Megváltódat. „    Mert 
minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.  
(Római levél 10:13) 
E világon nagyon rövid az idõd.  A döntés a te 
személyes felelõsséged. „  És miképen elvégezett 
dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak,  
azután az ítélet:”  (Zsidókhoz irt levél 9:27) 


