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TÚRÓCZY ZOLTÁN: HOL TÖLTÖD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT? 

Szemelvények egyik igehirdetéséből, hangfelvételről 
 

Jézus nekünk mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, 

és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, 

hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24; RÚF: Revideált Új Fordítás, 2014.) 

Az élet fontos kérdése; örökkévalóság a földön. Erre a világra csak születni lehet, 

de meghalni, a megsemmisülés értelmében, nem lehet! Hihetetlen, de mégis igaz! 

Itt a földön mindenki meghal, de az emberi életnek nem vége a halál. Az élet 

megsemmisíthetetlen! Mi örök életre születtünk. Hol tölthetjük: vagy a mennyben 

Istennel, már ezen a földön is; vagy Istenen kívül és Isten nélkül a kárhozatban; 

már itt és a halál után is! Az üdvösség: Istennel való élet. Az örökkévalóság nem a 

halál után kezdődik, hanem már itt, e földi életben. Ó, milyen nagy dolog az, hogy 

tudjuk; aki hisz az Úrban, annak örök élete van már ezen a földön. Milyen 

csodálatos, hogy a mennyben nincs emlékezés. A pokol az az egyetlen hely, ahol 

nincs ott az Isten! Ezért idejében kell megtérni. Ez nem jelenti azt, hogy az ember 

számára elérhető a bűntelen élet állapota ezen a földön. De elérhető a 

kegyelemben való élet állapota már ezen a földön, és ez az üdvösség itt, és ez az 

üdvösség odaát is. Mi akár itt, akár odaát, csak kegyelemből és bűnbocsánatból 

üdvözülhetünk. Van-e nagyobb életkérdés ennél: Hol töltöd az örökkévalóságot? – 

 Lejegyezte: G. A. * Ez a teljes igehirdetés és másik 12, meghallgatható innen: 

http://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Turoczy%2

0Zoltan/ (ismeretlen helyszín) * CSAK KEGYELEM s AZ ÜDVBIZONYOSSÁG 

és Pál apostol evangelizációjának velejárói című írásai elérhetőek, letölthetőek itt: 

http://www.garainyh.hu/wordtar2/wordtar2.php?d=Evangelikus+lelkeszek+igehird

etesei%2FTuroczy+Zoltan+irasai  Missziói parancs: Hirdessétek az evangéliumot! 

Túróczy Zoltán: Időszerű szeretet prédikációs kötete 71 igehirdetést tartalmaz. 
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