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 Egy Zsoltár szavaival szeretnék elköszönni tőletek ma este, a 91. Zsoltár 5-16 versei: "Nem 

félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a 

döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, hozzád nem 

is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! Mert azt mondtad te: 

az Úr az én oltalmam, a Felségest választottad a te hajlékoddá, nem illet téged a veszedelem, és csapás 

nem közelget a te sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden 

útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, 

megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, 

felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele 

vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és 

megmutatom néki az én szabadításomat." 

 Azt akarom mondani testvérek, hogy nem kell félnünk. Most nagyon sok testvér tanácstalan, 

hogy beolttassa-e magát, vagy nem. Megijednek minden hírtől, amit hallanak a helyzet 

rosszabbodásával és ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Mondtam egyes testvéreknek, hogy ha 

feltételhez kötnék, hogy elutazhatok-e valahova, akkor én beoltatnám magam, mert nem félek. Nem 

félek ettől az oltástól. Nem kell félnünk eljönni az alkalmakra, testvérek. Nem kell félnünk! Nem 

mondom, hogy legyünk hősök és a farkasok közé rohanjunk, de azt akarom mondani, hogy az 

életünket teljes mértékben az Úr kezébe kell átadnunk és az Ő útjain kell járnunk. Mert akkor az 

történik, ahogy más alkalommal is mondtam, és ahogy egy testvértől hallottam: a szőlővesszőnek 

nincs semmi más rendeltetése, minthogy szőlőfürtöket hordozzon. A szőlővesszőből nem lehet 

gerendát készíteni. Tehát, a szőlővessző azért van, hogy hordozza a fürtöket. Mi arra vagyunk elhívva, 

hogy termést hozzunk. De ahhoz, hogy termést hozzunk, át kell adnunk magunkat az Úrnak. Át kell 

adnunk az életünket az Ő kezébe, és nem a félelem miatt, hanem az Úr iránt való szeretetből. 

 Mikor legutóbb M-ban voltam, bementem egy házba és ott mind a ketten meg voltak fázva. 

Meg vagyok győződve, hogy covidosok voltak. De nekem ők nem mondtak előtte semmit. Akkor mit 

tegyek? El kellett volna onnan menekülnöm? Nem szaladtam el. Szégyelltem volna elmenni. És meg 

vagyok győződve, hogy az Úr megőriz, de nekem az Ő útjaiban kell járnom. Az Úr akarata, hogy én 

elmenjek ehhez a családhoz? Nem megyek el valakihez, ha tudom, hogy beteg, de ha odamegyek, és ő 

nem mond nekem semmit, hogy ő beteg, akkor mit csináljak? Köhög, fáj egy kicsit a torka, de nem 

lázas és úgy tűnik, hogy minden rendben van. Nem kell félnünk testvérek, mert ami történik velünk, 

azt az Úr engedi meg. Még egyikőnk sem tapasztalta, hogy a jobb keze felől elestek tízezren. Még azok 

sem, akik az intenzív osztályon dolgoznak, nem mondhatják, hogy az ő szolgálati idejük alatt olyan 

sokan meghaltak. 

 De ha mi félünk? Kérnünk kell az Urat és imádkoznunk, hogy szabadítson meg a félelemtől. De 



ne éljük az életünket úgy, mint ezelőtt. Mert ha úgy élünk, mint eddig, akkor miért tartana itt az Úr 

bennünket? Miért tartana itt? Tudnunk kell, hogy az Ő akaratában vagyunk, az Ő útjain járunk, és van 

időnk az Úr számára. Ne az egyéb dolgok viszonylatában legyen időnk az Úrra, hogy ha még marad 

időnk, akkor azt odaszánjuk Úr számára. Ne így járjunk el! A kísértés nagy, a harc nagy. Minden erő be 

van vetve, hogy eltérítsen bennünket erről az útról, hogy ne járjunk az Úrral. Tehát imádkozzunk. 

Olvassátok el ezt a Zsoltárt és látni fogjátok: "mivel szeret engem, megvédem őt" (románból). "Mivel 

szeret engem." 


