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 Néhány igeverset szeretnék felolvasni, és csak nagyon röviden szólni ezekről. Az első a Máté 24, 
37-51: "Ahogyan Nóé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának eljövetelekor is. Mert amint az özönvíz 
előtti napokban ettek, ittak, házasodtak, és férjhez mentek mind ama napig, amelyen Nóé bement a 
bárkába, és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, úgy lesz az 
Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két 
asszony őröl kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem 
tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok! Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy az 
éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába betörjön. Azért 
legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. 
Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett háznépén, hogy a maga idejében adjon 
azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony 
mondom nektek, hogy minden vagyona fölött gondviselővé teszi. Ha pedig a gonosz szolga így szólna 
szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és szolgatársait verni kezdené, és a részegesekkel 
együtt enne és inna: megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem 
gondolja, kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás." 
Szeretnél olyan szolga lenni, mint ez?  
 A Márk 13-ban egyes igeversek azonosak. Azt szeretném mondani, hogy a mai keresztények 
úgy vannak beállítva, hogy a dolgokat ne értsék és ne lássák tisztán. A mai keresztények mi vagyunk. 
Voltam egy gyülekezetben és ott, mikor az Úr eljöveteléről beszéltek, minden dolog rózsaszínben volt 
feltüntetve. Tehát nem merült fel az a probléma, amit itt is mond a Márk 13, 35-ben: "Vigyázzatok 
azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: este, éjfélkor, kakasszóra vagy reggel." Csak 
ebben a fordításban találtam ezt a kifejezést, 36-37. versek: "féljetek, hogy ha hirtelen megérkezik, ne 
találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: vigyázzatok!" 

A testvér, akivel beszélgettem, kezdte meglátni a dolgokat és azt mondta: Radu, nálunk a 
gyülekezetben beszéltek a sziklára és a homokra épített házról. Nagyon helyes - mondtam. Egy testvér 
beszélt erről és nagyon örültem. És megkérdeztem tőle: te mit gondolsz? Lehetsz azok közül való, akik 
a homokra építik a házukat? Nem, én nem hiszem, az én házam sziklára van építve. "FÉLJETEK, hogy ha 
hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva." Mit tehetsz egy emberrel, aki alszik? Nem tudsz neki 
mondani semmit, mert alszik.  

Ezekben az igeversekben a hangsúly a következő: Márk 13, 32-37: "Arról a napról és óráról 
azonban senki sem tud, még az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak egyedül az Atya. Vigyázzatok, 
legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! Úgy van ez, mint a messzi útra készülő 
ember, aki házát elhagyva felhatalmazza szolgáit, és kinek-kinek megszabja a maga dolgát, és az 
ajtónállónak is megparancsolja, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik 
meg a ház ura: este, éjfélkor, kakasszóra vagy reggel. Amikor hirtelen megérkezik, nehogy alva találjon 
titeket! Amit azért nektek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!" 

Lukács 12, 35-40: "Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva, azokhoz hasonlóan, 
akik urukat várják, mikor jön meg a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót 
nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megjön, ébren talál. Bizony mondom 



nektek, hogy felövezve magát asztalhoz ülteti őket, hozzájuk megy, és felszolgál nekik. És ha a második 
vagy harmadik őrváltáskor jön is meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák! Azt pedig 
jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy 
betörjön a házába. Ti azért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, akkor jön el az 
Emberfia." 

Lukács 21, 25-26: "És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, a földön pedig a népek 
tanácstalanságukban kétségbeesnek a tenger zúgása és tajtékzása miatt. Dermesztő félelem lesz úrrá 
az embereken annak várása miatt, amik e földre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek."  

Ezek sokkal súlyosabb dolgok, mint az összeesküvés-elméletek. Az emberek elhalnak a félelem 
miatt. 

27-36: "Akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. 
Amikor pedig mindezek elkezdődnek, álljatok fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti 
váltságotok. Mondott nekik egy példázatot: Nézzétek meg a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, 
hogy lombosodik, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanúgy ti is, amikor látjátok, 
hogy ezek bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy 
nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Az ég és a föld elmúlik, de az én 
beszédeim semmiképpen el nem múlnak. De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a 
szívetek tobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, 
amely mint egy csapda, úgy lep meg mindenkit, aki az egész föld színén lakik. Legyetek éberek, és 
imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és 
megállhassatok az Emberfia előtt!" 

Meg vagyok győződve, hogy nem fogjuk elfelejteni ezeket a szavakat, emlékezni fogunk rájuk. 
Eljön az idő, mikor ezek nagyon időszerűek lesznek, mert azt mondja itt: mikor látod, hogy kezdenek 
mindezek megtörténni, akkor ne a tévét nézd, se azt, hogy körülötted mi történik, hanem: "emeljétek 
fel fejeteket, mert közeledik a ti váltságotok." Ahogy mondtam, mi így vagyunk beállítva, és nem 
tudjuk elhinni, hogy az Úr ma eljöhet. Nem holnap, hanem ma, most. És mi azt gondoljuk: még ezt is el 
kell végeznem, még azt is, még fel kell nevelnem a gyerekeket. Majd a jövőben készülni fogok, de nem 
ma. "Legyetek éberek és imádkozzatok minden időben. V igyázzatok magatokra, hogy meg ne 
nehezedjék a szívetek tobzódás, részegség és ez élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen 
benneteket az a nap."  

Testvérek, mi fog történni, ha az a nap váratlanul ér bennünket? Ismeritek a tíz szűz példázatát 
a Máté 25-ből, ezért nem olvasom el, csak a 7-től a 13-ig: "Akkor mindegyik szűz fölkelt, és elkészítette 
a maga lámpását. A balgák pedig azt mondták az okosoknak: Adjatok nekünk az olajotokból, mert 
lámpásaink kialszanak! De az okosok így feleltek: Netalán nem lenne elegendő nekünk és nektek; 
menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak! Amíg azok vásároltak, megérkezett a 
vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőbe, majd bezárták az ajtót. Később pedig a 
többi szűz is megjött, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony 
mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem 
tudjátok!" 

Kik voltak készen? Azok, akiknek a fő elfoglaltsága az Úr volt és nem a földi dolgok. Tehát, 
nagyon nagy probléma lesz, mikor Ő eljön. Ahogy itt a Máté 24-ben olvastuk: esznek, isznak, 
házasodnak, férjhez mennek, míg Noé bement a bárkába, és nem vesznek észre semmit. 39-42: "és 
nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, úgy lesz az 
Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két 
asszony őröl kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem 
tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok!" 



És hogy ne maradjunk itt, még olvasok az 1Thessz 5, 10-12-ből: "aki meghalt értünk, hogy akár 
ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a 
másikat, ahogyan teszitek is. Kérünk titeket, testvéreim, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak 
közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket." 

Ne gondoljuk, hogy itt szellemi alvásról van szó, hanem azokról, akik az Úrhoz költöztek. 
Az utolsó hely, ahonnan olvasok, a 2Péter 3, 11-15, 17-18: "Mivelhogy azért mindezek 

felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és 
siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek 
égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azért, 
szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket 
békességben. És a mi Urunk hosszútűrését üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is 
írt nektek a neki adott bölcsesség szerint. Ti azért, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, 
nehogy a gonoszok tévelygései magukkal sodorjanak, és a saját erősségetekből kiessetek, hanem 
növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség 
most és örökkön-örökké." 

Befejezésként azt szeretném mondani, hogy ahogy az a testvér azt hitte, hogy egyeseknek a 
háza épülhet homokra, de nem az övé, lehet, hogy mi is így gondoljuk. Miért írja itt annyiszor a 
Bibliában, hogy vigyázzatok? Miért írja, hogy legyünk éberek? Azért testvérek, mert a körülöttünk levő 
dolgok visszahúznak minket és azt teszik, hogy ne lássuk, hogy csak ösztönszerűen tesszük a dolgokat, 
úgy, ahogy mások is teszik, és ne menjünk szembe az árral. Így vagyunk beállítva, és nem tudunk 
másképp hozzáállni. Éljük a saját életünket, el vagyunk foglalva a dolgainkkal, és este nyugodtan 
fekszünk le, reggel pedig felkelünk és kezdünk egy új napot, és így folyik le az egész életünk. Én 
szeretném, ha úgy tudnánk imádkozni, hogy az Úr változtassa meg a gondolkozásunkat, hogy tudjuk 
úgy megérteni a dolgokat, ahogy Isten akarja, ne pedig úgy, ahogy hallottuk, hogy minden nagyon jó 
lesz, minden rózsaszínű, mi pedig elhisszük, hogy végül minden jó lesz. De a mi felelősségünk az, hogy 
éberek legyünk és vigyázzunk. 

 Mindenki nyugtalan, aggodalmaskodik: mi lesz, hogy lesz? Te legyél az, akinek öröme, 
békessége van. Most, amikor Moldovában voltam, találkoztam egy testvérnővel, aki külföldön 
dolgozik. És elmesélte, hogy ott, ahol dolgozik, sok nyomorult, elkeseredett ember van, akik 
drogoznak. Egyszerűen azért használják a kábítószert, hogy ne lássák a valóságot, ami számukra 
elviselhetetlen. És a kábítószerhez nagyon sok egyéb bűn is társul. De ez a testvérnő megértette, hogy 
ő az Úrral kell, hogy járjon, hogy ő közeledjen az Úrhoz. És az Úrral való kapcsolat békességet, örömöt 
és erőt adott neki, hogy tudjon dolgozni, annak ellenére, hogy a férje ágyban fekvő beteg. És azok az 
emberek azt kérdezték tőle: honnan van az erőd? Hogy tudsz te más lenni ilyen körülmények között? 
És elmondta nekik, hogy ő közeledett az Úrhoz, és ismeri az Urat és Neki köszönhetően tud más lenni. 
Hiszem, hogy ez a mi elhívásunk: hogy ebben a mostani időben mi mások legyünk. 

 Testvérek, nem a körülmények számítanak. Nem a körülmények azok, amelyek meghatározzák, 
hogy van-e békességünk és örömünk, hanem a mi örömünk és békességünk az, ha közeledünk az 
Úrhoz, és az Úr gondot visel rólunk. Ahogy itt olvastam: vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Az 
Úr úgy munkálkodik, hogy egyszerűen megvigasztal. Mikor leginkább el vagyunk keseredve, Ő szól 
hozzánk és maga felé irányítja a tekintetünket, és akkor új lendületet veszünk. De ez a lendület csak 
egy napra van, nem két napra. Minden nap megkapod a mindennapi kenyeret. A mi mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma. Így kell nekünk is imádkoznunk minden nap, és Isten gondot visel 
rólunk. És csak egy ilyen nehéz körülmények közötti békesség, örömteli és erővel teli élet fogja 
befolyásolni a körülöttünk levőket; nem a szavaink, hanem az öröm az arcunkon. Az Úr segítsen minket 
ebben.  


