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 Látva azokat a helyzeteket, amelyekben élünk, azt vettem észre, hogy sok ember valahogy arra 

a következtetésre jut, hogy nem mennek jól a dolgok. Sokan azzal vigasztalják magukat, hogy nem is 

fognak jól menni.  

 Ha az evangélium hirdetésének a mai lehetőségeire gondolok, azt mondanám, amit az Ezékiel 

3,14-27. versekben olvashatunk: „És a lélek [Szellem] fölemele és elragada engem, és elmenék, 

elkeseredvén haragjában az én lelkem [szellemem], az Úrnak keze pedig rajtam erős vala. És eljuték 

Tél-Ábbiba a foglyokhoz, akik lakoznak vala a Kébár folyó mellett, és leülék, ők is ott ülvén, és ott ülék 

hét nap némán ő közöttük. És lőn hét nap múlva az Úr szava hozzám, mondván: embernek fia! Őrállóul 

adtalak én téged Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Ha ezt 

mondom a hitetlennek: halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy 

visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de 

vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből 

és gonosz útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. És ha elfordul az igaz 

az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek eléje botránkozást: ő meg fog halni. Ha meg nem 

intetted őt, vétke miatt hal meg és elfelejtetnek igazságai, amelyeket cselekedett, de vérét a te 

kezedből kívánom meg. Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne vétkezzék, és ő nem 

vétkezik többé, élvén él, mert engedett az intésnek, és te a te lelkedet megmentetted. És lőn az Úrnak 

keze rajtam, és monda nékem: kelj fel, menj ki a völgybe, és ott szólok veled. Fölkelék azért és kimenék 

a völgybe és ímé ott áll vala az Úrnak dicsősége, hasonlatos ahhoz a dicsőséghez, amelyet a Kébár 

folyó mellett láttam, és orcámra esém. És jöve belém a lélek [Szellem], és állata engem lábaimra, és 

szóla hozzám és monda nékem: menj be és zárd be magadat a te házadban. És te, oh embernek fia, 

ímé köteleket vetnek reád és azokkal megkötöznek téged, és ki nem mehetsz közikbe, nyelvedet pedig 

én ragasztom ínyedhez, és néma leszel, hogy ne légy közöttük feddőző férfiú, mert ők pártos ház. 

Mikor pedig szólok veled, megnyitom a te szádat, és mondjad nékik: így szól az Úr Isten, aki hallja, 

hallja, aki nem akarja, nem hallja, mert ők pártos ház.” 

Hallottuk, amit a testvérünk mondott, hogy őt foglalkoztatja az, hogy megtalálja azt a 

munkahelyet, amelyet az Úr készített neki. És ez valóban nagyon jó dolog, hogy megértsd, hogy oda 

menj dolgozni, ahova az Úr hívott. De van egy ennél fontosabb dolog: Mit akar az Úr az életemmel? Mi 

az én elhívásom ebben a világban? Mire hívott el az Úr? Mit akar Ő, hogy cselekedjem? Hogy akarja, 

hogy éljek? Kevés olyan embert láttam, akit valóban foglalkoztat ez a dolog: Uram, mit akarsz Te? Mit 

akarsz Te velem? Mit akarsz, hogy tegyek? A testvérnő például a gyógyszertárban van. Sokan 

szeretnének ilyen munkahelyet, de nem a fizetés miatt, hanem a lehetőségek miatt, hogy emberekkel 

beszélgethessenek. Mi szeretnénk szóba állni az emberekkel, mert jönnek elkeseredve, és kérdéseket 

tesznek fel. Ha más munkahelyre mégy, ott nem tudsz így beszélgetni, mert az emberek önteltek, 



büszkék. De itt tudsz. És, tudsz mondani olyan szavakat, amelyek által az Úr megérinti a szíveiket, hogy 

megtérjenek az Úrhoz. 

Vasárnap a Zsidókhoz írt levél 2,5-9. verseit olvastam: „Mert nem angyaloknak vetette alá a 

jövendő világot, amelyről szólunk. Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: micsoda az ember, 

hogy megemlékezel róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted őt rövid időre 

az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted kezeid munkáin, mindent 

lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül, de most 

még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre 

kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott 

meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.” Ezt mondja a 7-8. vers, hogy 

„kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá 

tetted kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit 

sem hagyott alávetetlenűl, de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett.”  

Akik ellenállnak az evangéliumnak, és ebben az ellenállásban kitartanak, a tüzes tóba fognak 

jutni. Ha tényleg tudatában lennénk ennek, lehetséges, hogy figyelmesebbek lennénk azokkal, akik 

körülöttünk vannak. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. És eljön az idő, mikor már nem tehetsz 

semmit.  

Ma van az üdvösség napja, és ennek világosnak kell lennie mindenki számára. Eljön az idő, hogy 

ugyanúgy, mint a Noé idejében, az emberek - építettek, plántáltak, házasodtak, férjhez mentek, tehát 

sok mindennel el voltak foglalva -, nem vették észre, hogy hamarosan mi fog történni. És tudjuk, hogy 

egyszer csak eljött az özönvíz, és mindenkit elvitt, és nem volt semmilyen menekülési lehetőség. Arra a 

világra, amely nem hallgatott a Noé bizonyságtételére, hirtelen rázúdult minden. Hirtelen, minden 

előjel nélkül. És most is ez fog történni. Isten munkamódszere, amely által megvalósítja azt, hogy 

minden az Ő lábai alá legyen vetve, hogy megerősítse az Ő bizonyságát ezen a földön - mert még sok 

ellenállás van ebben a világban az Úr iránt -, a hét pecsét által van, ami már régebben elkezdődött.  

Láttuk, hogy 2001 óta teljesen megváltoztak a dolgok. Attól kezdve nagyon furcsa fordulatok 

történtek. Mondhatjuk, hogy addig mennyország volt a földön. Az is, amit ma tapasztalunk, nem 

mondom, hogy könnyű. De a világ akkor lesz tudatában az elkövetkezendőknek, amikor megtörténik a 

hatodik pecsét felnyitása. Akkor fogják az emberek megérteni, hogy milyen időket élünk. Mi sem 

értjük ezt, mert sokan nagyon elkötelezettek a munkájuk iránt, a mindennapi dolgaik iránt, a családjuk 

iránt - rendkívüli módon. Nincs ebben semmi rossz. De az Úr iránt, az Ő személye iránt, az iránt, amit Ő 

akar munkálkodni, azok iránt nincs olyan elkötelezettség, amilyennek lennie kellene.  

Testvérek, nagyon rövid idő van hátra addig, amíg tanúi nem leszünk a hatodik pecsét 

eseményeinek. A hatodik pecsét valami borzalmas lesz. Akkor felébredünk. Jó lenne, ha mi hamarabb 

felébrednénk, hogy ne lepjenek meg azok, amik történni fognak, de ne lepjenek meg azok sem, 

amelyek most vannak. Akkor az emberek egységesen meg lesznek vizsgálva, de nem fognak 

megváltozni. Fognak látni valamit, és fogják tudni, hogy valami már nem fog megváltozni, valami már 

nem lesz jó. És valóban, a dolgok nem fognak jól menni azután. 

 Nemrégen olvastam ezekről a Jelenések könyve 6,12-17. verseiben: „Azután látám, mikor a 

hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a 



hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja 

éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset 

összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. És a földnek királyai és a 

fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték 

magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: 

essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak szine elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: 

mert eljött az ő haragjának ama napja, és ki állhat meg?”  

 Tehát, most van az az idő, mikor fel kell ébrednünk. Az első dolog, amit látnunk kell az, hogy 

tulajdonképpen mi nem is vagyunk tudatában azoknak a csapásoknak, amelyek majd jönnek. Mert, ha 

tudatában lennénk, akkor máshogy beszélnénk az emberekkel. Voltam egyszer egy temetésen, és ott 

beszélt valaki a katasztrófákról, a pokolról, de nekem úgy tűnt, hogy alszik, és szerettem volna 

megrázni, és mondani neki: ember, ébredj fel! Azok az emberek, akikkel találkozunk, lehet, hogy soha 

többet nem fognak hallani ezekről a dolgokról. Ezért, mi felelősek vagyunk, hogy beszéljünk azoknak, 

akik meghallgatnak minket. Tehát, a pecsétek felnyitása, a hét trombita és a hét pohár, Isten útja 

ahhoz, hogy megerősítse az Ő bizonyságát a földön. 

A Jelenések 8,1-6. versekben ezt olvassuk: „és mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy 

csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt álla, és adaték 

nékik hét trombita. És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva, és 

adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a 

királyiszék előtt vala. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten  

elébe. Azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre, és 

lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás. És a hét angyal, akinél a hét trombita 

vala, készüle a trombitáláshoz.”  

Nézzetek, mit mond tovább az ige, mikor az angyalok trombitálnak: „és lőn jégeső és tűz, vérrel 

elegy, és vetteték a földre […] A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy 

vetteték a tengerbe […] A harmadik angyal is trombitált és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint 

egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira […] A negyedik angyal is 

trombitált és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak 

harmadrésze, hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne 

fényljék, és az éjszaka hasonlóképen. És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt 

mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, 

akik még trombitálni fognak.”  

Tehát, ami következett, az valóban nagyon súlyos dolog volt. Az Úrnak ezekben a tetteiben - 

amelyek lehet, hogy számunkra nagyon-nagyon súlyosaknak tűnnek -, nincs egyéb, mint Isten keze, 

amely rájuk nehezedik. De Isten keze, amely ránk nehezedik, Isten szeretetteljes keze, mert Ő valóban 

azt akarja, hogy helyreállítsa az Ő bizonyságát a földön. Jöttek a csapások, és ha elolvassátok a 

trombitálásokat, láthatjátok, hogy az emberek nem tértek meg. 

De van egy biztató jel is a 11. fejezetben. Volt két bizonyság Jeruzsálemben, akik sok dolgot 

tettek, és végül megölték őket, aztán életre keltek. 11-13. versek: „de három és fél nap múlva életnek 

lelke adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra állának, és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala. És 



hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik: jöjjetek fel ide. És felmenének az égbe 

felhőben, és láták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak 

tizedrésze elesék, és megöleték a földindulásban tízezer ember neve, és a többiek megrémülének, és a 

menny Istenének adának dicsőséget.” Ez Jeruzsálemben volt. Tehát, volt egy reményteli jel: az 

emberek megrémültek és dicsőséget adtak Istennek. Ők látták Isten kezét. És ha tovább olvassuk a 

csapásokat, amelyek a trombitálásokkal és a harag poharainak kitöltésével jönnek, láthatjuk, hogy 

Isten végül eléri a célját. 

Ma jött hozzám valaki, akit az Úr megvizsgált. Láttam, hogy milyen nehezen enged, milyen 

nehezen fogadja el a körülményeit, és ezekben a kritikus helyzetekben milyen nehezen ad dicsőséget 

Istennek, hogy: Uram, Te vagy jelen minden dologban. Testvérek, ez nagyon nehéz. Emiatt Isten keze 

ránk fog nehezedni. Ma csak annyit látunk, hogy Isten keze ránk nehezedett. Nem is annyira a világra, 

mint ránk, míg csak fel nem ébredünk. Ébredjünk fel, és ébredjünk rá, hogy mi egy céllal vagyunk itt. És 

akikről a Jelenések könyve 12. részében olvasunk - a fiúgyermek, aki egyszer csak el lesz készítve, hogy 

felvitessék a királyiszékhez -, az a győztesek közössége, akinek el kell készülnie, és azzal a 

meggyőződéssel kell élnie, amire elhívta az Úr. 

Sokszor olvastam és nagyon elcsodálkoztam, hogy voltak olyan esetek a Biblia történetében, 

Jeruzsálemben, a zsidó nép között, mikor Isten megfeddte a népet a próféták és királyok által, és a 

királyok közül sokan nem fogadták azt el. Egyesek sírtak, összegyűltek Ezsdrás körül, belátták, hogy 

tévedtek, megbánták a bűneiket, és az Úrhoz jöttek bocsánatért. De mások megmakacsolták magukat, 

és nem engedtek. És egyes helyeken írja, hogy akik félték az Urat, akik tisztelték és félték az Úr igéjét, 

ezek az emberek felébredtek. A próféta köré gyűltek, és meglátták, mit kell tenniük azokban az 

időkben, amelyek rájuk következtek.  

Olyan idők vannak, amilyenek soha nem voltak. És ezekben az időkben meg kell látnunk, hogy 

mi a feladatunk. Mi nem élhetünk úgy, mint eddig. Meg kell kérdeznünk az Urat, hogy Ő mutassa meg 

mi az Ő akarata számunkra. Mit kell tennünk? Annyira el vagyunk tévedve, hogy nem tudjuk ezt 

felfogni, hogy mik az elsődleges dolgok. Egyszerűen azt gondoljuk, hogy az minden, hogy hűségesen és 

komolyan végezzük a munkánkat, és szorgalmasan tegyük a dolgainkat. Ezek nagyon fontos dolgok, de 

a legfontosabb az, hogy tudatában legyünk annak, hogy az utolsó időket éljük, és ezekben az időkben 

Isten készíti azt a népet, amely az Övé, és minden jó cselekedetre kész. Legyünk mi is ilyenek, ne pedig 

olyanok, akik csak élünk és nem értjük meg, hogy Isten mire hívott el bennünket. Milyen felelősségünk 

van? Erről olvasok néhány igehelyet.  

Máté 24,36-51. versek: „arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, 

hanem csak az én Atyám egyedül. Amiképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember 

Fiának eljövetele is. Mert amiképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak 

és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre 

semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá, akképen lesz az ember Fiának eljövetele 

is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem 

tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az 

éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért 

legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia. Kicsoda hát a 



hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak 

eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál. Bizony mondom néktek, 

hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: 

halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig 

enni és inni kezdene: megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem 

gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.” 

Lukács 12,35-4o. versek: „legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva, ti 

meg hasonlók az olyan emberhez, akik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt 

megjő és zörget, azonnal megnyissátok néki. Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, 

vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén, szolgál 

nékik. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, 

boldogok azok a szolgák! Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a 

tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek: mert amely 

órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.” 

Lukács 17,24-37. versek: „mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik, úgy 

lesz az embernek Fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie és megvettetnie e 

nemzetségtől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, 

házasodtak, férjhezmentek, mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz, és 

mindeneket elveszte. Hasonlóképen, mint a Lót napjaiban is lett: ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, 

építettek, de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: 

ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. Az nap, aki a háztetőn lesz, és az ő 

holmija a házban, ne szálljon le, hogy elvigye: és aki a mezőn, azonképen ne forduljon hátra. 

Emlékezzetek Lót feleségére! Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, 

megeleveníti azt. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, és 

a másik elhagyatik. Két asszony őröl együtt, az egyik felvétetik és a másik elhagyatik. Ketten lesznek a 

mezőn, az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik. És felelvén, mondának néki: hol, Uram? Ő pedig 

monda nékik: ahol a test, oda gyűlnek a saskeselyűk.” 

Lukács 21,25-36. versek: „és lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban (ezek a trombiták 

idején lesznek): és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, 

mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére 

következnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. 

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti 

váltságotok. Monda pedig nékik egy példázatot: tekintsétek meg a fügefát és minden fákat: mikor 

immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképen ti is, 

mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom 

néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de 

az én beszédeim semmiképen el nem múlnak. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne 

nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta és váratlanul reátok 

ne jöjjön az a nap: mert mintegy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. 

Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek 



mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt.”  

 Testvérek, ezek a dolgok fognak történni. Jönni fognak, és felébresztenek bennünket. És jó 

lenne, ha mielőtt ezek megtörténnek, vigyázva és éberen találna bennünket, hogy ne történjen meg 

velünk az, ami eljön az egész földre. Ne legyünk naivak, és ne higgyük azt, hogy minden jó lesz. Az Úr 

eljön, megvizsgál, és sok dolog meg fog változni, mert Ő munkálkodni fog.  

Az Úr vizsgálja meg a szíveinket, és értsük meg, hogy az Úrnak éljünk, és ne aludjunk, mint 

mások. Ne hagyjuk, hogy az élet aggodalmai elnyeljenek. Sokfelől kapok képtelenségnek tűnő 

üzeneteket, és azt látom, hogy az emberek aggodalmaskodnak. Az embereket nyomasztják a 

helyzetek. Minket is érintenek. Vannak emberek, akik meghalnak mellettünk. Halljuk, hogy egyesek 

megbetegedtek. Nem lehetünk közömbösek. De testvérek, a mi várakozásunk más, a mi vágyunk más. 

A mi vágyunk az, hogy vigyázzunk és legyünk éberek, és mikor az Úr eljön, ne úgy jöjjön ránk az a nap, 

mint a tolvaj. Legyünk elkészülve, ahogy azok, akik a templomban voltak, és imádkoztak, és amikor a 

gyermek Jézust hozták, éberek voltak. Legyünk mi is ilyenek. Ne legyünk olyanok, akiket fogva tartanak 

a problémák, amelyek lehetnek nagyon komolyak. Aggodalmaskodhatunk a gyermekeink miatt, a 

rokonaink miatt, a körülöttünk levő kereszténység miatt. És kellene, hogy foglalkoztassanak is ezek a 

dolgok. De vessünk mindent az Úrra, bízzunk Őbenne. Nem tudunk sokat tenni, csak azt, hogy helyt 

adunk Neki, hogy munkálkodjon. Az aggodalmaskodásainkat vessük Őrá, és munkálkodni fog. Ne 

vegyünk magunkra olyan dolgokat, amiket nem kell, mert ha ezeket magunkra vesszük, akkor a 

problémák levernek bennünket. Alázkodjunk meg az Úr előtt. Van miért megalázkodnunk, mert sok 

dolgot nem úgy tettünk, ahogy kellett volna. De ez nem azt jelenti, hogy továbbra is elkeseredve 

üljünk. Emelkedjünk fel, tekintsünk az Úrra, és a hátralevő időben hagyjuk, hogy Ő munkálkodjon az 

életünkben.  

Testvérek, szeretném, ha imádkoznánk. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk. Nagyon fontos, 

hogy az Úrhoz jöjjünk a problémáinkkal. Ez nagyon fontos. Egyesek megszokták, hogy nem 

imádkoznak. Az Úr néha úgy munkálkodik, hogy ne tudd egyedül megoldani a problémádat, hogy ne 

légy képes egyedül megoldani, hogy azt mondhasd: én imádkoztam és az Úr meghallgatott. Hozzá kell 

jönnöd, és imádkozz másokkal együtt. Szeretném, hogy imádkozzunk.  

Lukács 21,36: „vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy 

elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt.” 

Testvérek, nem úgy vetődik fel a kérdés, hogy mivel nehéz idők lesznek, ezért imádkoznunk kell, 

hanem úgy, hogy imádkozzunk azért, hogy része legyünk annak a közösségnek, amely elragadtatik a 

nyomorúság előtt. És ennek a közösségnek, amely elragadtatik a nyomorúság előtt, nagy felelőssége 

van a terület visszaszerzésével kapcsolatban, ahol most a Sátán ülőszéke van. Imádkozzatok. Az Úrnak 

szüksége van erre az embercsoportra, hogy megvalósítsa az Ő tervét, és mi részesei kell, hogy legyünk. 

Mi nem szeretnénk tűz által megmenekülni, hanem olyanok szeretnénk lenni, akik jutalmat kapnak. Az 

Úr legyen irgalmas hozzánk, és munkálkodjon az életünkben!  


