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Zsidók 2, 1-10: "Annakokáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne 

sodortassunk. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette 

igazságos büntetését, mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel? Amelyet, 

miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra, velük együtt bizonyságot tevén 

arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint. Mert 

nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk. Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: 

micsoda az ember, hogy megemlékezel ő 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. Mert illendő vala, hogy akiért minden, és aki által minden, sok 

fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé." 

Tehát, egyrészt azt mondja: "micsoda az ember, 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." Isten szemszögéből nincs idő, nincs múlt vagy jövő, minden jelenben van. 

Tehát Istennél megvalósult ez a dolog, hogy "dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted 

kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél." De ha a világ és az ember szempontjából nézzük, akkor azt látjuk, 

hogy még nincs minden dolog Neki alávetve. 

Dávidra gondoltam, aki tudjuk, hogy bűnt követett el és Isten azt mondta neki, hogy e miatt ezután problémái 

lesznek. És úgy gondolom, hogy azután valahányszor problémák voltak a Dávid házában, ő emlékezett arra, 

hogy mit mondott neki az Úr. És mit gondoltok, hogyan látta Dávid ezeket a helyzeteket? Ő egy kegyetlen Istent 

látott, aki nem akarja elfelejteni, hogy mit tett ő? Vagy Isten szeretetteljes kezét látta meg azokban a 

helyzetekben is, amikor neki nehéz volt: "hadd essem inkább az Úr kezébe" (2Sámuel 24,14 a román verzióban: 

jobb nekem, ha az Úr kezébe esem). De nem csak jobb így, hanem bármit tesz Isten, az szeretet. 

De most még nem látjuk, hogy minden Neki van alárendelve. Isten két irányból munkálkodik ezekben a 

napokban. Az egyik az, hogy készítsen egy népet, amely vele együtt uralkodik a jövőben. Sok igeverset 

olvashatunk ezzel kapcsolatban. Másrészt, Ő foglalkozik ezzel a világgal is, hogy minden az Ő lábai alá legyen 

vetve. Tehát, nem mindegy, hogy ma mi történik, mert Ő mindenben azt munkálja, hogy minden az Ő lábai alá 

legyen vetve. És ha a Jelenések könyvét nézzük, akkor az Ő módszere ezeknek a dolgoknak a megvalósításában 

a hét pecsét, a hét trombita és a hét kehely. Láthatjuk ezekben a dolgokban, ami az emberiségre következik, 

hogy ez valami nagyon súlyos dolog. Tehát ezek a dolgok, amik történni fognak, rendkívül kemények. De ha az 

Úrra tekintünk, akkor azok, akik az Övéi, kell, hogy lássák, hogy ezekben a dolgokban Istennek az emberek iránti 

szeretete van. 
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Máté 24, 3-14: "mikor pedig az Olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: 

mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? És 

Jézus felelvén, monda nékik: meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én 

nevemben, akik ezt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és 

háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt 

a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és döghalálok, és 

földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd 

benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan 

megbotránkoznak, és elárúlják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat 

elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig 

állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, 

bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég." 

Hallottam olyan hangokat, akik azt mondják, hogy nem lesz jó. De ezek az emberek magukban mégis valami jó 

pillanatokban, békességben, örömben, nyugalomban bíznak. Ha a hét pecsétet nézzük, akkor Isten módszere 

abban, hogy visszaszerezze, megtisztítsa, vagy elsősorban formálja ezeket az embereket, akik az Ő Fiával együtt 

uralkodnak majd, és minden Jézus lábai alá legyen helyezve, az Ő munkamódszere, illetve a folyamat, amely 

által ezt elvégzi, az a hét pecsét, a hét trombita és a hét kehely. 

Jelenések 5, 1-7: "és láték annak jobbkezében, aki a királyiszékben üle, egy könyvet, amely be volt írva belül és 

hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta: ki volna méltó arra, 

hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, 

nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a 

könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a Vének közül monda nékem: ne sírj, ímé győzött a 

Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétjét. És 

láték a királyiszék és a négy lelkes állatt között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet (más 

fordításokban: aki frissen megölettett, és nagyon jó ez a megjegyzés), hét szarva és hét szeme vala, ami az 

Istennek hét Lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek 

jobbkezéből." 

Tehát, a Bárány elvette a könyvet és azonnal, amikor elvette és elkezdte feltörni a pecséteket, tulajdonképpen 

akkor kezdett megtörténni mindaz, ami a 6. fejezetben van leírva. És sokan azt gondolják, hogy el kellett telni 

kétezer évnek, hogy feltörje a pecséteket. De én nem hiszem, hogy így van, mert mikor a kezébe vette a 

tekercset, ez a könyv a föld birtoklevele volt, és azért hogy visszaszerezze a földet, az Úr elkezdett munkálkodni, 

és az első dolog, ami által munkálkodott, a hét pecsét volt. És azt szeretném mondani, hogy a hét pecsét közül 

legalább öt nem most kezdődött el. Ezek nagyon régen elkezdődtek. Mert mit mond itt az Ige?  

Máté 24, 4-8: "meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik 

ezt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: 

meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert 

nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások 

mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete." 

Tehát ezek a dolgok régen megtörténtek. Most nem akarom részletezni, hogy mi volt ez a pecsét, és hogyan 

történt, de azt akarom mondani, hogy az emberek azt mondják és látják, hogy valami nincs rendben, és a 

dolgok felfokozódtak, felerősödtek. 

Emlékszem, hogy (2001-ben) Magyarországon voltam egy testvérnél és vártam valakit, aki az Egyesült 

Államokból jött, és amikor ez a testvér bekapcsolta a tévét, akkor az egy nagy fordulópont volt, mikor azok a 
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repülők belerepültek az ikertornyokba New-York-ban. És azóta egyre súlyosbodik a helyzet. De az emberek még 

mindig nincsenek tudatában annak, hogy mi következik. Következik a hatodik pecsét. Mikor a hatodik pecsét 

bekövetkezik, akkor az emberek felébrednek. És tudjátok, mit fognak mondani?  

Jelenések 6, 15-17: "és a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, elrejték 

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

reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: mert eljött az ő 

haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg?" 

Ma van az a nap, mikor mi úgy ismerjük Jézust, mint Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit. És aki hisz 

Őbenne és bárki, aki Hozzá jön, Ő elfogadja azt, és azok közé kerül, akiket Ő fel akar készíteni, hogy Krisztussal 

együtt uralkodjanak. De azok, akik visszautasítják, hogy átadják az életüket, azok nem Isten Bárányával fognak 

találkozni, hanem Júda Oroszlánjával. Ezeken a dolgokon gondolkoztam.  

Jelenések 6, 12-14: "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 figefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a 

papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték." 

Ekkor kezdték az emberek megérteni, hogy mi fog történni. Éppen úgy, mint ahogyan az Úr mondja, hogy 

hogyan zajlottak a dolgok a Noé napjaiban. Voltak nehéz helyzetek ezen a földön, de soha nem volt az, ami 

akkor lesz. Soha! "És minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték." Így lesz. Akkor azok, akik alusznak, 

felébrednek és látni fogják, hogy jön a vég. Mert azután a hetedik pecséttel következik a hét trombita, és aztán 

a hét kehely. És mindegyiknek ez a célja tulajdonképpen, hogy minden az Úr lábai alá legyen vetve. 

1Tesszalonika 5, 1-11: "az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek, mert igen 

jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják: békesség és 

biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképen meg 

nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. 

Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk 

azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, 

éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és 

szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az 

Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár 

ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, 

amiképen cselekeszitek is." 

Mikor azt mondják: békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk. Mit jelent tulajdonképen, hogy 

az a nap úgy jön el, mint a tolvaj? "De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra 

lephetne meg titeket." Mit jelent ez: tolvajmódra lepjen meg titeket?  

Jelenések 3, 1-3: "tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a 

többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. 

Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, 

elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád."  

Jelenések 16, 15: "ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, 

és meg ne lássák az ő rútságát." Mit jelent az, hogy Ő úgy jön el, mint tolvaj?  
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Máté 24, 43: "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." 

És még vannak igeversek, amelyek erről a dologról beszélnek. Egy tolvaj, mikor jön, meglepő módon hamar 

megtalálja azt a helyet, ahova elrejtetted az értékes dolgokat. Érzéke van erre, hogy azonnal megtalálja azokat 

a dolgokat, amit keres. És amikor jön, mindig azt viszi el, ami értékes. A tolvaj nem viszi el azt, ami nem értékes. 

Mikor ezt mondja: "mert az a nap úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. De ti atyámfiai nem vagytok sötétségben, hogy 

az a nap tolvaj módra lepjen meg titeket" - ez azt jelenti, hogy Ő eljön és elviszi, ami számára értékes. Ő nem 

azt viszi el, ami nem értékes. Eljövök, mint a tolvaj. A tolvaj azért jön, hogy elvigye, ami értékes. És ezért 

mondja itt: "megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg." Változz meg, fordulj 

meg, térj meg. Mert te nem vigyázol. Akik vigyáznak, akik az Úrnak szentelték magukat, ők lesznek azok, akik 

értékesek az Ő számára. Ha nem vigyázol, eljövök, mint a tolvaj és nem tudod, mely órában megyek hozzád. 

Tehát, testvérek, az idő megrövidült, a dolgok megváltoztak. Soha többet nem lesz úgy, ahogyan volt. 

Gondolom, hogy nehéz a fiataloknak ebbe belegondolni, hogy a dolgok soha nem lesznek már úgy, ahogy 

voltak. 

Tehát odaszentelt életet kell, hogy éljünk, hogy Ő el tudja készíteni azt a népet, amely az Ő Fiával együtt 

uralkodhat az elkövetkező korban. És láttuk, hogy ezért Ő hogyan munkálkodik minden helyzet által, ahogy ma 

is van. A helyzetek nagyon megváltoznak, az emberek nagyon összezavarodnak, de legyünk mi azok, akik 

megtanulják mostantól az Úrba vetni a bizalmukat, és Őrá tekinteni, Benne bízni. Mert az Ő terve ezentúl nem 

az, hogy mi egy nyugodt életet éljünk, olyan értelemben, hogy a külső dolgok jól menjenek. Természetes, hogy 

nyugodt életed lesz, ha Őbenne bízol. De ezek a pecsétek, amelyek megtörténtek és történnek ma is, ezek 

folytatódnak a hatodik pecséttel, amely hamarosan megtörténik. És akkor mi ne legyünk olyan emberek, akiket 

meglepnek azok a dolgok, amik történni fognak. Akkor nemcsak a föld fog meginogni, hanem az ég is. És akkor 

mindenki földre lesz sújtva. Most a büszkék, a pénzes emberek beszélnek, de akkor nem ők fognak beszélni. 

Akkor mi fogunk beszélni, akik az Úrba vetettük a bizalmunkat. És ha az Úr munkálkodik ma, és ahogyan készíti 

Ő azokat, akik Vele együtt tudnak uralkodni, nézzétek, milyen szép szavakat mond nekik, ahogy a tálentum 

példázatában is mondja: "legyen birodalmad tíz városon, menj be, hogy uralkodj." 

Zsidók 2, 14-18: "mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, 

hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa 

azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának. Mert nyilván nem angyalokat karolt 

fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel. Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az 

atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a 

nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek."  

Tehát Ő a mi segítségünkre lehet. Olyan szép és bátorító szavak, hogy egy ilyen Főpapunk van, akihez jöhetsz, 

leverten, megkísértve, elesve, földre tiporva, és közeledhetsz Hozzá, mert Ő ott van, és Ő is szenvedett 

mindenben. Ő hitelre méltó, és segíthet azoknak, akik megkísértetnek. 

Tehát, egyrészt Ő munkálkodik és mindazokban a megpróbáltatásokban, amiken átvisz, Ő azt akarja 

megszerezni, amit Ő készített a mi számunkra a mi életünkben. És ezért visz át mindenféle helyzeteken, hogy 

végül ez az embercsoport az Ő Fiával együtt uralkodjon az elkövetkező időszakban. Másrészt, ez a világ sok 

nyomorúságon fog keresztülmenni, mert miért van annyi hamis Krisztus? Miért van annyi hamis igazság? Miért 

tévelyítik el az embereket? Azért, mert nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Mert ha 

megnyitod a szívedet az Úr felé és az leszel, amivé Ő téged tenni akar, akkor Ő megsegít. De ha nem akarsz az 

lenni, amit Ő készített a számodra, akkor azt mondja a 2Tessalonika 2, 10: "mivelhogy nem fogadták be az 

igazságnak szeretetét az ő idvességükre. És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a 
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hazugságnak." Ezért olyanok az emberek, amilyenek, mert nem fordították az Úr felé a tekintetüket teljes 

mértékben. Nem szentelték teljesen oda magukat az Úrnak. 

Azt mondta valaki: 'nem merem kinyitni a Jelenések könyvét, mert ott borzalmas dolgok vannak.' Ebben a 

könyvben nincsenek borzalmas dolgok. Olyan dolgok vannak, amelyek meg fognak történni. De mi, testvérek, 

nem vagyunk sötétség fiai, hanem világosság fiai, és e miatt vigyázzunk, legyünk éberek és legyünk olyanok, 

akik megértik az eljövendő időket, és nemcsak szavakban, hanem tettekben is. 

Most voltam Moldovában. Tudjátok, hogy ott valamikor nagyon nagy szegénység volt, különösen a folyó túlsó 

oldalán. Még istállók sem voltak, hanem a teheneket télen egy fához kikötve tartották. De ha most 

odamegyünk, szép, nagy házakat láthatunk mindenhol. Nem tudom, mi van bent a házakban, de kívülről nézve 

nagyok. És mikor figyeltem ezeket, eszembe jutott, mit mond az Ige: építettek, ültettek, amíg váratlanul eljött a 

nagy nyomorúság.  

Ma reggel így imádkoztam: Uram, szeretnék őrálló lenni, nem félelemből, mert a félelem nem jó, a félelem 

semmit nem segít, hanem legyek olyan őrálló, aki figyelmeztetni tud arra, ami következik. "De ti, atyámfiai, 

nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket." Isten figyelmeztetett. Kell 

imádkoznunk, hogy érzékenyek legyünk az Úr szava iránt, és megérthessük, mi fog következni. Ne legyünk 

naívak, hogy azt higgyük, jön az aranykor, minden megváltozik, minden jó lesz. Soha többet nem lesz jó. Jó lesz 

azoknak, akik közelednek az Úrhoz, akiket Ő átformál, és akik ebben a folyamatban vannak. Örülök, hogy így 

vannak a dolgok, és félelem nélkül élhetünk továbbra is, ha minden bizodalmunkat az Úrba vetettük, és 

elhisszük mindazt, amit Ő ígért, és hogy Ő meg is cselekszi azt. Az Úr munkálkodjon az életünkben, hogy éberek 

és vigyázók legyünk, hogy ne aludjunk, mint mások, ne úgy éljünk, mint mások, hanem éljünk Istennek szentelt 

életet. Ámen. 

   


