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Az utolsó idők jelei és a lelki egészség

Az Armageddon jelei

Stresszmegelőzés az utolsó napokban

„…az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak

várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az

egek erősségei megrendülnek.” (Lk 21,26)

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és

higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely

van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek.

Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek

és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek

titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14,1–3)

1. A Biblia eredete és a bibliai próféciák

Mivel „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje

által” (Róm 10,17), ezért először is szeretnénk ezzel a rend-

hagyó könyvvel mélyebben megismerkedni, amelyről nem-

csak a benne hívő emberek, hanem még az ateisták is elmond-

ják, hogy a Biblia nem más, mint a könyvek Könyve. Számos

nyelvre lefordították, és a legelterjedtebb könyv a világon.

Vajon miért? A Biblia eredetében is markánsan különbözik a

többi könyvtől. Ismerkedjünk meg magával a Bibliával.

Amint látjuk, 1600 éven keresztül, 66 könyv, mintegy 40

ember által íródott. Nagyrészük soha nem találkozott egymás-

sal, és csodakategória, hogy nincs benne egyáltalán ellent-

mondás. Igaz, az emberek még sokszor a kezükkel is legyin-

tenek, és azt mondják: ugyan kérem, azt is ember írta!

Valóban, azonban olvassuk el a Bibliából, hogy ki a szerzője!

Amikor fellapozzuk Péter apostol második levelét, és a 2Pt

1,20–21. versét olvassuk, látjuk, hogy Isten a Biblia eredetéről

a következőt közli számunkra: „Tudván először azt, hogy az

írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.

Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó;

hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent

emberei.” (A bibliai idézetek a Károli-fordítás szerint

értendők.) Először egy dolgot kell tudnunk, hogy az, ami a

Szentírásban meg van írva, az nem saját magyarázatából jött

létre. Nem úgy történt, hogy összejött negyven ember, és

megbeszélték, hogy mindenki megír néhány könyvet, majd

egy-két év múlva újra összejöttek és elhozták, amit megírtak.

Az emberek csak eszközök voltak. Mikor a postás sürgönyt

hoz, átadja nekünk, elolvassuk, és az aluliratban ott van, hogy

fiad vagy leányod. Azt mondjuk tehát, hogy kaptam sürgönyt

a postástól? Ugye nem, hanem hogy kaptam értesítést a

fiamtól, a lányomtól vagy a gyerekeimtől. Igen, de ki volt, aki

hozta? A postás. Akik megírták a Szentírást, nem mások, mint

Isten hiteles „postásai”. A Biblia írói között nemcsak hatalmas

idői távolság, hanem óriási képzettségbeli különbségek is

voltak. Mózes Egyiptom legjobb iskoláiban tanult, Dániel

Babilonban kapott képzést, azonban ott van egy gulyás, egy

pásztor, akik egyszerű emberek voltak. Ugyanezt találjuk az

Újszövetségben is, például Pál apostol elvégezte Gamálielnél

az akkor létező egyik legmagasabb iskolát. Lukács orvos volt.

Ugyanakkor Jézus Krisztus tanítványai, az apostolok nagy

része halász volt. Mint például János, a többiek is egyszerű

emberek voltak, és ugyanakkor teljes tartalmi, gondolati

összhang, ellentmondás-mentesség figyelhető meg az írásaik-

ban. El tudjuk gondolni, milyen nagy dolog ez? Ma, ha két-

három szakembert megbíznak ugyanarról a témáról való írás-

ra, úgy két-háromféle könyv keletkezik, markánsan, jelentős

tartalmi különbséggel. A Biblia esetében a tartalmi hűség

garantált volt, mert mindegyiket a Szentlélek Isten vezette.

Nem volt több küldetésük, mint a postásnak. 

„A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a

próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:

Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a

Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a

Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.”

(1Pt 1,10–11) 

Kétszer is hangsúlyozza az idézett igeszakasz, hogy a

Biblia íróin keresztül a Krisztus bennük levő Lelke jelentette

ki az Isten igazságát. 

Valaki egyszer találóan úgy fogalmazott: Jézus Krisztus

tulajdonképp előre megírta az önéletrajzát.

„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azok-

ban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot

tesznek rólam...” (Jn 5,39) Amikor Jézus Krisztus ezeket a

szavakat kimondta, akkor csak az ószövetségi Szentírás volt

megírva, és egyértelmű, hogy a zsidók között élt és járt földi

szolgálata alatt, és a zsidóknak intézte ezeket a szavakat. Ezt

mondta: ti zsidók olvassátok a Szentírást, mert azt hiszitek és

jól hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. Az ószövet-

ségi Szentírás könyveiben megtalálható tehát az örök élet

feltétele, az isteni kinyilatkoztatás jelentős része, amely szük-

séges egy embernek, hogy ebben a földi életében elkészüljön

az örök életre. Azonban Jézus Krisztus e fontos kijelentés után

kimondta, hogy „ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek

rólam”. A Szentírás melyik része is beszél Jézus Krisztusról?

Az ószövetségi Szentírás tele van tűzdelve Jézus Krisztusra

vonatkozó kijelentésekkel. Az újszövetségi Szentírást csak

akkor tudjuk megérteni, ha olvassuk az ószövetségit is. Miért?

Dr. Gyökössy Endre szerint: az Ószövetség, ami megalapozza,

és az Újszövetség, ami pedig kiteljesíti a Kinyilatkoztatást.

Azonban hogyan tudjuk ezt legjobban, legkönnyebben

45



46 Mécses a te igéd

megérteni? Két nagyon fontos dolgot szeretnénk említeni,

amelyet a Bibliában találunk. 

Az egyik fontos tudnivaló az, hogy tudniillik naponta

kell olvasnunk, tanulmányoznunk a Szentírást. Nem elég he-

tente egyszer elmenni valamelyik templomba, és végighall-

gatni a szentbeszédet. Vagy talán időközönként, amikor már

mást nem tudunk tenni, vagy ráérünk, és elolvasunk a

Szentírásból egy-két verset. A „Miatyánk”-ban egyik kérés,

hogy „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma”.

Nem azt mondta Jézus Krisztus, hogy add meg a mi heti, havi

vagy évi kenyerünket. Jézus a mindennapi kenyérről beszél.

Mivel ahhoz, hogy fizikai erőnk legyen, nem elegendő hetente

egyszer vagy havonta egyszer enni, hanem naponta többször,

így lelkileg is naponta kell táplálkoznunk, hogy legyen lelki

erőnk. Hogy ez mennyire igaz, lapozzuk fel az Apostolok cse-

lekedetei 17,11. versét, ahol feljegyezve találjuk ezt a nagyon

bátorító kijelentést, amely a következőképpen hangzik:

„Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thesszalonika-

belieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel,

naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.”

Milyen időközönként? Naponta! Itt egy egész sor dolog van

feljegyezve, amelyek alapján három meglátást szeretnénk

megjegyezni. 

Kik voltak nemesebb lelkűek? Azok, akik naponta

tudakozták a Szentírást. Ha mi azt akarjuk, hogy ne csak száj-

jal kövessük Jézus Krisztust, akinek azt kellett mondania,

hogy „ Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel

engemet; szíve pedig távol van tőlem. ” (Mt 15,8), ha nem

akarunk ilyen áldatlan lelkiállapotban maradni, akkor

szívleljük meg Jézus Krisztus tanácsát! 

Egy tapasztalatot szeretnénk elmondani. Egyik faluban

volt egy daliás ember, részeges, kocsmatöltelék. Mikor felön-

tött a garatra, akkor ütött, vert, zúzott mindent és mindenkit,

aki a kocsmában volt. A kocsmáros telefonált a rendőröknek.

Kijött két rendőr, azokat is összeverte, és folytatta tovább a

dorbézolást. Később, amikor a kocsmáros ismét jelentette a

rendőrségnek, hogy verekedés van a kocsmába, akkor azt

kérdezték, hogy ki verekedik. Mikor megmondták, hogy ki az,

akkor nem két rendőrt, hanem három, sőt öt rendőrt küldtek.

Ez az ember elkezdte olvasni a Bibliát. Felismerte saját hibáit,

rossz szokásait, bűneit, kezdett imádkozni, kérte Isten segít-

ségét ahhoz, hogy megváltozzon, az iszákosságot messzire

kerülje, és Istent és családját szerető emberré váljon. Isten

meghallgatta az imáját, és megsegítette. Amikor ő a szívét

átadta Jézus Krisztusnak, és az ő hitét keresztséggel pecsételte

meg, élete egészen megváltozott. A rendőrök jöttek, és

kérdeztek bennünket, hívőket: mit tettek ezzel az emberrel,

hogy ebből a veszedelmes emberből egy bárány lett? Nem mi

tettük! Mi nem tudunk embereket változtatni – mondták a

hívők. Ha ránk lenne bízva, az egész világot megváltoztat-

nánk, de erre nincs lehetőség. Isten egy dolgot bízott ránk,

hogy mondjuk el embertársainknak: mi az igazság. Ezt

megtettük, és ennél az embernél is óriási változás történt.

Hogyan olvassuk? Azok, akik naponta olvassák és kutatják

őszinte szívvel a Szentírást, nemesebb lelkűek. Ebben az

igében találunk még egy nagyon fontos dolgot: ezek az

emberek befogadták a hallott igét. Amikor valakitől valami

tanítást hallottak, örömmel fogadták, de nem álltak meg itt,

hanem utánajártak, hogy tudniillik úgy vannak-e, ahogy hal-

lották. Egy nagyon fontos tanácsot szeretnénk elmondani.

Sohase „panelesen” gondolkodjunk a Szentírásról, ne

formáljunk a hitből „hiedelmet”! Hanem – a szót jó értelem-

ben véve – kritikailag gondolkodjunk, és gondolkodva olvas-

suk a Bibliát! Soha ne azért higgyük, mert valaki ezt mondta,

vagy azért, mert valaki a Szentírást így vagy úgy magyarázta!

Ugyanis ebben az esetben nem a Biblia által megmutatott

Istenben, hanem az adott, illető személyben hiszünk, és ez már

letérés a hit útjáról. Magunk járjunk utána, hogy valóban úgy

van-e, ahogy magyarázták nekünk a Szentírást! Két jó dolgot

értünk meg: senki sem fog bennünket félrevezetni, mert mi azt

fogadjuk el, ami a Szentírásban van, mert így nem embernek

hiszünk, hanem Istennek, mert meggyőződtünk róla. Milyen

óriási tanítás ez, hogy ha ezt gyakoroljuk, akkor a Szentírás

szerint nemesebb lelkű emberek leszünk. 

A második fontos dolog, amit szeretnénk elmondani,

hogy mi emberek ugyanakkor képtelenek vagyunk saját

értelmünkkel felfogni a Szentírás örök igazságait. Mi nem

tudjuk megvalósítani, sem megérteni azt, amire Isten tanácsol

bennünket. Miért? Azért, mert az akaraterőnk a bűn

következtében annyira meggyengült, hogy nem vagyunk

képesek ellenállni saját vágyainknak és a sátán kísértéseinek.

Ez az egyik, a másik, hogy az elménk a bűn következtében

annyira eltompult, hogy emiatt sem vagyunk alkalmasak a

helyes ítéletalkotásra. Ezért itt egy nagyon fontos dolgot

szeretnénk elmondani. 

Azt olvastuk elmélkedésünk elején, hogy a Biblia íróit a

Szentlélek ihlette, tehát amit kaptak kinyilatkoztatást, azt írták

le a Szentírásban. A Biblia nem egy közönséges könyv, ezért

mi, emberek Isten segítségével vagyunk csak képesek

megérteni, és emiatt soha ne fogjunk hozzá a Biblia

olvasásához ima nélkül! Olvassuk a Jn 16,13. versét: 

„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel

majd titeket minden igazságra.”

Jézus Krisztus azt mondja el, hogy a Szentlélek vezet el

bennünket minden igazságra. De kit tud elvezetni a

Szentlélek? Csak azokat az embereket, akik engednek neki,

ezért legyünk azok az emberek, akik a Szentlélek vezetésének

engednek, és akik ha megértenek egy igazságot, amint elénk

tárja Isten, akkor ne kételkedjünk! Fogadjuk el Isten kinyi-

latkoztatott igazságát úgy, ahogy a Szentírásban Isten lefek-

tette, mert csak akkor leszünk képesek Isten akarata szerint

élni, ha imában kérjük Isten Szentlelkét, hogy nekünk nyi-

latkoztassa ki akaratát, és ezután mi ne tétovázzunk azt elfo-

gadni, és áment mondani, ami annyit jelent, hogy legyen úgy!

Mondjuk ki, hogy Istenem segíts meg engem, hogy boldog,

téged szerető ember legyek, akaratod szerint éljek, és

elkészüljek országod számára! Istennek az a célja, hogy mi

ebbe az irányba végezzük a nagy csatát, és küzdjünk Jézus

Krisztussal együtt. 

„Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból,

de romolhatatlanból, Isten igéje által, a mely él és megmarad

örökké.” (1Pt 1,23) 

Péter apostol milyen magnak is nevezi a Szentírást, az

Isten szavát? Romolhatatlan magnak. Elmondja, hogy mivel

Isten szava romolhatatlan, meg fog maradni örökké. Éppen

ezért – amikor elmondja, hogy akik újonnan születtetek

romolhatatlan magból – az Isten igéjére utal. Vagyis ha mi

megengedjük, hogy a Szentírás szava, tanítása, a Szentlélek

munkája folytán megváltoztasson bennünket, újjá formáljon,

kicsiszolja belőlünk azt, ami rossz, és belénk építse azt, ami

jó, ami mennyei, ami tiszta, mindazt, ami Istentől származik

és ami örökre megmarad, akkor Isten kegyelme által mi is



ugyanúgy örökre meg fogunk maradni, mint ahogy megmarad

az Isten igéje.

„Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek

minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és

virága elhull: De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig

az a beszéd, a mely néktek hirdettetett.” (1Pt 1,24–25).

Párhuzamba veszi a mulandóságot és az örökké megmaradót,

bennünket mint mulandó embereket, és az Úr beszédét mint

ami megmarad örökké. Ha mi örök életet szeretnénk kapni,

akkor erre egyetlen lehetőségünk van, ez pedig az, hogy a

Szentírás életvezető elveit magunkévá tegyük. 

„Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnoksá-

got, képmutatást, írigykedést, és minden rágalmazást. Mint

most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után

vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek...” (1Pt 2,1–2)

A Szentírás itt az Isten igéjét hamisítatlan tejnek nevezi.

Miért lényeges ez? Mert benne találjuk meg az igazságot, a

Szentírás az igazság forrása. Ha mi azzal táplálkozunk, ami

életet és lelkierőt ad, a Szentlélek segítsége folytán csiszol,

farag, változtat, nemesbít, tökéletesbít, akkor Isten

kegyelméből mi elkészülünk az ő országa számára. A

Bibliával kapcsolatos dolgok közül még egyet hadd mondjunk

el! A Szentírás legutolsó lapján van egy nagyon fontos tilalom,

egy figyelmeztetés a Jel 22,18–19. verseiben, mely így

hangzik: 

„Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv

prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá

tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha vala-

ki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak

részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból,

a mik e könyvben megírattak.”

Isten átok tilalma alatt tiltja meg: akár hozzátenni, akár

elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van. Arra kérünk

mindenkit, hogy ezt figyeljük meg! Semmit hozzátenni, sem-

mit elvenni! Ez a kettő pedig – naponta tudakozódni,

nyomozódni, és semmit sem elvenni vagy hozzátenni –

okságilag nagyon szorosan függ össze. Ugyanis csak akkor

tudom a másodikat képviselni, ha minél inkább körvonalazot-

tan és kontrasztjaiban, cizelláltan ismerem az igét! És ha vala-

ki azt mondja, hogy ezt és ezt mondta Isten, akkor kérdezzünk

csak vissza, hogy hol van ez megírva a Bibliában! Ha a

Bibliából igazolni tudja azt, amit mondott, akkor fogadjuk el,

de ha nem tudja igazolni, akkor az már hozzá van téve vagy el

van véve! Miután láttuk ezeket a nagyon fontos tudnivalókat a

Bibliával kapcsolatban, akkor még egy kérdést szeretnénk fel-

tenni, és e kérdéskörrel világítani meg egy nagyon fontos dol-

got. Honnan tudjuk, hogy a Szentírás valóban Istentől ihletett

könyv? Mi a legnagyobb, elementáris bizonyítéka annak,

hogy mi elfogadhassuk, gyakorolhassuk, és hogy gyakorol-

nunk kell azokat az elveket, amelyeket a Szentírásban

találunk? Hogyan tudjuk meg, hogy a Szentírás valóban Isten

szava, és valóban hiteles? Szeretnénk fellapozni Ám 3,7. ver-

sét. Válasz a feltett kérdésre, hogy miért bízhatunk valósággal

a Szentírásban, mondhatni határtalanul? 

„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg

meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.”

Isten nem tesz titokban semmit, ami velünk kapcsolatos.

Ezalatt azt értjük, hogy Isten nem titkolja el azokat tőlünk,

amikre nekünk szükségünk van. Nem titkolta el az akaratát,

sem a tervét, hanem a prófétákon keresztül kinyilatkoztatta

azt. Említsünk meg néhány próféciát a Szentírásból, hogy lás-

suk meg, milyen precíz pontossággal teljesedtek be azok a

jövendölések, amelyek a Szentírásban vannak! Több mint ezer

jövendölés van a Szentírásban. Mi ebből talán három vagy

négy jövendölést fogunk megemlíteni, hogy meggyőződjünk

arról, hogy valóban hiteles-e a Szentírás, bízhatunk-e a kinyi-

latkoztatásban, és teljes szívvel fogadhatjuk-e el azokat,

amiket Isten közöl a számunkra az örök igén, a romolhatatlan

magon keresztül. 

1) Az első kérdés, hogy hol született Jézus Krisztus. Ez

a legismertebb jövendölés, mindenki tudja, hogy Jézus

Krisztus Betlehemben született. Azonban hol éltek a szülei,

Mária és József? Názáretben. Messze Galileában, több mint

százharminc kilóméterre Betlehemtől. Nem természetes lett

volna, hogy Jézus Krisztus Názáretben szülessen meg? De

igen. Akkor miért született meg mégis Betlehemben? Azért,

mert több mint ötszáz évvel Jézus Krisztus születése előtt

Isten elmondta, hogy Jézus Krisztus pontosan hol fog

megszületni, és Mikeás próféta könyvében az 5,2. versében

találjuk ezt a jövendölést:

„De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda

ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Izráelen, a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” 

Mit mondott Isten? Precíz pontossággal elmondta

nekünk, hogy Jézus Krisztus Betlehemben fog megszületni.

Hadd mondjuk el – ennyire precíz, megbízható a Biblia! –,

hogy Izraelben két Betlehem volt. Az egyik Zebulon

vidékén, tizenegy néhány kilóméterre Názárettől, és a másik

Júdeában, több mint százharminc kilométeres távolságra.

Ötszáz évvel előre közli Isten, hogy az, aki öröktől fogva

van, az a júdeai Betlehemben fog megszületni. Nem akárki,

hanem az a bizonyos Jézus Krisztus, aki öröktől fogva

létezik, Betlehemben fog testet ölteni, és ott fog megszület-

ni. Isten nemcsak kijelentette a tervét a próféták által, hanem

Isten gondoskodott arról, hogy ez így történjen, és még a

Római Birodalom császárát is megmozgatta, hogy ez a

jövendölés pontosan teljesedjen be. Isten Augustus római

császárt precíz pontossággal indította, hogy a megfelelő

időben adja ki Izraelben a népszámlálás rendeletét, mely

szerint mindenkinek a saját ősei városába kell mennie,

beiratkoznia, pontosan akkor, amikor Mária terhességének

napjai betelnek. Így nem volt más hátra, Józsefnek és

Máriának is el kellett indulni. Mária szamárháton ülve, ter-

hessége ellenére elmegy, és akkor teltek be az ő ter-

hességének napjai, és megszületett Jézus. Milyen csodálatos.

Isten azt mondja a Szentírásban, hogy ő tudja a közeli és

távoli jövőt. Isten mindent tud, és nekünk embereknek

elmondja. Milyen boldogok lehetünk ezért, hogy ilyen

Teremtő Istenünk van. Nemcsak azt mondta meg, hogy Jézus

Betlehemben fog megszületni, hanem azt is, hogy kitől. 

2) Nem mindennapi ez a kijelentés, amit Ézsaiás

könyvében találunk a 7,14. versében:

„Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan

méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek…”

Mit mondott több mint hétszáz évvel Jézus születése

előtt Isten? Íme, a szűz fogan méhében: Mária volt az. Eljött

hozzá Gábriel, és elmondta neki, hogy fiat fog szülni, és

meglepődve kérdezte Mária az angyalt: hogy történhet meg

az, hisz én férfit nem ismertem. Elmondja, hogy Szentlélektől

fog foganni, aki általa fog megszületni. Az ige szavaival:
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„Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét

Immanuelnek nevezik...” (Mt 1,23)

Jézus Krisztus életéből szeretnék még egy-két

jövendölést megemlíteni.

3) Jézus milyen állaton vonult be Jeruzsálembe?

Szamárháton, de miért? Isten kb. 450 évvel a beteljesedés előtt

Zakariás próféta által adott egy szintén nagyon precíz, nagyon

pontos kijelentést a Zak 9,9 versében:

„Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem

leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő;

szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak

vemhén.” 

Több száz évre előre Isten elmondta azt, hogy Jézus

Krisztus, amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor majd sza-

márháton fog ülni. Azt is elmondta, hogy nőstény szamárnak

vemhén. Ez a szó, hogy vemhe, archaikus, mi nemigen

használjuk már. Szamárcsikót jelent. Isten nemcsak azt mond-

ta el, hogy Jézus szamárháton fog bevonulni, hanem precíz

pontossággal azt mondja, hogy szamárcsikón fog ülni. Vajon

így is teljesedett? Olvassuk a Mk 11,1–7-et, hogy lássuk a

pontos jövendölést: 

„És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bethfagé és

Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai

közül, És mondta nékik: Eredjetek abba a faluba, mely

előttetek van; és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy

megkötött vemhet, a melyen ember nem ült még soha; azt old-

játok el és hozzátok ide. – Vemhet, tehát szamárcsikót, ame-

lyen ember még nem ült! – És ha valaki azt mondja néktek:

Miért teszitek ezt? mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És

azonnal elbocsátja azt ide. Elmenének azért és megtalálák a

megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák

azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: Mit

míveltek, hogy eloldjátok a vemhet? – Már harmadszor olvas-

suk a szamárcsikót! – Ők pedig felele nékik úgy, amint Jézus

megparancsolta, és elbocsátották őket, és odavitték a vemhet

Jézushoz, rátevék felső ruháikat, ő pedig felült rá.” 

Jézus Krisztusról tehát több száz éve meg volt

jövendölve előre, hogy szamárcsikón (négyszer a „vemhe”

kifejezés!) fog ülni, és mikor beteljesedett, láthatjuk, hogy

minden szó szerint úgy történt. 

Még egy kis jövendölést szeretnénk megemlíteni. Azért

vesszük ezeket a példákat, mert nagyon ismertek, és így

láthatjuk, hogy előre meg voltak jövendölve, és sokkal inkább

értékelni fogjuk ezentúl a Szentírás szavait, mert látjuk, hogy

ami abban meg van írva, az tökéletesen teljesedik.

4) Mennyiért árulta el Júdás Jézust? Az evangéliumok-

ban azt olvashatjuk, hogy harminc ezüstpénzért. De miért?

Miért nem harmincötért? Miért árulta el Júdás éppen harminc

ezüstpénzért? A Zakariás próféta könyve 11,12. versében leírt

jövendölés adja meg erre a kérdésre a választ:

„És mondám nékik: Ha jónak tetszik néktek, adjátok

meg az én béremet; ha pedig nem: hagyjátok abba! És

harmincz ezüst pénzt fizettek béremül.” 

Mintegy négyszázötven évvel Jézus születése előtt élt

Zakariás próféta. Isten már ekkor elmondta, hogy ha eljön Jézus

elárultatása, amikor Júdás végül úgy dönt, hogy ő el fogja árul-

ni Jézust, akkor ő harminc ezüstpénzért fogja ezt megtenni. Ki

az, aki egyedül tudja a biztos jövőt? Egyedül Isten. Ez az Isten,

aki tudja a biztos jövőt, a Szentlelke által ihlette a prófétákat, és

ők így írták le a Szentírást, és ezért igaz mindaz, ami a

Szentírásban található, ezért bízzunk Isten szavában!

A 2Krón 20,20-ban olvashatjuk e felhívást:

„Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerősíttettek;

bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!”

Ha Istenben bízunk, akkor az ő prófétáinak szavában is

bíznunk kell.

2. Mi az Írás-elvű kereszténység álláspontja?

Pascal, a híres francia matematikus, természettudós azt

mondta egyszer, hogy: „különböző eszmerendszereket, vallá-

sokat látok. Mindegyik azt mondja, hogy higgyél bennem,

mert ha nem bennem hiszel, akkor ilyen meg ilyen baj, bün-

tetés fog érni.” Pascal ezen az alapon egyik vallásban sem hitt,

mert a félelemre, az egyik legalacsonyabb rendű érzelemre

épít, és szenvedéssel, fájdalommal fenyeget. „De látok egy

olyan eszmerendszert a Bibliában – mondja Pascal –,

amelyben előre megmondott idői kijelentések vannak, hogy

mi fog történni a világban, és az ellenőrizhető.” És mint

fizikus és matematikus ellenőrizte, és mindaz igaznak

bizonyult.

A Jel 1,3. versében a következőket olvassuk:

„Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálás-

nak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak

abban; mert az idő közel van.”

Kik a boldogok? Boldog ember az, aki olvassa a

Szentírást. Tegyük meg az első lépést a boldogság útján, és

vegyük a kezünkbe a Bibliát, szenteljünk időt rá, kezdjük

olvasni! Ha valamit nem értünk, a további bibliakutatások

segíteni fognak nekünk. Kik még a boldogok? Akik hallgatják

e prófétálás beszédeit. Miért? Mert ha olvassuk, hitünk

erősödik, ha hallgatjuk, akkor szintén erősödik, és elérkezik a

boldogság harmadik lépcsőfoka is: „és megtartják azokat, a

melyek megírattak abban”, vagyis olvassuk, ne csak azért,

hogy tudjuk, mi van benne, hanem azért is, hogy megtartsuk

mindazt! Miért szükséges ez? Mert az idő közel van, Jézus

Krisztus nemsokára eljön. Egy példát találunk feljegyezve a

Targumban. Isten a vízözön előtt százhúsz évvel előre kijelen-

tette, hogy eljön a vízözön. Noénak azt parancsolta, hogy épít-

sen bárkát, hogy amikor eljön a vízözön, megmenekülhessen

ő és családja. El fogja majd borítani a víz a földet, és hajóra

lesz szükség. Ez a hír képtelen butaság volt a legtöbb ember

fülének. Az emberek nem hittek Istennek és nem hittek Noé

igehirdetésének. Teltek az évek, évtizedek, közeledett már a

százhúsz éves felkészülési időszak vége, és még sehol semmi.

Noé befejezte a bárkát. Az állatok Isten indítására a maguk

rendje szerint bementek a bárkába. Az emberek ezen

megdöbbentek. Ismét felidéződött bennük, hogy Isten azt

mondta, hogy ez és ez lesz, de nem hittek neki. Akik elhitték,

azok bementek a bárkába, akik nem hitték, azok kívül marad-

tak. Akik hittek és bementek, megmentették az életüket, akik

meg nem hittek, és kívül maradtak, elvesztek. 

3. A hit- és hiedelemvilágok

Bánki M. Csaba neves pszichiáter szerint: „Agyunk egyes

régebbi hiedelmekkel szemben egyáltalán nem »észleli« vagy

»tükrözi« a külvilágot, hanem elsősorban azt keresi benne,

amit már eleve odaképzelt. A körülöttünk zajló világot mi

soha nem a maga teljes és fenséges közömbösségében látjuk,

hanem abból jobbára csak a számunkra jelentéssel bíró dolgo-



kat vesszük észre, és ezeknek mi adunk újabb és újabb jelen-

téseket. Nem csoda, hogy elvárásaink szinte mindig beiga-

zolódnak: a pesszimista valóban mindenütt veszélyt, bajt és

kudarcot lát, a gyanakvó ember mindenfelé hazugságot,

csalást és rosszakaratot, a spiritiszta hívő pedig égen és földön

mindenfelé a szellemek és kísértetek keze nyomát fedezi fel.

Amit másoktól hallunk, az kétszeresen torzított, aki

látta, mi pedig tovább torzítjuk, amikor meghallgatjuk őt, és

átértelmezzük a szavait. A természet a maga saját törvényeit

követi, és minden jel szerint meglehetősen közömbös az

emberi faj iránt, ám a mi tudatunkban a világ csakis értünk,

nekünk és általunk létezik. Ezt az emberközpontú világot mi

teremtjük a saját hiedelmeink képére. Éppen mert mi

teremtjük, teremthetnénk egészen másmilyenre is. Torz és

hamis tükör hát az emberi elme? Az bizony. Létezik valóságos

tudás: ott kezdődik, amikor kételkedni kezdünk a „magától

értetődő” hiedelmek igazságában. Hiedelmek és igazság

között mindig a próba teszi a különbséget: igazság az, ami a

gyakorlatban elválik, kiszámítható módon működik. Az

előítéletek és babonák jobbára addig élnek, amíg az emberek

hinni akarnak bennük, és nem tesznek fel kérdéseket. A társas

hiedelmek erőszakos dolgok: az emberek nem csupán hisznek

bennük, hanem megpróbálják azokat a többiekre is ráerőltetni.

Főleg, ha hatalmuk is van hozzá. Márpedig a szabadság ott

kezdődik, amikor kérdéseket teszünk fel saját magunknak,

amikor engedelmes vakhit helyett merünk kételkedni,

megkérdőjelezni, és a valóság próbájának alávetni a saját

hiedelmeinket. Egyáltalán nem biztos, hogy feltétlenül igaz

minden, amiket mások igaznak tartanak, még akkor sem, ha

ezek a mások – az adott pillanatban – sokan vannak. Minden

előítélet szellemi rabság, a hiedelmek mindig a múltban gyö-

kereznek, a világ viszont gyorsan változik.” 

Nem kell nekünk vakon, hiedelmekben hinnünk.

Egyszer egy lelkész mondta el az előadásán, hogy ter-

vezte fiának a meglátogatását a gimnáziumban. A tanár mikor

meghallotta, hogy a lelkész beszélni akar vele is, mondta kol-

légáinak: „Nekem ez jó alkalom lesz arra, hogy kiverjem az

istenhitet a pap fejéből”. Találkoztak, beszélgettek:

– Kedves lelkész úr, lehet egy kérdésem? Ki

teremtette a Jóistent?

– Lehet nekem is egy kérdésem? – kérdezett vissza

a lelkész: Hol van a világ vége?

– A tanár keményen válaszolt: – Jó, azt tudjuk, a

világűr végtelen!

– Igen, de ezzel valamit elismert – jegyezte meg a

lelkész.

– Én nem ismertem el semmit! – válaszolt hevesen

a tanár.

– Ekkor láttam – gondolta a lelkész –, hogy „igen-

nem”-mel nem megyünk semmire, ezért elkezdtem ma-

gyarázni:

– Valóban végtelen a világegyetem?

Amikor az ember kijelenti, hogy a világegyetem

végtelen, akkor ezzel egyidejűleg elismeri magáról, hogy

az emberi agy felfogó képessége pedig véges, korlátok

közé van szorítva. És mivel a véges agyunkkal képte-

lenek vagyunk felfogni a végtelen világegyetemet, ezért

nem tudjuk megmondani, hol van a vége, és ezért mond-

juk, hogy végtelen.

Akkor egy utolsó kérdésem lenne: ha mi emberek a

mi véges agyunkkal nem tudjuk a fizikai világegyetemet

felfogni, akkor vajon logikailag milyen alapon lennénk

képesek felfogni azt az örökkévaló létező Istent, aki

mindazt, ami a számunkra végtelen, ismeretlen,

teremtette és fenntartja?

A tanár erre azt mondta: – Hagyjuk abba a beszél-

getést, mert még rászed arra, hogy én is higgyek

Istenben!

A tanár nem tudta előzetesen, hogy egy magasan képzett

lelkésszel van dolga, aki egyetemeken tanít, külföldre jár

előadó utakra, tévében, rádióban rendszeresen előad.

Egy agykutató nyilatkozata a hitről:

Szentágothai János professzor – 1994-ben távozott el az

élők sorából – tanítványa, aki szintén anatómusprofesszor,

Halász Béla akadémikus tollából kerültek ki az alábbi gondo-

latok a nevezett személyről: Ezek az összejövetelek

egyértelművé tették, hogy Szentágothai professzor miként

gondolkodik hitbeli kérdésekről. Egyetemi tanárként az ‘50-es

évek elején beláthatjuk, hogy nagyon veszélyes és kockázatos

volt bibliaórákat tartani. Hitéről egyébként így vallott: Az

istenhitemnek egyik legerősebb oszlopa és támasza az a

csodálatom, hogy a világ, az élő természet milyen csodálatos

berendezkedésű, és milyen hajszálpontosan illeszkednek

össze a legkülönbözőbb állatok és növények és minden

élőlény, akár a vízben, akár a barlangok mélyén, akár a magas

hegyeken, akár az Északi-sark közelében élnek is. Ez a

csodálatos harmónia és szépség, amilyennek én a teremtett

világot látom, bennem azt a gondolatot ébreszti, hogy ez nyil-

vánvalóan nem jöhetett létre magától vagy véletlenül, hanem

e mögött egy Teremtő gondolata, egy Teremtő akarata kell

hogy legyen. Mint ismeretes, Szentágothai professzor utolsó

évtizedeiben behatóan foglalkozott az agy elmetudata, és ezzel

összefüggésben a keresztyén hit összefüggéseivel. Mindezek-

ről egyik munkájában ezt írta: A tudomány kizárólagos kom-

petenciája, hogy elemzi azt, ami világegyetemünkben van, s

azt, hogy ami van, annak mi az oka. Az isteni kijelentés pedig

elsősorban arról szól, hogy ki a mindenség Teremtője, és a ter-

mészet élettelen, majd élő világának, és benne a teremtő mű

megkoronázásaként a teremtett embernek mi a célja és rendel-

tetése. Ezeket a kérdéseket a tudomány nemhogy megvála-

szolni, de még feltenni sem tudja. Végre be kellene látnunk,

elsősorban a keresztyéneknek, a zsidó tradíció fenntartóinak,

hogy nem feladatunk az egész emberi társadalom maga-

tartásának szabályozása, hanem csak az, hogy bizonyságot

tegyünk hitünkről és arról, hogy e hit boldogít már e földi élet-

ben is.” 

4. Isten utolsó üzenete

Utolsó üzenet Istentől: a próféciák, utolsó idők jelei, a

végidős tanítások. Csak felvillantva: utolsó vonat, egy család-

tag utolsó szavai, utolsó lehetőség valami elérésére. Átéljük a

fogalom mélységét? Egy példa: 

Történelemből kellett tanulnunk Napóleonról. Fiatal-

koromban számomra ő volt az igazi hadvezér. Melyik sport-

ágat űzte Napóleon? Szenvedélyes sakkozó volt. Mikor Szent

Ilona szigetére száműzték, akkor bajtársai, barátai ki akarták

menteni a száműzetésből, és egy sakk-készletet küldtek neki.

Az egyik fehér bástya alulról ki volt fúrva, és abba volt elrejt-

ve a megmentő üzenet: Legyen a meghatározott napon délután
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négy órakor a szigetnek bizonyos részén! Ide jönnek a bará-

tok, felveszik őt és kimentik. Hajóra szállt az ember, akinek át

kellett adnia a sakkfigurákat Napóleonnak. A hajón ez az

ember meghalt. A hajóskapitány annyit tudott, hogy ezt a

sakk-készletet át kell adni Napóleonnak, és mikor kikötöttek

Szent Ilona szigetén, akkor személyesen adta át, azzal az

üzenettel, hogy a barátai küldték. Napóleon napról napra

használta ezt a sakk-készletet, melyben ott volt a megmentő

üzenet, de nem tudta, és történt, ami történt. Hogy derült min-

dez ki? A ‘90-es években Párizsban sakkfigura kiállítást

szerveztek, és egy apuka elvitte a kisfiát, hogy megmutassa

azokat a sakkfigurákat, amelyekkel Napóleon játszott

valamikor. A kisfiú épp azt a fehér bástyát vette fel, megfordí-

totta és mondta: nézd, apa, ezt ki lehet csavarozni.

Kicsavarták, és kiesett a papír belőle, mire jött az őr, és mond-

ta, hogy tegyék vissza a bábut, nem szabad azokat bántani.

Majdnem 200 évvel később derült ki, hogy ott volt a

bástyában a megmentő üzenet. Istennek is van egy utolsó

üzenete, és jó lenne, ha nem járnánk úgy, mint Napóleon!

5. Conrad Lorenz (világhírű pszichiáter, etológus): Az

emberiség nyolc halálos bűne című könyvének megállapításai

beteljesedtek. Ténykérdés és tudvalévő: halálos bajból egy is

bőven sok lenne! 1. a föld túlnépesedése, 2. a természetes élet-

tér elpusztítása (víz, levegő, nyersanyag), 3. a versenyfutás

önmagunkkal, 4. a szürke unalom rezgése uralja az életünket

(öröm-fájdalom, kevesebb szenvedés-kevesebb öröm), 5.

genetikai hanyatlás, 6. a tradíciók lerombolása (az idős

emberekhez való viszony), 7. az emberiség egyre jobban dog-

matizmus, 8. a fegyverkezés (ismert-titkos).

Az utolsó idők jelei és a lelki egészség témakörben is

igaz ez az alapkérdés, hogy muszáj reagálnunk?

Emlékeztetőül: a stressz a felfokozott élethelyzetre, vagy

másként: stresszkeltő tényezőkre adott válaszunk. Ha

reagálunk – félelem, mentális és testi tünetek –, megvalósul a

stressz-szindróma. Mit mondott a Mester a Galileai-tengeren a

viharban hajózva a tanítványoknak: „Mit féltek, óh

kicsinyhitűek?” (Mt 8,26) Hogy van, hogy nincs hitetek?!

Mit mond Jézus, miként reagáljunk azokra a jelekre,

melyek arra utalnak, hogy az idők végezetén élünk? Kell-e

egyáltalán reagálnunk? Vagy pedig belátva, átlátva, felfogva a

helyzetet napirendre térhetünk a jelek láttán? Azaz „fejben”

elintézhetjük a dolgokat (cognitív-magatartás-pszichoterápiás,

„beláttatásos”, insight-terápia), és nem jön létre stresszreak-

ció. Olyan időkben, „Mikor az emberek elhalnak a félelem

miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére

következnek …” (Lk 21,26), azaz a stressz-szindrómában.

Erre tehát a bibliai válasz Jézus szava az evangéli-

umokban: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek

Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában

sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna

néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd

elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magam-

hoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.”

(Jn 14,1–3)

6. Milyen közel van Armageddon és a világ vége?

Nem ismerhetjük az időpontját. Jézus szavaival: „Arról

a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem,

hanem csak az én Atyám egyedül.” (Mt 24,36)

Apokaliptikus filmek előszeretettel vizsgálják a 2012-es

világvége-előrejelzéseket. 

Ez az a dátum, amikor a Maya naptárnak az 5126 éves

Hosszú Számítása véget ér, és le kell nullázódnia. Ez az

emberiség végét jelzi.

Ténykérdés, hogy nem ismerhetjük az időpontját. De az

igazság másik fele, hogy viszont ismerjük az idők jeleit, amik

hihetetlen „precíziós műszerként” jelzik Jézus közeli vissza-

jövetelét. 

Megállapítható, hogy a nukleáris fegyverek jelenléte a

világon továbbra is korunk kiemelkedő veszélyét jelentik!

„Többé már nem kell aggódnunk Armageddon miatt.

Azonban biztonságban lehet-e bárki is, mikor az oroszok

kezdik elveszíteni a felügyeletet nuklerális fegyvereik felett?”

– mondja egy híres politikus.

Továbbá az öngyilkos merényletek

naponta hatalmas jelként, felkiáltójelként

figyelmeztetnek!

– Tudatában vannak-e a világ

politikai vezetői annak, hogy az utolsó

időkben élünk?

– Válasz: egy világi újságból idéz-

zük a következő cikket: 

Tizennégy perccel az utolsó óra

vége előtt.

„Nincs már sok idő hátra ahhoz,

hogy az emberiség elpusztítsa önmagát.

Ezt azok a szakértők és atomtudósok

állítják, akik felelősséget éreznek a világ

végének közeledtét jelző óra figyelmez-

tetése iránt. Ennek a szimbolikus

időmérő szerkezetnek a mutatója mosta-

nában három perccel előrébb araszolt.

A tudósok sajátos időszámítása

szerint jelenleg tizennégy perc van még

hátra a végítéletet jelző utolsó óra

lejártáig. Az oka pedig mindennek az
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etnikai békétlenségben, a nacionalizmusban, a fegyverek

számának nagymértékű növekedésében keresendő.”

(Kerchheim Daily Newspaper, December, 1995)

– Megtudható-e a pontos ideje Jézus visszatérésének?

Erre a bibliai válasz a kategorikus nem! Jézus azt mond-

ja ugyanis:

„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég

angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.” (Mt 24,36)

– Tudhatjuk-e, hogy Krisztus eljövetele „korszakosan”

mikor van közel, az „ajtó előtt”, azaz „évszakot”, korszakot

tudhatunk-e? 

A válasz erre: igen! Mivel Jézus azt mondja fél-

reértelmezés, félremagyarázás lehetősége nélkül: „A fügefáról

vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet

hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: Azonképen ti is, mikor

mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó

előtt.” (Mt 24,32)

Elég-e akkor készülni, amikor zsendül a fügefa, közel a

nyár, s az ajtó előtt van?

Erre kérdéssel válaszolnánk. Elég-e akkor elkezdeni

készülni, takarítani, főzni, sütni, amikor a vendég az ajtó előtt

van, és kopogtat? Ugye nem elég, mert akkor már csak arra

van időnk, hogy ajtót nyissunk, és beengedjük!

– Igaz-e, ami „Einstein óta ismert, hogy minden relatív”,

és így fölösleges az időkérdéssel bíbelődni? Egyszer egy híres

filozófus, Nyíri Tamás professzor mondta: jó lesz vigyázni a re-

lativizmussal, nehogy „abszolutizáljuk”! Csínján bánjunk vele,

a relativizmussal „relatívan bánjunk”, különben minden csepp-

folyós lesz, és „szétfolyik” a kezünkben, és ez a logika, a gon-

dolkodás halála is lesz egyben!

– Legtöbbször az idői kérdést féligazsággal intézik el,

mondván: annak „napját, óráját senki sem tudhatja”. Aki a

bibliai kinyilatkoztatást megcsorbítja, megrövidíti, „meglop-

ja”, azt átokmondással, hangsúlyozott intelemben részesíti az

ige. A Jel 22,18–19. versében, mely így hangzik:

„Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv

prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá

tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;És ha vala-

ki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak

részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból,

a mik e könyvben megírattak.”

Isten átok tilalma alatt modja, hogy akár hozzátenni,

akár elvenni bármit abból, ami a Szentírásban van, nem

szabad! Arra kérünk mindenkit, hogy ezt figyeljük meg!

Semmit hozzátenni vagy bármit elvenni tilos!

7. Az utolsó idők jelei, vázlatosan

Amikor végigtekintjük vázlatosan az idők jeleit a Biblia

teljes összefüggésrendszerében, akkor ezt három nagyon

fontos ok, indíték alapján tesszük:

Jelképesen szólva: kerüljön fel a szemünkre „pro-

fetikus szemüveg”, mégpedig az egyetlen hiteles szemüveg,

a Bibliáé! Ezen szűrjük át a híreket, az ezernyi információt,

hogy ezáltal értsük, felfogjuk és elaboráljuk, feldolgozzuk

ezeket. Segítsen a helyes információfeldolgozásban! És ez

hatalmas dolog. A közelmúltban a Financial Timesban volt

olvasható: az újság egyetlen lapszámában annyi bit infor-

máció van, mint amennyit egy a középkorban élő

parasztember egész életében kapott. Akkor még nem

beszéltünk az információk esetleges fenyegető, horrortar-

talmáról.

„Ne nyugtalankodjék a szívünk, és ne féljen”, azaz ne

reagáljunk ezekre félelemmel, mint a többi ember! Ez a

legjobb stresszmegelőzés: egyszerűen nem reagálni reá. És ez

nagyon nagy dolog!

Ezenfelül még boldogok is lehetünk, és legyünk is,

hiszen: „Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálás-

nak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak

abban; mert az idő közel van” (Jel 1,3).

Tehát összegzően megállapítható, hogy mire kell az idők

jeleinek ismerete: hogy értsük, és ne féljünk, sőt lehetőleg

még boldogok is legyünk. Hiszen ha bekövetkezik a „nagy

vajúdás”, akkor ennek a végén egy örömteli esemény áll, a

szülés, születés, mely hatalmas ünnep a család életében!

Ezek után tekintsük át vázlatosan a jeleket és a különböző

referenciákat a jelekkel kapcsolatosan! Ezek széles konszenzu-

son, bizonyítékokon és valós tapasztalatokon alapulnak.

1. jel: vallási zűrzavar következik, hamis próféták jelen-

nek meg. „Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket”

(Mt 24,4–5.11.24). Harmincnyolcezer vallás van a világon! Ez

elég nagy zűrzavar.

2. jel: nemzetközi konfliktusok, háborúk hírei.

„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről…” (Mt

24,6–7).

„A Biblia álláspontja szerint az apokalipszis igen

kellemetlen képet fest az elkövetkezendőkről: természeti

katasztrófák, járványok, aszteroidabecsapódások, globális

felmelegedés, a gazdasági rendszer összeomlása, világméretű

konfliktusok és az isteni közbelépés eseménye.” (ABC-

NEWS, 2009. szeptember 24.)

3. jel: a világ elpusztulásának potenciálisan fennálló

veszélye (Jel 11,18): „és elpusztítsd azokat, a kik a földet

pusztítják.”

„A statisztikai törvényszerűség alapján teljes

bizonyossággal állítható, hogy amennyiben kellő számú atom-

bombát állítanak elő kellő számú országban, akkor ezek közül

az egyik egy véletlen baleset, emberi butaság vagy egyszerűen

egy őrült miatt fel fog robbanni” – mondta Sir Charles Snow

(az atombomba feltalálója).

4. jel: éhínség (Mt 24,7): „...és lésznek éhségek...”

„A nukleáris háború veszélyétől eltekintve a népesség

növekedése lesz a legsúlyosabb probléma, mellyel a

következő évtizedben a világ szembe fog kerülni.

Amennyiben nem teszünk lépéseket, a föld lakóinak kezel-
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hetetlen mértékűre való növekedése katasztrofális

következményekkel járhat és fog is járni” – mondta Robert S.

McNamara (a Világbank korábbi elnöke).

Hozzávetőlegesen 57 millió ember hal éhen évente. Ez

napi 156 000 embert jelent. A világ lakosságának 60%-a

alultáplált, és 20%-a éhezik. „...és lésznek éhségek és

döghalálok, és földindulások mindenfelé.” (Mt 24,7)

5. jel: dögvész (járványok), döghalálok (betegségek) –

„lésznek... döghalálok...” (Mt 24,7).

WHO [Világ Egészségügyi Szervezete]: az elmúlt húsz

évben huszonnyolc új betegség tűnt fel. Nő a kergemarhakór

emberi áldozatainak száma. (Denver Post, 2000.  július 25.)

Az AIDS-esek száma: 40 000 000, azaz ennyi AIDS-

beteg van a világon. 16 000-en fertőződnek meg naponta. 27

millió a halottak száma.

A HIV/AIDS-járvány bizonyítottan felülmúlja a „fekete

halálnak” nevezett pestist, mely az emberiséget valaha sújtott

legszörnyűbb betegség. (ABC-News, 2002. január 30.)

6. jel: földrengések – „és lésznek... földindulások…”

(Mt 24,7).

Földindulások: óránként 10–14, évente 12–14 000 föld-

rengés figyelhető meg, és növekvő mértéket mutat. 

7. jel: erkölcsi romlás. „A miképen pedig a Noé nap-

jaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert

a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak

vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a

melyen Noé a bárkába méne, És nem vesznek vala észre sem-

mit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá:

akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.” (Mt 24,37–39)

„És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága

a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szünte-

len csak gonosz.” (1Móz 6,5)

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz

idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők,

pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt

engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok; Szeretet nélkül

valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek,

kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfu-

valkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják

annak erejét.” (2Tim 3,1–6) 

A felsorolt utóbbi tizenhét jellemhiba hiánytalanul és

markánsan fellelhető napjainkban, és sajnos az úgynevezett

hívők között is!

8. jel: az erőszak és a terrorizmus fokozódása: „A föld

pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld

erőszakoskodással” (1Móz 6,11). És lásd a napi hírekben a Mt

24,37 teljesedését!

9. jel: környezetszennyezés (globális felmelegedés):

„...és a föld, mint a ruha megavul...” (Ézs 51,6). Másod-

percenként egyharmad hektár nagyságú erdőterület pusztul el

a földön. Évente összesen akkora nagyságú erdőterület pusz-

tul el, mint Lengyelország területének fele. Vö. idézet a 2. jel-

nél (ABC-NEWS 2009. szeptember 24.).

10. jel: globális éghajlatváltozás és szélsőséges időjárás:

„és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a

tenger és a hab zúgni fog...” (Lk 21,25). Erre egy szemléltető

példa Amerikából – 1999. május 3-án – „A pokolból jött

tornádó” leírása: 1,6 km széles, 128 km-es körzetben pusztí-

tott, maximális szélsebesség 508 km/óra, 10 000 földig rom-

bolt otthon, több mint egymilliárd dollárnyi kár!

11. jel: Kétféle evangelizáció a végidőben – 1. jelensége:

az e világi üdvözültség, azaz békesség, biztonság, és az

„aranykor” ígérete: „Mert a mikor ezt mondják: Békesség és

biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájok, mint a szülési

fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem

menekednek...” (1Thessz 5,3). Dosztojevszkij A Karamazov

testvérek című regényében van egy ismert jelenet. Krisztus

újra megjelenik Spanyolországban. A nép megmozdul, óriási

lelkesedéssel fogadja, de az inkvizíció börtönbe veti, bíróság

elé állítja: „Miért jöttél? Hogy megzavarj minket?” kérdi tőle

a főinkvizítor. Majd keserű szemrehányásokkal folytatja: „Te

túl magas célokat tűztél az emberek elé. Nem ismered az

embert! Idealista vagy! Mi kijavítottuk a művedet! A mi egy-

házunkban az emberek nyugodt biztonságban élnek, gond

nélkül. S most mindezt meg akarod semmisíteni? Távozzál!

És ne gyere vissza többé! Soha! Soha!” És ma mi a helyzet? 

Ha Isten igéjét valóban ihletett, mértékül szolgáló

beszédnek tartjuk, akkor és csak akkor alkalmas az egyedül

hiteles iránytű szerepére. Ugyanis ez kell, ez kellene a

tájékozódáshoz az eszmeáramlatok zűrzavarában, a vallások

és felekezetek megkülönböztetéséhez.

12. jel: kétféle evangelizáció a végidőben – 2. jelensége:

„És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd

az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a

vég.” (Mt 24,14) 

Figyeljük meg jól, minden szó, fogalom kulcsfogalom,

és nagyon hangsúlyos: ez az evangélium, amit én is képvise-

lek bizonyságul, minden népnek, az egész világon.

Alig van már „fehér folt”! Kína és Észak-Afrika is

„evangelizált” terület lesz rövidesen.

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek... ismét eljövök...” (Jn

14,1–3)

8. Az emberi történelem végkifejlete Jézus nagy pro-

fetikus beszédében.

A végidő végső szakaszának eseménysorozata (a Mt 24;

Mk 13 és a Lk 21. fejezete alapján).

1) A kettős kérdés és a megválaszolás sorrendje:

„Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele

lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?” (Mt 24,3)

2) Nyomatékos, bevezető intelem: „És Jézus felelvén,

monda nekik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,

Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én

vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek” (Mt 24,4–5).

3) A végidő eseménysorozata: A „vajúdási fájdalmak

kezdete”. „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk

híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mind-

ezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég” (Mt 24,6).

Lásd még Jn 16,20–21; 1Thessz 5,3.

A nagy vallási konfliktus „Akkor nyomorúságra adnak

majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek

minden nép előtt az én nevemért.” (Mt 24,9)

E két időszakban végig érvényesül:

– A félelem fokozódása – „Mikor az emberek elhalnak a

félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerek-

ségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.”

(Lk 21,26)

– Hitető jelek és csodák – „Mert sokan jőnek majd az én

nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és

sokakat elhitetnek” (Mt 24,5). „És akkor fog megjelenni a
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törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehel-

letével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével”

(2Thessz 2,8). „És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz

alá az égből a földre, az emberek láttára” (Jel 13,13).

– A „pusztító szelek” kegyelmes visszatartása – „Ezek

után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a föld-

nek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a

tengerre, se semmi élőfára” (Jel 7,1). 

– A „nyomorúságos idő” (azonos a hét utolsó csapással!)

– „Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ

kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha” (Mt 24,21).

– A legnagyobb démoni jelek és csodák a nyomorúságos

idő legvégén – „Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a

Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és

hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek,

annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Mt

24,23–24)

–  Jézus szabadító megjelenése hatalommal és dicsőség-

gel, mennyei seregek kíséretében – „És akkor feltetszik az

ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden

nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég

felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt 24,30)

9. Összegző megállapítás

Egy átlagos felmérés szerint az emberek átlag 36%-a nyi-

latkozik úgy, hogy rendelkezik Bibliával, s ezt a 36%-ot 100%-

nak véve, ennek mindösszesen 2%-a olvassa rendszeresen. 

Az emberiség számára két nagy „Biblia” adatott, az

egyik a hagyományos, szó szerinti értelemben vett könyv,

amit viszonylag rendkívül kevesen olvasnak. Adatott egy

másik „Biblia” is, az pedig a természet, a nagybetűs élet, amit

pedig kénytelenek olvasni, ha akarják, ha nem. Ha nem

olvassák az elsőt, majd fogják olvasni a másodikat, és az

tanúságtétellel szolgál nekik. 

Az utolsó idők jeleinek kettős funkciója

1) Az emberiséget felrázni alvó állapotából, hiszen

„kába álomban, irritábilis aluszékonyságban” van az

emberiség legdöntőbb része (Hamvas Béla). Egy friss mag-

yarországi statisztikai felmérés szerint a lakosságnak

kevesebb mint 20%-a tudja azt, hogy milyen bibliai alapja van

például a húsvétnak. Szintén friss statisztikai adat szerint

Magyarország lakosságának úgyszintén kevesebb mint 20%-a

mondható gyakorló keresztyénnek, így távolról sem állja meg

a helyét a keresztyén Magyarország kifejezés, sőt keresztyén

Európa kifejezés szintén nem időszerű. „Ma keresztény

Európáról vagy Magyarországról beszélni anakronizmus,

ugyanis ilyen nincs. A katolicizmus is kisebbségben van ebben

az országban, a gyakorló keresztyének száma 20 százalék alatt

van, ezt Tomka Miklóstól kezdve egyéb szakemberek is alátá-

masztották már.” (Gáncs Péter)

Talán megszólíthatók lesznek sokan a felerősödő válság-

jelek hatására, hátha feleszmélnek, és talán logikus kérdéseket

tesznek fel. 

2) A jelek másik funkciója: a döntően „laodiceai”

állapotban lévő gyülekezetek, hívők talán szintén felébrednek,

és rájönnek arra, hogy újból meg kellene térniük és felkészül-

niük a végső nagy evangélium hirdetésére. Jézus Krisztus

élete és halála mintegy 300 előre megírt próféciát teljesített

be, s ezzel mintegy előre megírta saját önéletrajzát. Ha ez a kb.

300 prófécia Jézus első földre jövetelével beteljesedett, akkor

az már csak teljesen logikus, hogy ugyanilyen hallatlan pre-

cizitással beteljesülnek a visszajövetelével kapcsolatos pro-

fetikus ígéretek is. Fontos itt megjegyezni, hogy ez nem hit

kérdése, hanem egyszerűen logika kérdése, tudniillik ha

ugyanaz a Krisztus, ha ugyanaz a Biblia, ugyanaz az élet,

akkor ez a tétel logikusan következik. Ugyancsak tanulságos,

hogy ha a Máté 24. kettős próféciájából az első egzakt, korrekt

módon már beteljesedett, akkor a kettős prófécia második fele,

az Úr visszajövetelére vonatkozó ugyanilyen egzakt és korrekt

módon fog bekövetkezni. Ismét hangsúlyozzuk, ez nem hit

kérdése, ez a logikáé. És ha valaki nem fogadja el ezt a

következtetést, az a formállogikát, az egyetemes emberi gon-

dolkodás alapját, azaz a gondolkodást utasítja el. 

Valaki egyszer mondta: hogy Jézus Krisztus vagy

valóságosan az, akinek bemutatja magát, vagy pedig a

világtörténelem legnagyobb csalója. A második alternatíva itt

teljességgel nem lehetséges, abszolút kizárt, ugyanis szaktu-

dományosan legjobban dokumentált történelmi bizonyítékok

szólnak Jézus Krisztus élete, valamint feltámadása

hitelességéről. Továbbá egyszerűen normál lélektanilag sem

lehetséges, hogy valaki egyszerre legyen a világ legnagyobb

csalója és ugyanakkor a világ legjobb, legirgalmasabb,

szeretetre legméltóbb embere is.

Sok bibliakutató van azon a véleményen, hogy lehet-

séges: mi vagyunk a legutolsó nemzedék ezen a földön. Ennek

bibliai alapjai: „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.” (Lk 21,31–32) Jézus

esküvéssel hangsúlyozza, félrebeszélés, félreértelmezés

lehetősége nélkül, hogy ha valamennyi prediktorjel már maxi-

málisan „jelez”, akkor egy generáción belül mindezek

meglesznek. Ha nem halunk meg ideje korán, akkor lehet-

séges, hogy találkozni fogunk Jézussal. Mindegy, hogy Isten

mellett állsz, és őt választod, vagy nem, mindenképpen

találkozni fogsz vele. Ez a legnagyobb lehetőség, ami valaha

egy ember előtt állt. A próféták azt kívánták, bárcsak ennek a

generációnak lehetnének a tagjai. Ez a kor egyszerre a leghor-

rorisztikusabb és ugyanakkor a legünnepélyesebb is lesz. Ezt

a sátán nagyon jól tudja, és irigyli tőlünk ezt a kiváltságot, és

mindent megtesz, hogy ne vegyük ezt észre. Annyira utálja

Istent, hogy mindannyiunkat el akar pusztítani. Ha eléri, hogy

ne bízzunk Istenben, akkor mi is áldozat leszünk. Hányan

vagyunk úgy, hogy álmodunk a jövőről? Kinek van álma a

jövővel kapcsolatban? Tudjuk, hogy egyedül Isten válthatja

valóra álmainkat? Ha viszont nem Isten szerint megyünk

előre, akkor nem álmunk lesz, hanem rémálmunk. Persze a

sátán különféle nagyon kedvező dolgokat ajánl nekünk.

Ugyanúgy van, mint a halászok, akik először beetetik a

halakat. Finom falatokat dobnak a vízbe, aztán mondják:

Halacska, halacska, gyere! De ő nem azért dobja be a finom

falatokat, hogy megetesse őket, hogy jót tegyen velük, hanem

amikor a hal ráharap, kikapja a horoggal. Az ellenség soha

nem ad azért semmit, hogy jóllakasson. Mindig valamit ajánl,

de cserébe mindent el akar venni. De ha Isten útja szerint

élünk, az álmunk, amit Isten adott nekünk, beteljesedik általa.

Ha olyan híreket fogunk hallani, hogy most már nem

lesz rossz, biztosan rosszabb lesz, tudjuk meg, a dolgok

fokozódó mértékben egyre rosszabbak lesznek a világon még
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akkor is, ha azt mondják, mint például a közelmúltban az USA

elnöke, hogy a gazdasági válságnak vége. Ez nem így van!

Csak a vakok hiszik így, de mi nagyon sokszor szeretnénk

hinni a hazugságokban. Azt akarja Isten, hogy népe felébred-

jen és az örökkévalóság felé forduljon. De annyira vakok és

álomittasak vagyunk, hogy nem hallgatunk Istenre. Azt gon-

doljuk, sok-sok időnk van még. Gondoljuk el, hogy mindany-

nyian a Titanicon utazunk most, hogyha kinézünk az ablakon,

látjuk a hatalmas nagy, végtelen óceánt. Gyönyörű, ahogy

szeljük a vizet, igaz? Mit mondtál magadnak, mikor ma reggel

beágyaztál? Beágyaztál ezen a reggelen? Jó dolog beágyazni?

Szépen el lehet ezeket végezni, jó dolog kitakarítani, elmoso-

gatni, ez mind jó dolog. Megtanítjuk a gyerekeinket is, hogy

mindezeket meg tudják tenni, de képzeljük el, hogy a Titanic

éppen a jéghegy irányába megy, összeütközik, és a hajó elkezd

bedőlni! Lehet érezni a lábunk alatt, hogy a padló nem víz-

szintes, valami nincs rendben. Azt mondják, hogy a hajó el fog

süllyedni. Kinézünk, és látjuk, hogy a hajó egyik vége maga-

sabban van, mint a másik. És az embereknek kiosztják a mel-

lényeket. Mi lenne, ha valaki azt mondaná ekkor, hogy

gyertek, mosogassunk el? Ez jó dolog lenne? Nem gondolom,

illetve nem akkor, mikor a hajó elkezd süllyedni. Hogyha

próbáljuk megvetni az ágyat, vagy elmosogatni, akkor azt

mondják, hogy őrültek vagyunk. Ha egy átlagos, normális

életet élünk, mikor a hajó süllyed, akkor – bármilyen nehéz is

kimondani! – pszichotikusak, őrültek vagyunk! Testvéreim! A

hajó, ez a világ süllyed, és ha mi egy normális, átlagos keresz-

tyén életet élünk, ahogy mindenki más, akkor bármilyen nehéz

is kimondani: őrültek vagyunk, és akkor a hajóval együtt

fogunk elsüllyedni! Az egyetlen remény, hogy felveszünk egy

mentőmellényt, és segítünk, hogy mások is megkapják.

Nagyon kevés év után feltehetően a világ valóban süllyedni

fog, és az egyetlen lehetőségünk, hogy megmeneküljünk, ha

elhagyjuk ezt a bolygót, de csakis Isten tud elvinni minket

innen. Istennek szüksége van ránk, és hív bennünket, hogy

álljunk be a munkába. Tiszta embereket keres. Semmit, ami

világiasságot tartalmaz, semmi világias mozi, zene, magazin

és semmi világias televíziós sorozat! Nehogy úgy járjunk a

világias értékrenddel és gondolkodásmóddal, mint a Noé

korabeli emberiség, akik hallatlanra vették az üzenetet, mond-

ván: „itt nem szokott eső esni!” Vagy Lót idejében, amikor a

közvetlen családtagjainak, „az ő vőinek úgy tetszék, mintha

tréfálna” (1Móz 19,14). Csak Isten szava egyedül alkalmas a

megmentésünkre.

A gyülekezetek többsége ma valóban alszik. Néhányan

közülük bölcsek, néhányan bolondok. Néhányan készen áll-

nak, néhányan nem. De a legtöbbjük alszik. Egyáltalán nin-

csenek tudatában, hogy a végidőben élünk. Hogy ennek most

van az ideje, hogy olaj legyen a lámpásainkban. De van egy

harmadik csoport, aki egyáltalán nem alszik. Ezek azok, akik

kiáltják, hogy ébredjetek fel, mert jő a vőlegény! Istennek

emberei vannak ma a világban, akik utaznak és ébresztgetik az

embereket, azt mondják, hogy ébredjetek, ébredjetek, keljetek

fel! Istennek sokkal több ilyen emberre van szüksége.

Felébredési folyamat megy végig az egész világon. Néhányan

készekké válnak, néhányan pedig egyáltalán nem ezen az úton

vannak. Polarizáció történik. Amikor van egy egyenes, korrekt

üzeneted, mindig két csoportra osztja a hallgatókat. Néhányan

elfogadják, felébrednek, és dolgoznak Istenért, mások azt

mondják, hogy én nem szeretem ezt az üzenetet hallgatni, nem

jó érzés, és visszamennek aludni. Sokuk számára ez az utolsó

döntési lehetőség, és ezt követően nem lesz már lehetőségük.

Amikor Noé bárkája épült, az ajtó nyitva volt még egy dara-

big, és be lehetett menni. De az ajtó záródása után egy perccel

már nem volt lehetőség. Ma van még lehetőség, még mindig

szerezhetünk olajat a lámpásunkba.

Legyen az embereknek kristálytiszta hite, és kapjanak

céltudatosságot az által, amit még nem látnak a mennyből! És

annak a tudásától, hogy milyen végtelen lehetőségek és

erőforrások állnak rendelkezésre. 

Mielőtt Jézus elment, azt mondta, hogy „Nékem adatott

minden hatalom mennyen és földön.” (Mt 28,18) Akartok egy

gyenge vezetőt követni, vagy egy olyat, akinek minden hatal-

ma megvan? Néha azt gondoljuk, hogy az emberek felelősek

azért, hogy a munkát előrevigyék. Amikor új törvénykezések

születnek, amikor kormányok változnak, amikor az új világ-

rend próbálja kontrollálni az életünket, lehet, hogy olyan

kísértő gondolat fut át rajtunk, hogy ők vezetik az életet. Ez

egyáltalán nem igaz. Nem tehetnek semmit Isten engedélye

nélkül. Isten van az irányítói, kontrollszékben. Amikor az

ellenség majd üldözi és kínozza Isten embereit, akkor úgy

tűnik majd, hogy ők vannak irányításban. De például mikor az

ősi szabadítási történetben az ellenség, az egyiptomi hadsereg

üldözőbe vette Isten népét, elmerült a Vörös-tengerben. Isten

teljes mértékben, mindent irányít, és teljes szívvel bíznunk kell

benne. Lelke által inspirálva követjük az ő életét. Teljes ere-

jében, felvéve a menny fegyverzetét, megyünk előre a

küzdelemben, és azt akarjuk tenni, amit Isten akar, hogy

tegyünk. És tudjuk, hogy az ő mindenhatósága minden szük-

ségletet be fog teljesíteni. Szóval azt mondhatjuk, hogy a

gyülekezet legkritikusabb napjai ma vannak, ebben a korszak-

ban adattak, és a kiképzés most történik. Gyakran mondjuk mi,

hogy keresztyén katonák vagyunk, de nem nagyon szoktunk

engedelmeskedni a mi „tábornokunknak”. Amikor azt mondja

egy főparancsnok, hogy vedd fel azt a dolgot, akkor mit tesz

egy katona? Mi lenne, ha azt mondaná, hogy hadd gondolkod-

jam el rajta egy kicsit? Nem működne, igaz? Ha te Krisztus

katonája vagy, és Isten azt mondja, hogy tegyél meg valamit,

csak egy válaszod lehet: Igen, Uram! Különben nem is vagy,

nem vagyunk keresztyének. Egyelőre az engedelmesség mutat-

ja meg, hogy mennyire vagyunk hűek a parancsnokhoz. Ha a

válság teljes mértékben megnyilvánul, akkor már késő lesz.

Isten most akar kiképezni bennünket! Isten építi hadseregét, és

hamarosan meg fog minket próbálni. Minden reggel, mikor

felkelünk, adjuk meg magunkat neki, hogy teljesen kontrollál-

hassa az életünket. Nincs szükségünk a világi mérgekre,

életvitelre, nekünk rendes testi, lelki eledelre és életvitelre van

szükségünk. Végül egy fohásszal fejezzük be:

Mennyei Atyánk, nagy kiváltságnak tartjuk, hogy tró-

nodhoz jöhetünk. Köszönjük, hogy elhívtál a szolgálatodra a

történelem utolsó idején. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy

a világnak oly sok befolyását engedtük az életünkre! Kérünk,

bocsásd meg, hogy nem töltöttünk elég időt veled! Azt ígér-

ted, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor te, hűséges Urunk

megbocsátod, és megtisztítasz bennünket. Készíts fel minket,

taníts minket, adj nekünk erős lelki izmokat, és add, hogy

hatással legyünk a többi emberre a te utolsó mozgalmadban!

Tudjuk, hogy nagyon hamar itt leszel, és mi a te kezedbe

tesszük magunkat. Köszönjük, hogy odaszentelhetjük

magunkat neked. Jézus nevében. Ámen.


