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Drága Urunk,  
Konferenciánk utolsó estéjéhez érve megköszönjük neked mindazt, amit ezekben a napokban tettél. 
Megköszönjük a kegyelmet, amit adtál, megköszönjük az erőt, amivel felruháztál minket. Köszönjük 
azokat, akik áldozatos háttérszolgálatot vállaltak, letették az életüket kényelmünkért és 
segítségünkre voltak, köszönjük Urunk. Hisszük, hogy te feljegyzel minden áldozathozatallal járó 
cselekedetet. Köszönjük a kegyelmet, amit nekünk adtál, hogy hirdethessük a Te Igédet, és köszönjük 
az Igét, amit a szíveinkbe ültettél. Urunk, most elérkeztünk az utolsó estéhez, szükségünk van Rád, 
Urunk, nagyon nagy szükségünk van Rád. Erőtlen a beszélő és mi is gyengék vagyunk, szükségünk van 
Rád, szeretett Urunk, hogy sátorozz felettünk kegyelemmel és hatalommal. És ahogy most a harcról 
beszélünk a Te visszajöveteledért, kérünk, hogy valami hatoljon be a szívünkbe és maradjon meg ott, 
mint egy fénysugár. És különösen kérlek minden itt lévő fiatalért ma este, hogy Isten Igéje, Isten 
prófétai szava jelentsen számunkra többet, mint eddig valaha. Mindezt az Úr Jézus drága nevében 
kérjük. Hit által állunk abban a kegyelemben és erőben, mely felken minket Igéd hirdetésére és 
tolmácsolására, és Igéd hallására. Jézus nevében, Ámen. 
 

Úgy gondolom, ma este elérkeztünk az Úr visszajövetele fölötti harc témájának végéhez. 
Tegnap este ennek a konfliktusnak a lényegéről beszéltem, ami Jézus bizonyságtétele. A 
menyasszony, aki elkészíti magát; az arany, a drágakövek és drága gyöngyök létrejötte, amiből a 
Mennyei Jeruzsálem felépül, és amiből a menyasszony, a Bárány felesége felépül.  

Ma este az Izrael fölötti harcról szeretnék beszélni. Úgy gondolom, ma este ezzel kell 
foglalkoznunk, mert ez a kor Izrael Házának dicsőséges megváltásával fog befejeződni. Istennek a 
Gyülekezetre vonatkozó célja nem teljesülhet be a zsidók nélkül. Ővelük kezdődött, amikor a dicsőség 
Istene megjelent ősatyánknak, Ábrahámnak. Ő két dolgot mondott neki: Belőled nagy nép származik 
majd, és Benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Ennek már több ezer éve, hogy Isten szólt 
Ábrahámhoz. Láttuk ezt az eszközt az Ószövetségen keresztül, harcok és konfliktusok közepette, 
egyik kísérlet után jött a másik, hogy likvidálják őket, legyen az egyiptomi fáraó, vagy legyen az 
Babilon, Bábel, vagy Perzsia, vagy a Hellenizmus, a legmegtévesztőbb hatalom, hogy tönkretegye és 
megsemmisítse Izraelt; vagy a Római Birodalom, Izrael nagy ellensége. Egészen végigvonul ez a 
konfliktus, a harc Izraelért. Ez a harc nem ért véget, még akkor is, ha a zsidó nép elutasította Jézust. 
Az egyik legfurcsább felfogásnak tartom ezen a világon, amikor az emberek azt mondják nekem, hogy 
az ok, amiért a zsidó nép olyan rettenetesen szenvedett Jézus elutasítása óta, azért van, mert 
elutasították Őt. Ezt rendkívülinek találom, legyenek a keresztes hadjáratok, vagy az inkvizíció, vagy a 
progromok (zsidó ellenes felkelések a cári Oroszországban, - f.m.), amiben ezrek haltak meg, vagy a 
Holokauszt, amiben legalább hat millióan haltak meg. Személy szerint hiszem, hogy Simon 
Wiesenthalnak (osztrák zsidó Holokauszt túlélő, - f.m.) igaza van, hogy ez a szám nem hat millió, 
hanem nyolc millió. A világ zsidó népességének két harmada meghalt a Holokausztban. Azt mondják 
nekem, hogy ez azért van, mert a zsidók elutasították Jézust. Nincs kétség afelől, hogy szenvedés jött, 
száműzetés jött, gyűlölet jött, üldözés jött. De nem értem azt a gondolkodásmódot, ami szerint az 
igaz Gyülekezet, ami ugyanúgy szenvedett, üldözték, gyűlölték, rossz színben tüntették fel, 
mártírhalált szenvedtek, azt mondják azért volt ez, mert az Úr neve közöttük van. Viszont azt 
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mondják, a zsidó nép azért szenvedett annyit, mert elutasította Jézust. Ez így nem értelmes. Miért 
gyűlöl a Sátán egy olyan népet, aki elutasította a Messiást? Miért üldözte őket mindenhol ez alatt a 
kétezer év alatt?  Miért? Hacsak a Sátán nem tudja, hogy ennek a kornak a vége meglátja a zsidó nép 
üdvösségét, és Isten céljának bevégezését. Remélem, érthetően ki tudom magam fejezni. Az Úr 
visszajövetele fölötti harc nemcsak Jézus bizonyságtételével áll kapcsolatban, hanem Izraelre is 
összpontosul. A Sátán célja - és jól figyeljetek -, és a sötétség erőinek a célja az, hogy likvidálja 
Izraelt, mielőtt üdvösségre juthat. Mit gondoltok, miért jött a Holokauszt? Mit gondoltok, miért 
haltak meg közülünk olyan sokan a legrettenetesebb körülmények között, legalább két millió 
kisgyermek? Miért? A Sátánnak egy nagy próbálkozása volt, hogy Isten célját meghiúsítsa, hogy 
lehetetlenné tegye Izrael államának újra felállását. De Isten az emberek haragját arra fordította, hogy 
megszabadítson bennünket. És a Holokauszt lett Izrael állama megalakulásának katalizátora. Amikor 
azoknak a rettenetes napoknak a végén két millió túlélő jött ki a táborokból, nem volt hova 
menjenek. Amikor visszamentek otthonaikba, egyeseket megöltek úgynevezett pogány keresztények. 
De eljutottak a szívükbe Theodor Herlz szavai, „Amikor az állam létrejöttének ügyében cselekedtek, 
akkor az létre fog jönni”, amikor visszamentek Izrael földjére, bármin, ami hajózásra alkalmas eszköz 
volt, vagy néhány esetben, hajózásra alkalmatlan. Az egész Brit Birodalom ellenük állt, a királyi 
légierők, a királyi tengerészet nem tudta megállítani az embereknek azt az áradatát. Végül a britek 
belefáradtak az egészbe, és feladták. Nagyon furcsa, hogy amikor utoljára a brit zászló lengett 
Jeruzsálem felett, tévedés folytán fejjel lefele volt kitűzve.  

Előttem szóló drága testvérem egy teljes átfogó képet adott az Úr bármikor bekövetkező 
visszajöveteléről, és sokat szólt Izrael államának újra felállásáról. Istennek drága Családja, el akarom 
nektek mondani, hogy egy újabb Holokauszt van tervben. Homeini ajatollah azt mondta, kérjük 
Allahot, hogy minden zsidó térjen vissza az Ígéret Földjére, és akkor elgázosítjuk és elhamvasztjuk 
őket egy helyen. Ahmadinejad ismételten mondta, letöröljük Izraelt a világ térképéről. Iránnak egy 
olyan nukleáris programja van, amit a biztonságiaktól tudunk, hogy az első, aki kap belőle, Izrael lesz. 
Ez nem tündérmese, ez tény és valóság. Elie Wiesel, Nobel békedíjas mondja, hogy a világ 
társadalmaiban, Európában, különösen Nagy-Britanniában, ugyanazokat a bizonyítékokat látja, 
amelyek az 1930-as években a Holokauszt előzményei voltak. Tommy Lapid, aki nemrégiben halt 
meg, a Shinui politikai párt megalapítója volt, és természetesen, Elie Wiesel is Auschwitz túlélő, 
Tommy Lapid szintén Auschwitz túlélő volt, ugyanezt mondta röviddel halála előtt: A Náci 
Holokausztot megelőző napoknak mindazokat a jellegzetességeit látom most.   

Az Úr visszajövetele fölötti harcnak nagyon nagy köze van Izraelhez. Már mondtam és most 
mondom újra, hogy Isten célja nem juthat bevégzettségre a zsidó nép nélkül. Hála Istennek, a Sátán 
nem tud mindent. Ő egy teremtett lény, ami önmagában is egy rejtély, óriási intelligenciája van, de 
nem mindenek fölött való az intelligenciája. Kiválaszt Isten Igéjéből, tudom, furcsának hangozhat 
számotokra, de a Sátán Isten Igéjének magántanulója. Intelligens hálózata révén Ő szintén egy 
ismeretlen, de nagyon is valóságosan jelenlévő személy minden ima-összejövetelen, ami csak számít 
az Úrnak. Egyetlen dolgot tűzött ki. Amikor a zsidó nép szívén lévő lepel szétszakad, a szemüket fedő 
vakság látássá lesz, a megkeményedés, ami rájuk esett, megolvad, olyan harang kongása lesz az, 
amely az ő végét hirdeti. Ezért megtesz minden lehetséges dolgot, hogy ezt a népet likvidálja, mielőtt 
a csoda megtörténik. Kudarcot fog vallani, teljes kudarcot. És utolsó próbálkozása, hogy ezt a népet 
megsemmisítse, üdvösségükhöz fog vezetni. Csakúgy, mint az első próbálkozása, hogy likvidálja 
őket, katalizátorrá lett Izrael államának létrejöttéhez, és a száműzöttek egybegyűjtésére Izrael 
földjére, ugyanígy ez az utolsó kísérlete, hogy likvidálja őket, megítélésem szerint üdvösségük 
katalizátorává lesz.  

Nehezen tudom ezt teljesen kifejezni, de még mindig nagyon sokan, akik Izraelben élnek, a 
Holokauszt túlélői. Annak a területnek az ügyvezető igazgatója, ahol én is élek, Jeruzsálem fejlesztési 
vállalata, csodálatos ember volt. Kisfiú volt, csak négy éves volt, amikor beküldték a koncentrációs 
tábor gázkamráiba, hogy kihúzza a meghalt emberek aranyfogait. Utolsó napjáig szenvedett, szemei 
kidülledtek a pajzsmirigytől, csodálatos ember volt. Az egyik legnagyszerűbb gyermekregény írónkra 
gondolok, aki néhány háznyira lakik tőlem, aki egy másik fiú volt, aki aranyfogakat húzott ki. A 
bankmenedzserem, egy másik volt. Mivel elveszítettem az apám családját, olyanok voltak 
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mindannyian, mint titkos szolgálatosok, a társadalomnak egy nagy családja, akik gondoskodtak 
rólunk. Gondolok a drága Annára, aki mindig azt akarta, hogy az ő szörnyű kis mopszlija találkozzon 
az én spánielemmel, és amikor csak megláttam, hogy jön le az egyszemű mopszlijával, mindig 
megfogtam a kutyámat, és felemeltem. Anna kislány volt, amikor egy földbe ásott lyukba tették 
Magyarországon, és három és fél évig sohasem látta a napot vagy az eget. És amikor előjöhetett, a 
családjából mindenki meghalt. Vagy eszembe jut az a drága ember, aki rögzíti az igehirdetéseimet, és 
friss híreimet Jeruzsálemben. Ő és az ikertestvére két évig egy lyukba voltak temetve, mert Dr. 
Mingle a halál angyalaként kereste őket, hogy kísérleteket végezzen rajtuk.  

Ez valami csodálatos, hogy Isten ilyen népet alkotott, mint Izrael. Ebből az összetört szívből, 
ebből a szomorúságból, ebből a fájdalomból született meg egy állam. És el tudjátok képzelni, 61 éves, 
(2009-ben, - f.m.). Ez alatt a 61 év alatt kilenc háborúja volt, az Iszlám ellenségeink irántunk való 
gyűlölete egy cseppet sem csökkent. Remélem, hogy legalább amit ma este mondok, a szívetekbe új 
módon hatol be, amikor a Szent Szellem indít fel benneteket arra, hogy Izraelért imádkozzatok. Most 
figyeljetek nagyon: Izrael, és különösen Jeruzsálem olyan, mint egy mágnes minden keresztyén idióta 
számára a Gyülekezetben. Nálunk van mind. Legutoljára három Illésünk volt, az egyik minden nap 
elhalad a konyhám mellett, a kis attasé táskájával, angolul, arabul és héberül, Illés, az Úr szolgája. Ő 
Ernie Whyomingból. Két Jeremiásunk van, három szűz Máriánk, és ez még csak a kezdet. Van egy 
speciális kórházi osztály egy speciális kórházban azoknak, akiket mi úgy nevezünk, hogy „Jeruzsálem 
szindróma”. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki eljön Izraelbe, úgy kezdi látni magát, mint valamelyik 
bibliai karakter. Ez nagyon rendkívüli. És amikor elmegy Izraelből, akkor elmúlik. Akkor újra normális 
lesz. Olyan sok Két Tanúnk van, hogy egy székesegyházat meg lehetne velük tölteni. Nem szeretném, 
hogy ti is Izrael-idióták legyetek. Amit én szeretnék, olyan közbenjáró imádkozók, akik Isten előtt 
állnak, és imádkoznak ezért a népért.  

Az egyetlen módja, hogy megszabaduljatok, az Úr által lehetséges. Nincs más szabadítás. A 
nemzetek gyűlölete, Izrael helytelen fényben való feltüntetése, a növekvő antiszemita incidensek 
Európában, az Egyesült Királyságban, és még itt, Észak-Amerikában is, ijesztőek. Amikor megértjük, 
hogy a zsidó igazgatótanács Angliában arra kért minden zsidót, hogy ne hordják a Dávid csillagot, ne 
hordjanak kipát a fejükön, ne tegyenek a nyilvánosság előtt semmi olyasmit, ami őket zsidóként 
azonosíthatná, akkor rájövünk, mennyire komoly ez a dolog. Amikor az úgynevezett Gyülekezethez 
érünk, nem akarok keserű lenni, evangéliumi gyülekezetekről beszélek - Episzkopális, Anglikán vagy 
Metodista, Presbiteriánus, vagy más -, nagy utat meg kell tenni ahhoz, hogy olyan gyülekezetet 
találjunk, ahol bármit is tudnak Izraelről, vagy akik szeretik Izraelt, vagy akik együttérzéssel vannak 
iránta. Más szóval, nem csoda, ha Elie Wiesel, Tommy Lapid és mások úgy éreznek, ahogy. Mert 
pontosan ugyanez történt Németországban. Végül horogkeresztes zászlókat tűztek ki 
templomépültekben, Adolf Hitler arcképeit tették ki a falakra. 1950-ben, nem sokkal a háború után, 
beszéltem keresztyén vezetőkkel Németországban, és megkérdeztem tőlük, „Hogy szavazhattatok 
Hitlerre?”, és azt mondták, „Ha te itt lettél volna, te is rá szavaztál volna. Ő volt az egyetlen, aki meg 
tudott bennünket menteni. Nem volt senki más, mondták. Ő azt ígérte, utakat fog építeni, és több 
százezer embernek ad munkát, állást, jövedelmet, rá szavaztunk. Azt mondta, a pénznek, - mert nagy 
köteg márkát kellett vinnünk, hogy egy vekni kenyeret tudjunk venni - újra valós értéket fog adni, és 
mi hittünk neki. Azt mondta, helyreállítja a német nép méltóságát, és mi hittünk neki.” Akkor én ezt 
mondtam nekik: „Nem értettétek, amikor ő a zsidókról úgy beszélt, mint akik az európai társadalom 
élősködői, a társadalom mérge? Amikor a végső megoldásról beszélt, akkor sem ébredtetek fel?” 
„Nem”, mondták. „Hittünk neki.” Ezért érzi Elie Wiesel, Tommy Lapid és mások, hogy egy újabb 
Holokauszt felé tartunk. Ugyanazok a dolgok történnek a keresztyén gyülekezetekben, a Brit-
szigeteken, Európa szerte. 100 évvel ezelőtt nagyon világos megértésük volt Izraelről, ez elmúlt. 
Ehelyett úgy tekintenek Izraelre, mint aki egy kötekedő, megfélemlítő Góliát, mint egy nép, aki 
eltaposta az emberi jogokat.  

Két Igeszakaszt olvastam fel az Ószövetségből, az egyik a Jeremiás 31. volt. Észrevettétek, 
hogy az Úr valami csodálatos dolgot mondott? Figyeljetek csak, 10. vers: „Halljátok meg az Úrnak 
szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki elszórta az 
Izraelt, az gyűjti össze, és megőrzi, mint pásztor a maga nyáját.” Más szóval, Izrael egy jel, egy isteni 
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jel a nemzeteknek, isteni jel a szétszóratásában, isteni jel az ő összegyűjtetésükben, és isteni jel 
abban, ahogyan Isten megtartja és megőrzi őket. Mi, akik Izraelben élünk, tudjuk ezt nagyon jól, hogy 
tudjuk, valóban csoda az, hogy még mindig élünk, hogy még mindig szabadok vagyunk, és még 
mindig egy nemzet vagyunk. Valaki azt mondta, hogy ezek az igék a Babilonból való visszatéréskor 
beteljesedtek. Ó igazán? Jeremiás 30. és 31. teljesen csak a babiloni visszatérésről szól? Hallgassatok 
ide, 5. vers: „Még szőlőket plántálsz Samariának hegyein; akik plántálják a plántákat, élnek is azok 
gyümölcsével és borával” (angolból, - f.m.). Ez mikor történt meg? A Babiloni visszatéréskor biztosan 
nem. Mert a Samaritánusok és az Izraeliták mindig is ellentétben álltak egymással, emlékszünk Jézus 
korában hogy volt. Hogyan mondhat ilyet Istennek bármelyik szolgája is? Biztos, hogy ismerik az Úr 
Jézus történetét a samaritánus asszonnyal, aki azt mondta neki: „Hogy lehet, hogy te zsidó létedre 
szóba állsz egy samaritánus asszonnyal?” Mert a zsidóknak és a samaritánusoknak nem volt 
egymással dolguk. Semmilyen dolguk nem volt egymással! Amikor visszatértek Babilonból, sohasem 
gyarmatosították Samariát. Ez a csodálatos prófécia a 31. fejezetben, a Szent Szellem belehelyezett 
egy időkeretet a próféciába: Amikor „akik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével és 
borával”, akkor teljesedik be ez a prófécia! Nem 1948-ban! Hanem 1967, azok a rettenetes helyek, 
amelyekről állandóan hallani, azok betelepített helyek voltak, és azok a szarvat viselő teremtések, a 
telepesek voltak, bementek Samariába, vettek egy földdarabot, ami már 1880 óta a zsidóké volt, és 
szőlőket ültettek. Ezt nem kellene most nektek mondanom, istenfélő, kegyes embereknek, de azok a 
szőlőültetvények arany díjat nyertek Európa minden borfesztiválján. Az a kicsike kis szó, amit a Szent 
Szellem ebbe a próféciába nagy humorérzékkel belehelyezett, beteljesedett. És ennek az egésznek a 
kérdése, hogy eljönnek északról és a föld végső részéről, tudjuk, hogy ez a 20-21. századról szól. És 
ismerjük ezt a csodálatos próféciát, „Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a 
messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki elszórta az Izraelt, az gyűjti össze, és megőrzi, mint 
pásztor a maga nyáját.”  

Vagy gondoljuk meg, mit mond Ezékiel, amikor azt mondja, hogy „ti pedig Izrael hegyei, 
neveljétek ágaitokat és hozzátok gyümölcsötöket”. Amikor a telepesek jöttek, a talaj erodált volt, 
kopár volt, nem volt semmi. A nagy erdő, amit sokan láttatok, amikor eljöttetek zarándokként a Szent 
Földre, azok az erdők nem voltak ott, azokat mind ültették. Az a nagy erdő, ami Jeruzsálemtől 
nyugatra van, olyan gyönyörű és pompás! Egyetlen fa sem volt. Mark Twain a nagy humorista, egyik 
könyvében konkrétan ír erről: „Elmentem mindenhová, azon a földön nincs fa, nincs víz és nincs 
ember.” Azt mondja, „nem értem, miért hívják Szent Földnek”. Persze, ő nem volt hívő. Ez volt a 19. 
században. Sokkal pontosabb volt az a presbiteriánus, aki földrajzot írt a Szent Földről és megrajzolta 
a körvonalait. Azt mondta, „Az Úr dicsősége régen eltávozott erről a földről”.  

Istennek drága gyermeke, el tudnálak téged vinni bárhova, mindenhova Izrael földjén. És mit 
látnál? Erdőket, mezőket, gyümölcsösöket, szőlőskerteket, olajfa ültetvényeket, mindenhol. Isten 
helyreállította a föld termékenységét. Ő helyreállította a föld ökológiáját is, mindenféle teremtmény 
visszajön. Szinte szórakoztató. A pelikánok több ezer éve Közép-Afrikából elrepülnek a Fekete- 
tengerig és Izraelen keresztül repülnek, itt töltenek egy-két napot. Esetlen teremtmények, de amikor 
repülnek, akkor hihetetlenül atletikusak. Izrael északi részén több ezer halgazdaság van. Ezek a 
madarak védettek, senkinek sem szabad megmérgezni őket, csapdába ejteni őket, vagy megölni őket. 
Ott ülnek a halastavak gátjain, és úgy érzik, a halastavak isteni ellátmány a számukra. A baj az, hogy 
naponta több kiló halat megesznek. A haltenyésztők panaszt nyújtottak be. Elmentek a 
Miniszterelnökhöz, és próbáltak megoldást találni, hogy megszabaduljanak a pelikánoktól anélkül, 
hogy megölnék őket. És akkor előhozakodtak egy olyan ötlettel, ami csak Izraelben lehetséges, és 
csak zsidók találhatnak ki ilyet: szereznének két repülőt, és felszállnának a két repülővel, de először 
magas póznákat állítanának fel, és kínai petárdákat tennének fel rájuk, meggyújtanák a petárdákat, 
és amikor azok elkezdenének ropogó hangot kiadni, akkor a pelikánok felröppennének a magasba, és 
akkor a két repülőgép felszállna, és visszaterelné őket Afrikába. Annyira bámulatos volt ez az egész, 
hogy a tévében is bemutatták az izraeli nyilvánosság nagy örömére. Néztük a petárdákat, aztán a 
repülőket, ahogy felszállnak, és hallottuk, hogy mondták, „Igen, már úton vannak” és elmentek 
egészen Ashkelonig, délen, és aztán a két repülő visszafordult, utánuk az összes pelikán. Mit 
gondoltok, miért akarnak a pelikánok egy olyan földre jönni, ami kopár és meddő volt? 
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Természetesen, sokszor repültek el fölötte. Valami történt az ökológiával, a talaj termékenységével, 
annyira, hogy a pelikánok azt gondolták, miért menjünk el a Fekete-tengerig? Olyanok mint mi, 
lusták.  Amikor itt a hal, itt a zöldövezet, itt a víz, miért is ne maradnánk akkor itt? Sok mindent 
mondhatnék még, de figyelnem kell az időt. Izrael egy papagáj-tenyésztő központ lett. Ezt régen 
sohasem lehetett volna megtenni. Ez a termékenység és az ökológia miatt van, ami helyreállíttatott. 
Vannak olyan madárfajok, amelyek kihalófélben vannak, és Izraelben tenyésztik őket. Ismerem a világ 
egyik vezető ornitológusát, aki az egzotikus madarak megőrzésével foglalkozik, amelyek kihalófélben 
vannak. El tudjátok hinni? Számotokra, akik eredetileg a Távol-Keletről vagytok, ez egy jó történet 
lesz. De nem mesélek már többet. Tudjátok, Japánban és Tajvanon koi pontyokat (díszhalként 
tavakban vagy vízkertekben tartják, - f.m.) tenyésztettek. Ez egy nagy hasznot hozó üzlet volt. Nagy 
repülőkön szállították őket. A baj a koi ponttyal az, hogy nagyon érzékeny a körülményekre, és sok 
elpusztult az út során. Izrael kitalálta, hogy mit tegyenek. Tehát Izrael koi pontyokat tenyészt több 
ezrével. És Izrael sokkal közelebb van Európához és Nagy-Britanniához, mint a Távol-Kelet. Ez nem 
tudott volna megtörténni, ha nem történik előtte valami az ökológiával és a földdel. Lehetne még 
folytatni. Például, olyan városok épültek újjá, amelyek több mint ezer éve nem voltak újjáépítve, 
néhány esetben, két ezer éve is. Most mind élő, dolgozó város. És természetesen minden egyéb. 
Például, van parlamentünk, ugyanazzal a felforrósodott légkörrel, ami nálatok van a Kongresszusban 
és a Szenátusban, csak itt zsidó heves viták vannak. Két ezer évig nem volt parlament, és hirtelen 
felállt a Szanhedrin, pontosan ugyanabban az elrendezésben, mint a régi időkben. Tudnék még sok 
mindenről beszélni. A Héber nyelvről, ami megszűnt beszélt nyelv lenni az emberek között, csak 
liturgiai nyelv maradt, mint a latin a Római Katolikus egyházban. De ma a héber öt millió Izraelben 
született ember (anya)nyelve. Nincs a világon még egy olyan nyelv, amely 1700 évig megszűnt élő, 
beszélt nyelv lenni, és amely újra feléledt volna. Hát nem csodálatos? Istennek drága Családja, Izrael 
egy csoda. Amikor látom a katonáinkat, a légierőnket, és tengerészeinket, ez egy csoda. Amikor zsidó 
rendőröket látok, ez egy csoda. Két ezer évig nem volt semmi ilyesmi. Amikor látok egy zsidó 
közlekedési felügyelőt, aki zsidó pénzbírságot szab ki egy zsidó autóra, ami egy zsidó autóvezetőé, 
akkor csodát látok. Akkor megértjük.  

Érdekesnek találom, hogy Ezékielnek ebben a rendkívüli próféciájában, a 36. fejezetben, ő 
nemcsak ír minderről, hanem ezt is mondja: „Pironkodjatok, ó, Izrael háza, nem ti érettetek 
cselekszem, hanem az én szent nevemért.” Véssétek az emlékezetetekbe: Én ezt az én szent 
nevemért tettem. Isten szövetséget kötött ezzel a néppel, és azt mondta, „Istenetek leszek”, 
ítéletben vagy áldásban, és ez azért, mert Ő Izrael Istene. Figyelnem kell, mert az idő rohan, és olyan 
sok mondanivalóm van. Zak. 12:10. ezt mondja, „Azon a napon reá tekintenek, akit átszegeztek, és 
siratják őt, amint az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után.” A 
legtöbb bibliafordítás úgy adja vissza, hogy „Reám tekintenek, akit átszegeztek” A héberben van egy 
kicsi kis prepozíció, „al”, ez van a nemzeti légitársaság gépein is: El Al. Ez azt jelenti, hogy fel és rá. Ez 
szinte mindig úgy van fordítva az Ószövetségben, hogy felé vagy rá. Lehet úgy fordítani, hogy rajta. Ez 
az egyik probléma, amikor a teológia befolyásolja a fordítást, és a legrosszabb, ami ezt befolyásolja, a 
Jelenések könyvében van, „És minden szem meglátja őt, még akik őt általszegezték is”. Tehát ők úgy 
értették ezt, hogy ez azt jelenti, hogy amikor az ÚR Jézus visszajön, amikor a zsidók meglátják, hogy Ő 
Jézus, amikor Ő azt mondja, „Én vagyok Jézus”, és mindazok, akiket Ő megváltott azt vallják, hogy Ő 
Jézus, a Király, siratni fogják Őt. Én kétlem, hogy ez az, amit Zakariás mondott. Amikor azt mondom, 
ránézek Obama elnökre, ez azt jelenti, hogy fizikailag látom őt. Amikor ránézek Erzsébet királynőre, 
ez egyetlen dolgot jelent: fizikailag látom őt. Amikor azt mondom, felnézek Obama elnökre, ez azt 
jelenti, hogy tisztelem a tisztségét, tisztelem a tekintélyét/hatalmát, elismerem őt. Amikor felnézek 
Erzsébet királynőre, tisztelem az ő hatalmát, elismerem az ő tekintélyét. Tudom, hogy sokan 
különbözőképpen értelmezik, de ez egyrészt nem számít. De részemről, mint zsidó, nem értem, miért 
mentené meg őket Isten fizikailag. Ő sohasem mentett meg senkit fizikailag. Ez alatt azt értem, hogy 
nem jöttél az Úrhoz fizikailag úgy, hogy ránéztél. Az Urat a szíved szemeivel láttad meg, isteni 
világosság hatolt a szívedbe, szemeid megnyíltak, és hirtelen felismerted, hogy Ő a te Urad és 
Megváltód. Mindenesetre, velem ez történt. Nem vettem észre. Nagyon keresztyénellenes voltam. 
Az iskolában, a keresztyén fiútársaim életét szinte pokollá tettem. Azt mondtam nekik, „Ti hisztek 
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abban a régi figurában, abban az ókori alakban?” Nagyon megbántódtak rám. De azon a napon, 
amikor megláttam az Urat, szellemileg, még nem voltam 13 éves, alig múltam 12 és fél, és el tudjátok 
képzelni, 12 és fél évesen rettenetes bűntudatra ébredtem, és sírtam és sírtam és sírtam. Ez azt 
jelenti, megítélésem szerint, hogy Izrael házának üdvözülése valójában az Úr eljövetele előtt fog 
végbemenni. És ezt erősíti meg az Úr Jézus szava a Máté 23-ban, ahol azt mondja, „Mostantól fogva 
nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!” (39.vers). 
Héberül: Áldott vagy te, az Úr nevében! Ez számomra úgy hangzik, hogy valami történt bennük belül, 
hogy amikor Ő megjelenik, nem riadnak meg, nem remegnek meg, hanem inkább azt mondják neki: 
Légy üdvözölve az Úr nevében. Ezt mondjuk héberül, Baruch Haba *báruh hábá+, Isten hozott, légy 
üdvözölve. De szó szerint ez azt jelenti, hogy „áldott, aki jön”. És Jézus azt mondta, „Azt fogjátok 
nekem mondani: Áldott, aki jön az Úr nevében!” Valami történt! Forradalmi változás történt a zsidó 
szívben. Ó, bárcsak világosabbá tudnám tenni! Most be fogom fejezni. De ne örüljetek neki.  

Az Úrnak óriási nagy vitája van a nemzetekkel. Először az Úr haraggal telik meg, különösen a 
nyugati nemzetekkel. Ennek a vitának a gyökere az Ígéret Földjének és Jeruzsálemnek az elosztása. 
Ha a bibliában visszalapozunk az 1Móz. 17-hez, a 6. verstől olvasom: „És felette igen megsokasítalak 
téged - Ábrahámnak mondja; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az 
én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei 
szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom tenéked 
és a te magodnak te utánad a te bujdosásodnak földét, Kánaánnak egész földét, örök birtokul; és 
Istenük leszek nékik.” Én ezt nagyon csodálatosnak tartom. Az emberek azt mondják, hogy a héber 
szó „örök” nem azt jelenti, hogy örökké tartó; azt jelenti, korig tartó. Valóban? Isten úgy nevezi 
magát, hogy El Olam, az Örökkévaló Isten. Ő ez alatt nem azt érti, hogy én Isten vagyok egy 
korig/korszakig. Örökkön-örökké te vagy Isten, olam, olam *olám+. „Örökkévaló szeretettel 
szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.” Ezt a héber szót , „hesed” 
[heszed], nem lehet egyetlen szóval visszaadni: irgalom, hűség, kitartó szeretet, győzelmes szeretet, 
szövetségi szeretet. Mindez benne van ebben a szóban, hogy „hesed”, ami több mint 500-szor fordul 
elő az Ószövetségben. Ez az a fajta győzelmes, kitartó szeretet, amit az Úr Izrael iránt mutatott. „Ezért 
terjesztettem reád a „hesed”-et.” Visszahozott egy vak, engedetlen, és sok esetben ateista népet. 
Visszahozott egy társadalmat, ami elutasítja Krisztust. De ez a szövetség, amit Isten Ábrahámmal 
kötött, megáll, ez egy örökkévaló szövetség. És míg van egy generáció, amíg Ábrahámnak magjából 
egy fizikai generáció él a föld színén, ez a szövetség megáll. Sohasem lett hatálytalanítva, eltörölve, 
vagy félretéve.  

És jön egy amerikai elnök és a külügyminisztere, és azt mondja, nem szó szerint idézem, ’Amit 
te (Isten) tettél, nem volt politikailag korrekt. Meg kell osztanod a földet e között a két nép között’. 
Szerintem ez a gyökere minden jelenlegi pénzügyi, gazdasági és éghajlati problémánknak. Mert az Úr 
feltámadt haraggal, az Úr haraggal telt meg emiatt. Hogy gondolhatja valaki magáról azt, hogy ő 
olyan nagy, hogy megcáfolhat egy olyan szövetséget, amit Isten kötött? Ez a szövetség, amit Isten 
Ábrahámmal kötött, a 15. fejezetben azt olvassuk, hogy feltétel nélküli volt. Mert abban a régi 
időben, amelyikben Ábrahám élt, amikor valaki szövetséget kötött, vért kellett ontani. A szövetség 
szó héberül szó szerint azt jelenti, hogy vágás. Le kellett vágni az állatot, hogy vér folyjon, és akkor az 
egyik felét egyik oldalra, a másik felét a másik oldalra tették, és a két félnek végig kellett menni az 
állat darabjai között, és így köttetett meg a szövetség. De ha elolvassuk az 1Mózes 15-öt, azt 
olvassuk, hogy amikor Ábrahám ketté vágta az állatokat, és egymás átellenébe tette a darabjait, mély 
álomba merült. Amikor felébredt, egy nagy füstölgő kemence haladt végig, oda-vissza a húsdarabok 
között. Más szóval, az Úr volt az, és amit ezzel mondani akart, ez volt: Én nem kértelek téged 
Ábrahám, hogy haladj végig, én veled egy feltétel nélküli szövetséget kötök. Ez a szövetség teljesen 
más, mint a mózesi szövetség, ami feltételhez volt kötve. Ez azt jelenti, hogy ez örökké tartó.  

Aztán gondoljunk egy másik dologra: Jeruzsálemre. Az 5Mózes 12-ben az 5. és 11. versek, 
ahol Isten azt mondja, hogy nem ajánlhatjátok fel áldozataitokat akármelyik hegyen, ahol ti 
gondoljátok. Arra a helyre kell jönnötök, ahová az Én Nevemet helyezem, hogy ott lakozzék, és ott 
áldozzátok meg áldozataitokat. Az a hely Jeruzsálem volt. Mit jelent ez? Figyeljetek újra: „Oda 
helyeztem a Nevemet, hogy ott lakozzék”. Ez egyszerűen azt jelenti, itt az Államokban és Nagy-
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Britanniában is, gyakran adunk neveket, mert azok jól hangzanak, kedvesen hangzanak a füleinknek, 
de nem feltétlenül van jelentésük/jelentőségük. De a régi Könyvben minden névnek volt jelentése, 
prófétai jelentésük volt az emberekkel kapcsolatban. Amikor az Úr azt mondta, a hely, ahová a 
Nevemet helyeztem, hogy ott lakozzék, mit mondott ezzel? Ahol Én Magamat megismertetem, ahol 
az a város az én kormányzásomat, az én trónomat, az én szavamat, az én célomat, az én 
Messiásomat, az én Üdvösségemet és az én Királyságomat képviseli. Az én örökkévaló célomat 
fogja képviselni. Amikor a Biblia végéhez érünk, ez az Új Jeruzsálem, amely a mennyből száll alá, 
Isten dicsőségével. Valami óriási dolog van itt!  De a régi Jeruzsálem, amíg az a város nem száll le a 
mennyből, a régi Jeruzsálem még mindig Isten gondolatát, szívét, célját, Isten szavát, Isten igazságát, 
Isten Messiását, Isten Üdvösségét képviseli.  

Aztán a ti Külügyminisztériumotok, és a Downing Street Angliában, és az Elysée Palota 
Franciaországban (a világ vezetőinek hivatalos rezidenciái, - f.m.), eljöttek, hogy az egyetlen 
megoldás, újra felosztani Jeruzsálemet. Ezt a várost, amiről az Úr azt mondta, hogy a Nevemet 
odahelyezem, hogy ott lakozzon. Nem csoda, hogy haragszik, nem csoda, hogy felkelt haragjában, 
nem csoda, hogy eltökélte magát, hogy a nemzeteket teljesen ledönti. Nem hiszem, hogy mindezek 
az ösztönzések és mindezek a többi dolgok, a rengeteg pénznyomtatás Angliában, Franciaországban, 
Németországban és az Egyesült Államokban, választ ad erre. Látni fogunk egy kis emelkedést, aztán 
mély zuhanás lefelé. 10 év múlva/10 éven belül nem lesz pénz a nyugdíjak kifizetésére, nem lesz pénz 
az egészségügyi szolgáltatásokra.  

1998-ban történt, 10-11 évvel ezelőtt, hogy az Úr szólt hozzám a közbenjárók vezetőinek 
konferenciáján, a Fülöp szigeteken. És azt értettem meg, hogy az Úr azt mondja, Haragszom, 
feltámadtam haragomban. Azt mondta, meg fogom ítélni őket árvízzel, tűzzel, hurrikánnal, 
tornádóval, földrengéssel. Azt mondta, gazdagon, önelégülten, hatalmasan ülnek, de ott fogom 
megverni őket, ahol a legjobban fáj, szétzúzom a gazdaságukat. Néhány évig semmi sem történt, de a 
szívem mélyén tudtam, hogy Isten beszélt velem, és azt értette meg velem, hogy nagyon közel 
vagyunk az elragadtatáshoz. Nagyon-nagyon közel vagyunk az utolsó eseményekhez, a Paruziához: az 
elragadtatás, a nagy nyomorúság, az antikrisztus, az Úr végső eljövetele. Lehet, hogy tévedek, és 
örülök is, ha ebben a dologban tévedek, ha tíz éven belül minden egy utópikus álomországba tér 
vissza, és mindannyian majd hitelből élünk, és minden sikeresen gördül tovább, akkor nyugodtan 
eljöhettek hozzám, ha még itt leszek, és mondhatjátok nekem, Testvér tévedtél, és azt fogom rá 
mondani, Igen, tévedtem. De nem gondolom, hogy tévedek. Nem gondolom. Azt hiszem elérkeztünk, 
ahogy már néhány éve mondogatom, egy útkereszteződéshez az emberiség számára. Beléptünk az 
utolsó napokba, Christian Chen testvérem szavaival, a végidők végéhez értünk.  

Isten szeretett gyermeke, imádkozz Izraelért! Ez nemcsak az ő megszabadulása, hanem a te 
megszabadulásod is! Ez nemcsak a te áldásod, hanem az ő megáldatása is lesz. „Könyörögjetek 
Jeruzsálem békességéért” (Zsolt. 122:6). 

A Róma 11-ből csodálatos igéket olvastam, amelyeket nem gondolom, hogy valaha is felül 
lehet múlni, annyira világos a számomra, annyira hatalmas, prófécia. Pál prófétált, „mert nem 
akarom atyámfiai, hogy ne tudjátok ezt a titkot” Mit? Izrael titkát. Azt a titkot, hogy Izrael csak 
részben keményíttetett meg. Nem szeretem ezt a kifejezést, bár igaz, részleges megkeményedés. 
Sokkal jobban szeretem a szó szerinti jelentést, részleges megkövülés/megdermedés. Tudom, hogy ti 
itt szeretitek a hosszú szavakat, mert néha meghallgatom az időjárást, és mindig mondják, hogy 
„csapadékmennyiség”, és ilyesmiket, ahelyett, hogy a régi jó angol-szász szavakat használnák. De 
nekem tetszik ez: részleges megkövülés/megdermedés történt Izraelben. „Ameddig a pogányok teljes 
száma bemegy.” (25. vers). Nem keverendő össze a pogányok idejével. „És így az egész Izrael 
megtartatik”. És aztán figyeljétek a folytatást. Nem tudom, Pál honnan vette. Pálnak zsidó elméje 
volt, ami úgy állandóan jár össze-vissza, mint Einsteiné, és azt mondja, hiszem, a Szellem által 
mondja, „Amint meg van írva, Szabadító származik Sionból, elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat”. Ha 
megkeressük, hogy honnan idézte, látjuk, hogy a héberben máshogy van: Ézs. 59:20. „És Megváltó 
jön el Sionba, azokhoz, akik elfordulnak minden istentelenségtől Jákóbban.” Pontosan ez történt a 
korai gyülekezetben. És megnéztem a Septuagintában, a héber Ószövetség görög verziójában, és nem 
találtam meg, amit Pál idézett. Csak elhinni tudom, hogy a Szent Szellem vezette Pál apostolt, hogy 
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valami rendkívülit mondjon. Mert azt mondja, hogy Sionból fog eljönni a Szabadító, és elfordítja 
Jákóbtól a gonoszságokat. Itt valami csodálatos dolog van. Ott van Jákób és Izrael, és a Jákóbból lett 
Izrael. „És így az egész Izrael megtartatik” és „elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat”. Amikor Jákób 
szorult helyzetben volt, ott volt Lábán mögötte, Ézsau pedig előtte, és nem volt senki, akihez 
fordulhatott volna. És amikor egyedül volt, tele félelemmel, megjelent az Úr és tusakodott vele. Hát 
nem csodálatos, hogy az Úr tusakodott vele? Tudjátok, hogy az Úr gyengévé tette magát? Elisabeth 
Fischbacher írt egy csodálatos verset erről (a vers címe angolul: He did not prevail, - f.m.), hogy ez 
Jézus a Golgotán. Gyengévé tette magát, hogy megmenthessen minket. Gyengévé tette magát, azért 
hogy Jákób – ne mondjátok, hogy az Úr nem tudta volna ledönteni Jákóbot, egy pillanat alatt meg 
tudta volna ragadni a fülénél fogva, csavart volna rajta egyet, és ki lett volna ütve. Az Úr megtehette 
volna egy pillanat alatt. De e helyett engedte Jákóbnak, hogy felülkerekedjen rajta, annyira, hogy 
végül az Úr azt mondta, engedj el, és Jákób azt mondta, nem engedlek el, míg meg nem áldasz 
engem. És azt kérdezte tőle az ÚR, mi a neved? Mintha az Úr nem tudta volna. Miért mondta ezt az 
Úr, hogy mi a neved?  Az Úr nagyon jól tudta, hogy ő Jákób. Ő tervezte meg ezt így. Ott volt Lábán 
mögötte, Ézsau előtte. Az Úr Jákób egész életét ezért az egyetlen pillanatért tervezte. És akkor azt 
mondta az Úr, Mi a neved? Jákób mondhatta volna, hogy Ábrahám unokája vagyok, kiút lehetett 
volna. Vagy mondhatta volna, Izsák fia vagyok, jó kiút lehetett volna. Ehelyett, először mondta azt, 
hogy a Csaló vagyok. És abban a pillanatban Isten azt mondta neki, Többé nem fognak Jákóbnak 
nevezni, hanem Izraelnek, Istennel uralkodó/harcoló. Sok verziója van Izraelnek, Isten birtokol, Isten 
kitart, de ezek mind egy dolgot jelentenek, ez Isten kegyelme. 

Tehát az én érzésem ez. Ne imádkozzatok érzelgős imákat, ne féljetek attól, hogy Izrael 
kiirtással néz szembe, ne féljetek a Közel-Keleten gyülekező viharfelhőktől. Az Úr az! Megragadta 
Jákóbját, ott van Lábán mögötte, a Hesbollah és Hamasz, és ott van Irán előtte. Ne féljetek. Mert az 
Úr meg fog jelenni, és végül Jákóbból Izrael lesz. És akkor a zsidó nép minden szenvedése, hasonlóan 
a Gyülekezet minden szenvedéséhez, dicsőséggé válik majd. Az Úr áldja meg ezt az Igét számotokra.  
 
Elhangzott: Egyesült Államok, 2009. július 

   


