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Dániel 2,31-34. "Te, ó, király, íme, egy nagy szobrot láttál. Ez a szobor hatalmas volt és igen
fényes. Előtted állt, és látványa rettenetes volt. Ennek a szobornak a feje színaranyból, a melle
és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból,
részint cserépből voltak. Amíg nézted, egy kő leszakadt anélkül, hogy egy kéz érintette volna,
és ledöntötte azt a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta."
Jelenések 13,6-8. "Megnyitotta azért a száját Isten elleni káromlásra, hogy káromolja a nevét
és a sátrát és azokat, akik a mennyben laknak." - Itt az Antikrisztusról van szó. "Az is
megadatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és legyőzze őket, és hatalom adatott neki
minden törzs, nép, nyelv és nemzet felett. És imádta őt a föld minden lakosa, akiknek neve
nincs beírva a világ kezdete óta az élet könyvébe, amely a megöletett Bárányé."
Jelenések 17,1. 15. "A hét angyal közül az egyik, akinél a hét pohár volt, hozzám jött, és azt
mondta: Jöjj, és megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül. És azt
mondta nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, azok népek és sokaságok,
nemzetek és nyelvek."

Ezek az Igeversek, amelyeket felolvastunk, a végidőkről szólnak. Dániel 2. részében bemutatott
állókép valójában az emberiség történelmének folyamatábrája: a Babilóniai birodalomtól
kezdődik, amely az arany fej, a Méd-perzsa birodalommal folytatódva, ami az ezüst mell és
karok, majd a réz has következik, amely a görög birodalmat jelképezi, aztán a vas lábak jönnek,
végül a lábfejek, amelyek félig vasból, félig cserépből voltak. Ha Dániel könyvét tovább olvassuk,
megértjük, hogy az Antikrisztus akkor fog fellépni, amikor a világtörténelem a lábujjakhoz
érkezett. Tehát az Antikrisztus az emberiség történelmének legvégén fog megjelenni. Amikor az
Antikrisztus megjelenik ezen a bolygón, akkor ő mint sátáni hármasság fog megjelenni. A Sátán
Isten utánzata és Isten ellen van; az Antikrisztus Krisztus utánzata és Krisztus ellen van; a Hamis
Próféta pedig a Szent Szellem utánzata és a Szent Szellem ellen van. A mi Istenünk a háromság
Isten. Az idők végén a sátáni hármasság fog megjelenni ezen a földön. A Jelenések könyvében
ott látjuk a sárkányt, aztán az első fenevadat, majd a második fenevadat. A sárkány a Sátánt
jelképezi, az első fenevad az Antikrisztust, a második fenevad pedig a Hamis Prófétát. Az elmúlt
években már részletesen beszéltünk ezekről a próféciákról, tehát feltételezem, hogy ti már

ismerősek vagytok mindezekben, ha pedig kimaradtatok bizonyos részekből, akkor vannak
könyvek, amelyeket elolvashattok, és segítségetekre lesznek a jobb megértésben.
A Jelenések könyvében, amikor az Antikrisztushoz érünk, nagyon világosan elmondja nekünk az
Ige, hogy "megadatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzék és legyőzze őket, és hatalom
adatott neki minden törzs, nép, nyelv és nemzet felett." Tehát az Antikrisztus királysága
valójában egy olyan birodalom, amely magába foglal minden törzset és nyelvet. Az egész földet
egyetlen egységgé teszi. Ilyen korábban még sohasem volt a történelemben. Tudjuk, hogy volt
Mongol Birodalom, amely meghódította a Föld negyedét. Akkor az volt a maximum. Tehát a föld
negyede a Mongol Birodalomhoz tartozott. Egy másik hatalmas birodalom a Brit Birodalom volt,
és azt mondták róla, hogy ebben a birodalomban sohasem megy le a nap. Ez valóban így volt. De
a Föld népességének csak negyede tartozott uralma alá. Amikor viszont az Antikrisztus fellép,
hatalma lesz minden törzs, nép, nyelv és nemzet felett! Ez egy politikai birodalom lesz.
Ugyanakkor, a 13. fejezet részletesen beszél a 666-os számról. Nagy valószínűséggel, akkor már
nem lesz készpénz, mert a csúcstechnológiának köszönhetően fölöslegessé válik. Tehát az
Antikrisztus idejében ott lesz a 666-os szám. Nem tudjuk pontosan, hogyan, de a mai
csúcstechnológia ismeretében úgy gondoljuk, lesz egy csip az emberek testében. Ma, ha
bemegyünk egy bankba, túl komplikált az ügyintézés. De egy nap lehet, hogy kifejlesztenek
valami olyasmit, hogy amikor belép az ember a bankba, nem kell a banki személyzettel
találkoznia, hanem csak a fejét kell odatartani egy készülékhez, amely a homlokán lévő
információt beolvassa, és akkor felismeri a rendszer, hogy ő egy bizonyos pénzösszeg
tulajdonosa. Ha szeretne hozzájutni a pénzéhez, akkor megkapja, amit akar. Ma még nem
tartunk ott, de egyre inkább afelé haladunk.
Az Antikrisztus tudni fogja, hogyan kell használni a csúcstechnológiát, mert amikor megölik a két
tanút, azt az egész világ látni fogja (Jelenések 11. rész). Nincs minden családnak TV-je, de
mindenkinek van mobiltelefonja. A mobiltelefonnal nem csak az unokáinkkal tudunk beszélni,
hanem azonnal értesülni tudunk a világban zajló eseményekről. Nemrégiben történt valami
Németországban, és nem gondolom, hogy a TV elé ültünk, hogy megtudjuk, mi történt. Tehát, el
tudjuk képzelni, hogy a csúcstechnológia ezt lehetővé fogja tenni, hogy az emberek az egész
világon megtudják, hogy a két tanút megölték. Ma például, ha repülővel utazunk, nincs
szükségünk kinyomtatott beszállókártyára, hanem ha van okostelefonunk, akkor elég csak abba
elmenteni a kódot. Tudjuk, hogy egy nap a 666-on keresztül az Antikrisztus uralni tudja majd a
világgazdaságot. Akkor a világnak egységes gazdasága lesz. Nemcsak egy lesz a világ politikailag,
hanem egy lesz gazdaságilag is.
És mi a helyzet a vallással? Amikor a Biblia a Jelenések 17. részében arról a nagy paráznáról
beszél, aki sok vizen ül, akkor a Biblia meghatározza a sok víz jelentését: "népek és sokaságok,
nemzetek és nyelvek." Tehát akkor nem csak egy lesz a világ politikailag és gazdaságilag, hanem
egy lesz vallásilag is. Babilon minden vallásnak az anyja, és végül minden vallás az anyjához tér
vissza. Hogyan fog ez az eggyé válás megtörténni? Nem tudjuk. Először azt gondoltuk, hogy a
római katolikus egyház vezetése alatt fognak egyesülni a vallások. Látjuk a Vatikán

erőfeszítéseit, ahogyan próbálja a valllásokat egyesíteni. De ez csak egy lehetőség. A Biblia erről
nem beszél, hogy hogyan. Hogy ez vajon tanokkal, észérvekkel, vagy erőszakkal lesz
kieszközölve, azt senki sem tudja. De amit biztosan tudunk: akkor egy lesz a világ vallásilag. A
sok különböző vallás mind visszatér Babilonhoz, mert minden vallást vissza tudunk vezetni
Babilonba. Ezért hívják a nagy Babilont minden vallás anyjának. És amikor a 17. részben a nagy
paráznáról van szó, akkor biztos, hogy a vallásos Babilonról van szó. Minden vallás forrása
Babilon, és végül mind oda fog visszatérni.
A Bibliából megtudjuk, hogy amikor az állókép lábujjaihoz érünk, amikor a végidők napjaihoz
érkezünk a világtörténelemben, amikor az Antikrisztus megjelenik a bolygónkon, akkor a világ
egységes lesz politikailag, gazdaságilag és vallásilag. A Biblia szerint ez fog történni.
Most visszatérünk a Máté 24. részéhez, 32. vers: "A fügefáról vegyétek pedig a példát: amikor az
ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Hasonlóképpen ti is, amikor
mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van ő [az Embernek fia], az ajtók előtt. Bizony
mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a
föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen nem múlnak el."
1948-ban az Úr már az ajtóknál állt. Felmerül a kérdés: mikor fog megérkezni a nappalinkba?
Szeretnénk tudni a választ. Nagyon sok bibliatudós szeretné megtudni, mikor lesz az a nap, de
nem veszik figyelembe a szövegkörnyezetet: senki sem tudja azt a napot, csak az Atya. De ezek
az emberek mégis tudni akarják. A Biblia egy nemzedékről beszél: "nem múlik el ez a nemzedék
addig, amíg mindez meg nem történik." És akkor próbálják a Bibliából kideríteni, hogy egy
nemzedék hány évet jelent, és arra a következtetésre jutnak, hogy 40 év. Ez így igaz. Isten várt
40 évig, hogy az a nemzedék, amely kijött Egyiptomból, mind meghaljon a pusztában, és aztán
tudta bevezetni a népet Kánaán földjére. Ez nagyon világosan megérthető az Igéből. Ha tehát 40
év egy nemzedék, akkor 1948-hoz 40 évet hozzáadva 1988-at kapunk, és ennek alapján egyes
bibliatanulmányozók azt mondták, hogy az Úr 1988-ban fog visszajönni. Még könyvet is adtak ki
ilyen címmel: Nyolc ok, amiért az Úr 1988-ban fog visszajönni. El tudjuk képzelni, hogy az ilyen
könyvek milyen gyorsan vevőre találnak - egészen 1988-ig. Mert amikor elérkezett 1988, semmi
sem történt. Ennyi volt. Az emberek szembe akarnak menni az Igével, holott az Úr azt mondta,
azt a napot senki sem tudja. A Biblia csak azt mondja: az a nap közel van, és az Úr az ajtóknál áll.
Ugyanakkor, valami nagyon érdekes dolog történt. A következő év, 1989 nagyon fontos év volt
az emberiség történelmében. Emlékeznünk kell arra, hogy ha mi Bibliát tanulmányozó emberek
vagyunk, akkor az az év nagyon fontos volt. 40 év elteltével az Úr még nem jött vissza, azonban
a következő évben, 1989-ben történt valami.
Ha ismerjük Isten prófétai Igéjének idővonalát, akkor nagyra nyílik a szemünk, mert meglátjuk,
mennyire igaz, hogy az Úr nagyon-nagyon közel van. Mert mindannak, ami 1989-ben történt, a
végidőkhöz van köze. Mert 1948-tól a végidők napjaiban vagyunk. 1948 után a világ két táborra
oszlott: az egyik a demokratikus tábor, a másik pedig a vasfüggöny mögötti tábor. Tehát két
tábor van: részben cserép, részben vas. De akkor itt hogyan lesz eggyé a világ? Ha azt mondjuk,
hogy az Antikrisztus a végidőkben jelenik meg, és felállítja birodalmát, és a világot egységessé

teszi politikailag, gazdaságilag és vallásilag, akkor lenni kell egy átmenetnek a kettéoszottságtól
az egység felé. 1989 éppen egy ilyen év volt.
Ha ti Bibliát tanulmányozó emberek vagytok, akkor az az év nagyon-nagyon fontos. Mi történt
1989-ben? Az egész világ meglepetésére, leomlott a berlini fal. Reagen, az akkori amerikai elnök
járt ott, és felszólította Gorbacsovot, hogy bontsa le a falat. De semmi nem történt. Az a fal
válaszotta el egymástól Nyugat- és Kelet-Németországot, ami a miniatűr példája volt a félig
cserép, félig vas állapotnak. De ha az a fal leomlik, akkor nemcsak Németország egyesülhet. A fal
annak a szimbóluma volt, hogy a falon innen cserép van, a falon túl pedig vas.
A kelet-európai országok közül Románia a leginkább békeszerető nemzet. De annak az évnek a
végén hol dörren el az első fegyver? Romániában forradalom tör ki! A Szovjetunió pedig
összeomlik1. Még ma sem tudjuk, hogyan magyarázzuk meg mindezt. Nagyon sok ország
értetlenül állt a történtek előtt. Kuba ledöbbent. Korea szintén. És tudjátok, miért? Ezek az
országok tisztán ideológiai országok. Kína is nagyon meglepődött. De Kína akkor már próbálta
megújítani önmagát, próbált irányt váltani. Minden 1917-tel kezdődött. Hallottunk a nagy
októberi szocialista forradalomról. A fiatalok végül rátaláltak egy csodálatos ideálra, hittek egy
ideális rendszerben: a menyországot akarták megteremteni a fölfön. Mindez 1917-ben
kezdődött, de az a birodalom 1989-ben összeomlott.
Ez az év egy nagyon fontos év a naptárban. Mindaz, ami akkor történt, véletlen lenne? Nem.
Sokkal több annál! Ugyanabban az évben az egész világ szemtanúja volt a "www"
megszületésének: World Wide Web, szó szerint: világ széles háló. Az egész világ egyetlen faluvá
válik, és kell valami, ami az egészet összefogja. Attól kezdve a világ egyetlen irányba halad. A
www által az egész világ eggyé válik. 1989 volt a globalizáció születési éve. Amikor az emberek a
globalizációról beszélnek, egy egységes világról beszélnek.
Ma 2016-ot írunk. Azok a fiatalok, akik abban az évben születtek, ma már 27 évesek. Gondoljuk
meg, milyen változások mentek végbe ez alatt a 27 év alatt! 2007 óta vannak okostelefonok,
amit Stephen Jobs talált fel. El tudjuk képzelni, hogy egyetlen ember megváltoztatta az egész
világot? Egyetlen ember megváltoztatta az egész világ életét és szokásait! Ma a fiatalok mindig
lehajtják a fejüket. Általában a hívők szokták lehajtani a fejüket, amikor imádkoznak. De ezek a
fiatalok azért hajtjk le a fejüket, mert azt a kis képernyőt nézik, mert azon keresztül kapcsolódni
tudnak az egész világhoz. Ezen a kis képernyőn keresztül a nagymama Belo Horizonte-ban
láthatja az unokáit, akik egy másik brazíl városban vannak. Minden nap láthatják egymás arcát. A
világ nagyon kicsi lett. Hogyan történt ez? Egyetlen ember megváltoztatta az egész világot.
Egyszerűen megváltoztak a szokásaink. Mindent megtudhatunk a világról. De az
okostelefonoknak vannak veszélyei is. Ma, mivel annyira el vagyunk foglalva, adunk a
gyermekünknek egy okostelefont. A gyerekek pedig nagyon jól tudják, hogyan kell játszani rajta.
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A Szovjetunió felbomlása az az eseménysorozat, amelynek során a Szovjetúnió, mint több országból
létrejött kommunista állam megszűnt létezni. Maga a folyamat az 1990-1991-es években ment végbe, de számos
körülmény már a korábbi időszakban is előrevetítette a Szovjetunió gyengülését. (Wikipédia)

Mindenki ismeri az Angry Birds játékot2. Nem is csoda, hogy a gyerekek állandóan mérgesek,
mert ezt a játékot játszák. Nemrégiben, azért, hogy növeljék az okostelefonok hatékonyságát,
egy bizonyos kék színű fényt építettek beléjük. Egyrészt ez jó, másrészt viszont aki állandóan
játszik, nagyon fiatalon szürkehályogot fog kapni. Mert egyeseknek már így alakult ki
szürkehályog a szemükön. Vannak, akik szeretik fotózni magukat, és lehet hozzá szelfi botot is
használni. De például a földalattin nem szabad szelfi botot használni, mert ha nem vigyázunk,
véletlenül megérintünk vele valami elektromos vezetéket. Ha valaki sokat fotózza magát, a bőre
nagyon hamar öregedni fog. Tehát fokozatosan megértjük, hogy mi fog történni. 2007 óta
vannak okostelefonok. Most 2016-ban, csupán 9 évvel azután már tudjuk, mi fog történni ezzel
a világgal. Emlékezzünk: az egész világ eggyé válik.
Eleinte a zsidóknak repülővel kellett elutazniuk Jeruzsálembe, hogy eljussanak a Sirató Falhoz,
hogy egy kis darab papírra írt imájukat beletegyék a falnak egy kis résébe. Ha valamit kérünk
Istentől, Ő válaszol az imádságunkra. Tehát ismerjük a Sirató Falat. De vannak nagyon okos
emberek Jeruzsálemben, akik jó pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy nem szükséges eljönni
Jeruzsálembe, hanem mivel van fax, elég ha az üzenetet elfaxolják, ők azt megkapják, elviszik a
Sirató Falhoz, ott beleteszik egy résbe, és akkor választ fognak kapni az imák. De ma már faxolni
sem szükséges. Csak mondjátok el, mit akartok, mi odatartjuk az okostelefont a Sirató Falhoz, ti
imádkoztok a telefonba, a telefon pedig a Sirató Fal felé lesz fordítva. Értitek, testvérek? Ma a
világ egy faluvá zsugorodott.
Ha megnézzük a világ politikai helyzetét, például az Egyesült Államokban, akkor láthatjuk, hogy
politikai szempontból az emberek egyértelműen a globalizáció irányába haladnak. Ugyanez a
helyzet az Európai Unióval. A végső elképzelés: Európai Egyesült Államok. Most ez még csak
átmeneti időszak. Végül a tagországoknak fel kell adniuk országhatáraikat, a hadseregüket és a
pénzügyi rendszerüket ahhoz, hogy egyek legyenek. Legyen ez az Európai Unióban vagy az
Egyesült Államokban. Mind a mai napig minden politikus, anélkül, hogy észre venné vagy
tudatában lenne, az egységes világ felé halad. Ezt globalizációnak nevezik. És éppen ebben az
időszakban zajlott az Arab tavasz3, amiből Arab "tél" lett, és azóta is nagyon sok menekült menti
az életét, és próbálnak tömegesen eljutni Európába. Mindenhol menekültekkel találkozunk. Ha
hiszünk a globalizációban, akkor ezeket a menekülteket nem lehet visszautasítani, főleg
Németországban, ahol családonként alig van 2-3 gyerek, és nincs elég munkaerő. Ha az ország
gépezetét tovább akarják működtetni, akkor szükségük van munkaerőre, és ezek a menekültek
be tudnák tölteni azt az űrt. De az Európai Unióban nem minden nemzet így áll hozzá ehhez az
kérdéshez. Például Magyarország, vagy más országok, egyszerűen nem engedhetik meg, hogy
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Az Angry Birds (szabad fordításban Mérges madarak) egy kétdimenziós ügyességi és logikai elemeket
ötvöző videójáték. (Wikipédia)
3
Arab tavasz: azok a kormányellenes tüntetéssorozatok, amelyek 2011. elején robbantak ki az arab államokban
(Tunézia, Algéria, Jordánia, Egyiptom, Jemen, Líbia, Szíria, Szaud-Arábia, Irak stb.) (Wikipédia)

több menekültet befogadjanak. Eleinte nagyon sok jó érvet felhoztak a menekültek befogadása
mellett.
El sem tudjuk képzelni, amik Németországban történtek4: egyik terrorista cselekmény követi a
másikat, és kiderült, hogy az egyik terrorista menekültként jutott be Németországba. Akkor hol
van most a határ? Hol van a nemzetek országhatára? Például egy turista el tud utazni
Franciaországból Belgiumba, mert a két ország között nincs határ. Nemrég jöttem haza
Európából, és régebben Belgiumon keresztül jutottam el Hollandiába. Ha autóval utazunk, nincs
országhatár. De el tudjátok képzelni, mi történt Párizsban5? Hol tervelték ki az egészet?
Eredetileg Szíriában, de a gyár Belgiumban volt. A belga titkosszolgálat tudta, hogy az az utca
tele van emberekkel, de politikailag korrektek akartak lenni, vagyis azt mondták, mindenkinek
szabadsága van. Még a gyilkosoknak, még a terroristáknak is szabadságuk van - amíg a saját
állampolgáraikat meg nem ölik. Politikailag minden korrekt, egész addig a pontig, amikor egy
nemzet már nem tudja megvédeni a saját állampolgárait. Ez érvényes Franciaországra is. Már
többször jártam Párizsban, egész jól ismerem. A turisták meg szokták látogatni az Eiffel-tornyot,
és a Szajna folyó mentén árusok vannak. De ez alkalommal a terroristák nem a turistákat
célozták meg, hanem a hétköznapi embereket. Ez a terrorcselekmény nem messze történt a
testvérektől. A franciák egyszerűen el akarnak menni szórakozni péntek este egy étterembe,
vagy csak megnézni egy meccset. Ez egyáltalán nem luxus. De történt valami. Ha vissza akarunk
menni oda, hogy mindez honnan eredt: Belgiumból. De mi is Belgium és Brüsszel? Ott van a
NATO központja; az EU fővárosa! Az EU fővárosában, ahol a titkosszolgálat tudta, hogy ezek az
emberek meg fogják ölni az ő állampolgáraikat, nem tudták megakadályozni, semmit sem tudtak
tenni ellene! Miért? A globalizáció miatt. Mert minden abba az irányba halad. Mindenkit
szeretünk, még az ellenségeinket is, nincsenek országhatáraink, nem beszélünk nemzetekről,
állampolgárokról. Tehát nagyon világos: a terrorizmus ezt ki tudja használni. Szíriából képesek
voltak beszivárogni az EU-ba. Eleinte megnyerték a csatát Irakban. Az iraki hadsereget az
Egyesült Államok szerelte fel megfelelő fegyverekkel és mindenféle eszközzel. De tudjátok, az
ISIS6 nagyon egyszerűen működik. Az okostelefonon ilyen üzenetet küldenek: "Ha nem teszed le
a fegyvert, megöljük az egész családodat." Így tudtak nagy területeket elfoglalni Irakban.
Amikor az Antikrisztus felépíti a birodalmát, akkor az egy egységes világ lesz. Tehát az egész világ
abba az irányba halad. Ma, amikor politikai korrektségről beszélünk, akkor többé már nem
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2016 tavaszán és nyarán több terrorcselekményre is sor került Németország területén. Három támadó
bizonyíthatón menedékkérőként érkezett a Német Szövetségi Köztársaságba. (Wikipédia)
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2015. november 13-án este terrortámadás-sorozatot követtek el előre megtervezett akció keretében
Párizs különböző pontjain terroristák, akik ártatlanokra lövöldöztek, és több robbantást hajtottak végre forgalmas
helyeken: a Stade de France stadionnál bombamerényletet követtek el. A legtöbb halálos áldozatot a Bataclan
színház elleni támadás követelte. (Wikipédia)
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Iszlám Állam, más néven Iraki és Szíriai Iszlám Állam (angol rövidítéssel ISIS) egy szunnita dzsihádista
terrorszervezet, amely önmagát kalifátusnak kikiáltva a világ minden muszlimja fölött vallási fennhatóságot
követelt. Tagjai, követői terrorcselekmények elkövetését hajthatják végre a világ több pontján. (Wikipedia)

beszélhetünk nacionalizmusról. Globalizációról beszélünk, mindenkit szeretünk, de pontosan
ugyanekkor az ISIS és az ú.n. terroristák ezt kihasználják, hogy előrevigyék szándékukat.
A Biblia szerint, a Jelenések könyvében, amikor megszólal a 6. trombitaszó (Jel 9,13-15), egy
napon elengednek négy angyalt az Eufrátesz folyónál, és elpusztítják a föld lakosságának
harmadát - ekkor éri el csúcsát a terrorizmus. Ma minden ebbe az irányba halad. Nagyon
érdekes. Hol van az ISIS? Pontosan azt a földrajzi területet uralják, ahol Jákób élt: a bibliai
Paddan-Arám, az Eufrátesz folyó mentén egészen Irakig. Nem mondhatjuk azt, hogy az ISIS az
Antikrisztus, csak az Antikrisztus miniatűrje, kis árnyéka. Nagyon sok keresztényt le fognak
fejezni, ha elolvassuk a Jelenések 20. részét. Úgy halnak mártírhalált, hogy lefejezik őket. Amikor
a Jelenések könyvét tanulmányoztuk, azt gondoltuk, az még távol van tőlünk. De most mindez
nagyon közel jött hozzánk. Ma a világ nem érti az ISIS eredetét. Egyedül a bibliai próféciák által
jutunk el a dolgok megfelelő értelmezéséhez. Az egész világ abba az irányba halad.
1989 óta, majdnem 27 éve, láthatjuk fiataljainkat felnőni, és még az unokáinkat is, akik az
okostelefonok idejében születtek. Amikor a születésnapjukat ünnepeljük, mindig valami "okos"
dolgot kérnek ajándékba: i-phone, i-pad. Én azt mondtam nekik, a jégkrém is az (az angolban ez
egy szójáték: ice-cream - jégkrém - szintén "i" betűvel kezdődik). Mert a fiatalok mindig valami ikütyüt akarnak, mert ők egy ilyen világban nőttek fel.
Isten Igéjéből megismerhetjük a globalizáció irányzatát. 1989 volt a globalizáció születési éve. 27
év után, akár az Egyesült Államokban, akár Eurpában, láthatjuk, hogy az egész világ abba az
irányba halad, míg végül az Antikrisztus felállítja birodalmát. És akkor valóban egyetlen egységes
világ lesz gazdaságilag, politikailag és vallásilag.
1948 után 40 évvel az Úr még nem jött vissza. De tudjuk, hogy az Úr már útnak indult. Bármelyik
pillanatban itt lehet. Mi Krisztusra várunk, nem pedig az Antikrisztusra. Ma már látjuk az
Antikrisztus árnyékát, és látjuk, hogy Európa többé nem biztonságos hely. Nincsenek a
tagállamok között határok. De most más volt a helyzet, amikor ott jártam, mert amikor átléptük
a határt, voltak akiket ellenőriztek. Ha Európának egy Egyesült Állama van és egyetlen útlevele,
akkor gond nélkül bárhova el tudnánk utazni. Azonban ez egy ideál.
Mi, akik Dél-Amerikában és Észak-Amerikában élünk, nagyon távol vagyunk az ISIS-től, a
menekültektől, de Európában mindezt érezni lehet. A kezdetekben, miért nem áramlottak a
menekültek Afrikából Európába? Mert Líbiában volt egy diktátor, Kadhafi, és az EU minden
évben nagyon sok pénzt fizetett neki. Amíg ő volt hatalmon, azok az emberek megpróbáltak
beszivárogni Európába, de ő megállította őket. Az emberek demokratikus rendszert akarnak,
nem akarnak diktatúrát, ezért mindenki lelkesedett az arab tavaszért, és végül nem gondoltuk
volna, hogy Kadhafinak távoznia kellett. De most ki fogja megállítani ezeket a menekülteket? És
ki gondolta volna, hogy olyan tragédia fog történni Szíriában? Mindent megpróbálnak, hogy
eljussanak Európába. Ha minden menekült jó ember lenne, akkor rendben van. De aki
Németországban elkövette azt a terrorcselekményt, és ami Franciaországban is történt, akkor
hogyan kell bánni az ilyen emberekkel? Hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Mindez azért

van, mert mi hiszünk a demokráciában és a globalizációban. Tehát nem is vagyunk tudatában
annak, hogy ebbe az irányba haladunk.
A Biblia szerint ez a tendencia. Épp úgy, amilyen a gazdasági görbe: van felszálló és leszálló ága,
de látható helyi ingadozás is. Mit jelent a helyi ingadozás? Vannak, akiknek nem tetszik a
globalizáció. Mi, akik Amerikában élünk, és mivel az ISIS távol van tőlünk, és a menekültek is
távol vannak tőlünk, itt nyugodtan beszélhetünk a globalizációról. De akik Európában élnek,
hirtelen feleszmélnek: hol is van az országhatárunk? Azok a menekültek be tudnak jutni a
határokon, ha Európáról mint egységről beszélünk.
A legfrisseb fejlemény a Brexit 7: az Egyesült Királyság úgy dönött, kilép az Európai Unióból. Senki
sem merte volna megjósolni, hogy ki fognak lépni. Ha a fő tendenciát nézzük, akkor minden
folytatódik és stabil lesz Európában. Londonban muszlim a főpolgármester, tehát ez a
társadalom igazán demokratikus. Aki rátermett, az betölthet ilyen pozíciót. És ez azt is jelenti,
hogy sokan szimpatizálnak a globalizációval, de ez csak London. Mi a helyzet a vidéki Angliával?
A szavazás után kiderült: az Egyesült Királyság kilép az Unióból. Soha nem gondoltuk volna. Mi is
történt ott? Az EU tagállamoknak dönteniük kell: van országhatárunk? Más szóval, van
nemzetünk? Mert aki belép az Unióba, akkor biztosan fel kell adnia önmagát. Kész vagy erre?
A válasz nagyon egyszerű. Az Egyesült Királyságban élő emberek jobban szeretik a
nacionalizmust, mint a globalizációt. Ez egy folyamat: a nacionalizmus vetekszik a
globalizációval, és attól függ, hogyan alakulnak az Európai fejlemények. Ha az ISIS továbbra is
hatalmon marad, akkor az emberek egyre nyugtalanabbak lesznek, és így fokozatosan a
nacionalizmus irányába hajlanak. Ma az EU vezetői egy kérdést tesznek fel: vajon most jött el az
ideje, hogy ultimátumot szabjunk az EU tagállamainak: vagy követitek az Egyesült Királyság
példáját, vagy megadjátok magatokat? Mostantól csak egyetlen Európai Egyesült Államok
vannak. Felejtsétek el az országhatárotokat és a hadseregeteket, nekünk egy hadseregünk van
és egy országhatárunk. Ha ez bekövetkezik, még mindig nem az Antikrisztus birodalma jön el, de
az Antikrisztus bármikor felléphet ebben a légkörben. Azonban a vezetők rájöttek, hogy nem
bölcs dolog most erről beszélni. De valami már fő, valami már készül.
A nacionalizmus épp olyan, mint a gazdasági görbén a helyi ingadozások. Nem tudjuk, meddig
fog tartani, de végül, a Biblia szerint, egyetlen egységes világ lesz politikailag, gazdaságilag és
vallásilag. Mi nem az Antikrisztusra várunk, mi Krisztust várjuk. Mielőtt mindez végbe megy, el
kell ragadtatnunk, hogy találkozzunk Ővele.
Testvérek, ez a téma nagyon fontos. Nemcsak Európában zajlik ez a folyamat. Nézzük meg az
Egyesült Államokat. Két elnökjelölt van: egyikőjük a globalizáció felé hajlik, a másik jelölt pedig a
nacionalizmusról beszél. Nagyon érdekes. És ez a jelölt még ki is mondja, hogy vagy globalizáció,
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A Brexit (vagy brexit) nemzetközileg elterjedt elnevezés az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Két
angol szó összevonása: British (magyarul 'brit') + exit ('távozás', 'kijárat'). Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én
kilépett az Európai Unióból. (Wikipédia)

vagy amerikanizmus. Az amerikanizmus éppen olyan, mint az, hogy az Egyesült Királyság kilépett
az Unióból. Idén az USA-ban az embereknek dönteniük kell, úgy ahogy az Egyesült Királyságban
is dönteniük kellett, hogy melyiket választják: a globalizációt vagy a nacionalizmust. Ez a
folyamat zajlik az USA-ban is. Testvérek, nekünk semmi közünk a politikához, bennünket
egyáltalán nem érdekel a politika. De ismernünk kell a globális irányzatokat. Nem szabad
meglepődnünk, ha egy nap ultimátumot nyújtanak be az EU minden tagállamának, mert ez az
úttörője az Antikrisztus birodalmának. Ez a globalizáció. Nem tudjuk, hány tagállam fogja
követni az Egyesült Királyság példáját, és nem tudjuk, mi lesz a helyzet az USA-ban.
De ha ismerjük a Bibliát, akkor nagyon világos, hogy 1989 óta, mióta leomlott a berlini fal, többé
már nem a lábfejnél tartunk, hanem a lábujjakhoz értünk, és az Antikrisztus akkor emelkedik fel.
És az ő birodalma az egész világot egy faluvá teszi. Tehát mindabból, ami a múltban történt,
egyre jobban meg kell értenünk a prófétai szót.
Korábban, amikor a Jelenések könyvét tanulmányoztuk, azt gondoltuk, az még a távoli jövő, de
most minden olyan valóságossá válik. Hála az Úrnak, akik ma Dél-Amerikában éltek, nagy
áldásban van részetek, mert amikor utaztok, nem kell túlságosan aggódnotok. De tényleg nem
tudjuk, mi fog történni. Egyet tudunk: nem akarunk az Antikrisztussal találkozni. Mi a
Vőlegényünkkel szeretnénk találkozni. Készen vagyunk? Urunk nagy valószínűséggel már útnak
indult. Bármelyik pillanatban elragadtathatunk. A fiataloknak azt mondom: imádkoznotok kell. Ti
nem fogjátok megismerni a sírgödröt, mert abban a kiváltságban lehet részetek, hogy mint az
utolsó generáció, találkozhattok a Vőlegényünkkel. Most itt Brazíliában sokan nem jutottak el
erre a konferenciára, de az Úr tudja ezt. Azok viszont, akiknek megadatott ez a kiváltság, hogy itt
lehetnek, és most hallottátok ezt az üzenetet, kihívás elé lettetek állítva. Az Úr szóljon hozzánk!

