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Ez a példabeszéd, melyet elolvastunk, az Úr saját szavai. Nemcsak szóban mondta el ezeket a 
példázatokat, hanem időnként cselekedetekkel is bemutatta őket. Mielőtt ezeket elmondta, épp 
úton volt Bethániából, Márta és Mária házból, és látott egy fügefát, melyen gyümölcsöt keresett, de 
nem talált. Az Úr éhes volt, de nem talált rajta semmit. Nos, felmerül itt egy kérdés. El tudjuk 
képzelni, hogy az Úr épp kijött Márta házából és olyan hamar megéhezett? Hiszen Márta bizonyosan 
a legjobbat tálalta fel az Úrnak. Ez az éhség nem fizikai, hanem szellemi éhség volt. Mert a fügefa a 
Bibliában mindig Izrael népét jelképezi.  

Tudjuk, hogy Isten Igéje szerint minden időre vonatkozóan megvan az Ő terve. A 9. fejezet 
szerint, amit az Úr a szőlőtőtől vár, az a bor, amit pedig a fügefától vár, az a gyümölcs. És látja, hogy a 
fügefa tele van levéllel, de gyümölcs nincs rajta – Istennek pedig az volt az akarata Izraellel 
kapcsolatban, hogy minden nép bizonysága legyen, és nemcsak levele, hanem gyümölcse is legyen –, 
az Úr éhes volt és nem talált gyümölcsöt a fán. Kifejezi ez, hogy Izrael népe sok-sok éven át 
mindössze leveleket hozott - pusztán külsőségeket -, de gyümölcsöt nem. Ha azokban az időkben 
ellátogattunk volna a templomhoz, az akkori világ szinte legnagyobb épületéhez, és megnéztük volna 
a köveket, melyekből épült: micsoda kövek, micsoda templom! Ha külső megjelenésében próbálnánk 
leírni: ez lehetett Izrael népe történetének a legdicsőségesebb korszaka. De az Úr nem találta meg 
gyönyörűségét és megelégedését Izraelben.  

De gondoljuk csak el, hogy azok a fák, melyek csak levelet hoznak, de gyümölcsöt nem, 
megtévesztik a szemlélőt. Urunk annyira szerette Izraelt, arra vágyott, hogy teljes egészében 
valóságosak legyenek. Ha nincs valós tartalom, a külsőségek értéktelenek. Isten tenni fog valamit: ha 
nincs belső valóság, ne legyen külsőség sem! Ezért az Úr megátkozta a fát, és akkor valami történt, a 
fa gyökerestül kiszáradt. Ez az egész jelenet egy prófécia volt. Kr.e. 70-ben a rómaiak körülvették 
Jeruzsálemet, és azután nem maradt kő kövön.  

Amikor a római seregek körülvették a várost, nem tudták bevenni a várost, így kivágták az összes 
fát az Olajfák hegyén, hogy ostromműveket építsenek belőle. Abban az időben úgy gondolom, hogy a 
Páska ünnepe közeledett. A háborús zóna általában igen veszélyes. Mindenkinek menekülnie kellett 
volna arról a területről, de a katonáknak a megdöbbenésére, nagyon sok zsidó bejutni próbált a 
városba, hogy megünnepeljék a Páskát. Azt gondolták, hogy Jeruzsálem az örökkévaló város, 
sohasem fog elesni, és meg akarták ünnepelni a Páskát. Ez valósággal sokkolta a római katonákat. 
Kiadtak egy parancsot, mely szerint utat kell nyitni és minden embert be kellett engedni a városba, 
majd azután lezárni az utakat. Ezeknek az embereknek ez volt az utolsó Páska ünnepük. Százezer 
fiatalember esett római fogságba és végül ők építették fel a Kolosszeumot, Róma jelképét. 

Tehát Urunk próféciája, hogy a templomban nem marad kő kövön, ez úgy történt meg, hogy 
amikor felgyújtották a templomot, az arany és az ezüst a hő hatására megolvadt, és elkezdett 
befolyni a kövek közé. A katonák látták ezt, és meg akarták szerezni az aranyat és az ezüstöt, ezért 
minden követ elmozdítottak és felforgattak. Így az Úr próféciája maradéktalanul beteljesedett.  

Kr.u. 70-től 135-ig terjedő időszak során Izrael nemzete teljesen eltűnt erről a bolygóról. Miért? 
Miért szórattak szét a világba? Mert az Úr megátkozta a fát. Nem volt rajta gyümölcs, de nem 
lehetett többé levele sem. Tehát az idő távlatából már tudhatjuk, hogy ez a fügefa igazi állapota. 
Isten nem akarta, hogy Izrael, mint bizonyságtétel a látszattal félrevezesse a világot.  

Micsoda leckét tanulhatunk meg ebből! A gyülekezet bizonyosan olyan, mint a lámpatartó, 
feladata, hogy Krisztusról tegyen bizonyságot. Termünk mi olyan gyümölcsöt, ami igazán megelégíti 
Urunkat? Vagy amink van, az mindössze egy hatalmas épület, sok-sok emberrel? Emlékezzünk rá, 
hogy a mi Urunk keresi, kutatja a gyümölcsöt. Ha a belső valóságunk nem egyezik a külső dolgainkkal, 
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egy napon Isten elkezd munkálkodni, mert Ő azt akarja, hogy őszinte emberekként állíthasson a világ 
elé. Az ok, amiért gyümölcstelenek vagyunk, azért van, mert nincs valós belső tartalmunk.  

Ez az első értelmezése az Úr fügefával kapcsolatos példázatának. Tehát a próféciának ez a 
jelentése csodálatosan be is teljesedett. Közel 2000 évig Izrael szétszóratásban élt. Az anyák mindig 
így tanították imádkozni gyermekeiket: jövőre Jeruzsálemben. Még egy esküvőn is, amikor a vőlegény 
köszönti menyasszonyát, ezt mondja: jövőre Jeruzsálemben. Közel 1900 évre, testvérek, ez a nemzet 
eltűnt a föld színéről.  

De Urunknak egy másik próféciája szerint - az elsőt tettekkel szemléltette, a másodikat szavakkal 
- vegyük a példát a fügefáról, hogy mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjuk, hogy közel van a 
nyár. Mit jelent ez? A fügefa már meg lett átkozva és kiszáradt: Izrael nemzete már elűzetett 
földjéről. De az Úr azt mondta, hogy mikor az ága már zsendül és levelet hajt – ez azt jelenti, hogy 
Izrael nemzete újjá fog születni. Tehát, ez a nemzet egyszer újra feláll.  

Ez igazán ellentmond a mai politikai tudománynak. A tudomány mai állása szerint, minden olyan 
nemzet, mely már több mint 500 éve eltűnt, lehetetlen, hogy újjá alakuljon. 1948. május 14-én a világ 
megdöbbenésére, Izrael nemzete újraszületett. Még ilyen sok ellenséggel körülvéve is a csoda 
megtörtént, és az Úrnak ez a csodálatos próféciája csodálatos módon beteljesedett. Tehát Izrael 
újjászületése után ez a világ már nem ugyanaz, mint előtte. Az Úr azt mondja, amikor ez megtörténik, 
a nyár közel van.  

És a folytatásban elmondja, hogy amikor ezeket látjuk, tudhatjuk, hogy az embernek Fia közel 
van, az ajtók előtt. A görögben az ajtó nem egyes számban van, hanem többes számban: az ajtók 
előtt. Itt nem úgy van, mint a nyugati típusú házaknál. Egy nyugati típusú házban, amikor kopogunk, 
és belépünk az ajtón, máris a nappaliban vagyunk. Nagyon egyszerű háttere van ennek az Igének. Épp 
úgy van, mint ahogy a keleti világban, ahol van egy nagy bejárat, amin belépve egy külső udvarba 
jutunk, és olykor egy további belső udvar is található ott. Tehát láthatjátok, hogy az első ajtó egy 
külső kertbe vezet, a következő ajtón keresztül pedig egy következő kertbe jutunk, és a házak ilyen 
kertekkel, udvarokkal vannak körülvéve. Tehát ha meglátogatunk valakit, legalább három különálló 
ajtóval találkozunk.  

Mit próbál a Szent Szellem mondani ezzel nekünk? Amikor látjuk Izrael népének újjászületését, 
akkor az Úr már nagyon közel van; az ajtók előtt, de nem tudjunk pontosan melyik ajtó előtt. A Szent 
Szellem próbálja elmagyarázni nekünk, hogy 1948 óta Urunk Igéje szerint, Ő már az ajtók előtt van. 
Az egyetlen dolog, amit mi nem tudnunk az, hogy melyik ajtó előtt. Még nem vagyunk készen, és azt 
gondoljuk, hogy még mindig az első ajtó előtt van, de a Biblia sehol sem árulja el nekünk, melyik 
ajtónál van az Úr. Az ajtóknál. Ez épp elegendő üzenet számunkra, testvérek.  

Izrael népnek újjászületése után, milyen közel van az Úr? Pontosan az ajtók előtt. Nekünk kell 
rájönnünk, melyik ajtó előtt. Nem kapunk semmilyen pontos leírást. Imádkoznunk kell, és minden 
időben készen kell, hogy legyünk. Látjátok testvérek? Az emberiség történelmében, különösen 1948 
óta tudjuk, hogy az Úr már az ajtóknál van. Nem tudom, mikor kezdte az Úr az Ő utazását. Biztos 
elhagyta az Ő otthonát, és a mi otthonunk felé tart, már az ajtóknál van. Ez emlékeztet minket arra, 
hogy már elkezdte az utazását hozzánk. Nem tudjuk hol tart, de meg kell látnunk az Úr jeleit, 
érzékenynek kell lennünk az Ő Igéje iránt.  

1948 az emberiség történelmének egy nagyon fontos időpontja, mert Izrael nemzete akkor 
született újjá. Ezek után sok bibliatanulmányozó próbált rájönni, hogy ha az Úr már az ajtóknál van, 
akkor vajon mikor lép be a nappaliba? Tehát előveszik a Bibliát, és elolvassák a soron következő 
vereseket: „Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, amíg meg nem lesznek 
mindezek.” És akkor azt gondoljuk, hogy talán ki is tudjuk számolni, mikor kell az Úrnak a nappaliba 
érkeznie. Tehát néhány bibliatudós, akik tanulmányozzák az igét, hittel olvassák, mivel igen biztos 
náluk a prófétai beszéd. Tanulmányozzák tehát az Igét, és sok igehely alapján arra a következtetésre 
jutnak, hogy egy generáció 40 évet jelent. Most nem akarok ennek a részleteibe belemenni, de arra a 
következtetésre jutnak - mivel az Úr azt mondta, hogy ez a generáció el nem múlik, mielőtt mindezek 
meglesznek – hogy, ha Izrael nemzete 1948-ban született újjá, és egy generáció 40 év, akkor egyszerű 
matematikai számítással kiszámítható, hogy 1948 plusz 40, az 1988. Tehát arra a következtetésre 
jutottak, hogy az Úr 1988-ban fog visszajönni. És néhány ilyen bibliakutató még könyvet is adott ki 
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ezzel kapcsolatosan, melynek a címe az volt, hogy 88 ok, amiért az Úr 1988-ban fog visszajönni. 1988-
ig ez a könyv egy bestseller volt! 

Értitek testvérek, hogy amikor ezek a Bibliát kutató emberek tanulmányozták az Igét, hittek 
minden szavának? De van egy titok. Az, hogy megérteni egy Igét úgy lehet, ha a szövegkörnyezetében 
értelmezzük. Ha elolvasod a szövegkörnyezetet, nem fogsz elkövetni ostoba hibákat. Látjátok? Ők 
csak a 34. verset vették és teljesen megfelejtkeztek a 36. versről.  

Olvassuk el a 36. verset: „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem 
csak az én Atyám egyedül.” Ezek a bibliatanulmányozó testvérek nagyon buzgók voltak, tudni akarták 
azt a napot, amelyet még az Úr sem tud. Tehát számításokat végeztek, és mivel hogy őszinte szívvel 
olvasták, igazán várakoztak az Úr előtt mindezekre.  

De itt jön a probléma. Ha valóban megláthatod, hogy 1988-ban jön el az Úr, és ez igazán biztos, 
akkor nyugodtan szeretheted, a világot 1987-ig. 1987-ben elkezdesz imádkozni, részt veszel minden 
alkalmon, 100-szor elolvasod a Bibliát abban az évben, és az utolsó hónapban, elfelejtkezel még az 
étkezésről is, elvonulsz magányba egy hegyre. Látjátok, mi történik ezzel a fajta számítgatással?  

És akkor eljött 1988. Testvérek, az Úr megemlékezett ezeknek a testvéreknek az őszinte szívéről. 
Ők szerették az Urat, hibáztak, de nagyon jó szándékkal. Sok ember nem hisz az Igében, sok 
keresztény olvassa az Igét, de éli a maga életét. Tehát 1988-ban az Úr nem jött vissza. De az Úr 
tanítani akar nekünk egy leckét: ne számítgasd a pontos napot, mert egy dolog elegendő: hogy az 
Embernek Fia már az ajtók előtt áll. Úgy tűnik mindezekből, hogy az Úr már elkezdte az Ő utazását, és 
ha így áll a dolog, mit jelent ez? Azt, hogy akkor ő gyorsan ideér hozzánk.  

1948 óta egy olyan változáson megy át a világ, amilyenen addig még soha, és ez lesz a jele annak, 
hogy az Úr nagyon-nagyon gyorsan fog eljönni, nagyon sebesen. Testvérek! Nagyon érdekes ez! 
1988-ban az Úr nem jött vissza. A következő elképzelés az lett, hogy egyesek így szóltak: egy 
generáció a Bibliában 70 évet jelent! Nem tanulták meg a leckét, és az is meglehet, hogy erről egy 
újabb könyvet jelentetnek meg. Így, 1948+70=2018, ekkor fog az Úr visszajönni.  

Miért teszik ezt az emberek? Mert ha számítgatunk, akkor nem figyelünk, és nem imádkozunk. 
Ezért van az, hogy az Úr jelképekben beszél. Nem fogunk tisztán részletekbe menően látni, csak egy 
általános képet kapunk. Amikor az újságot olvassuk, azt az irányvonalat látjuk, hogy az Úr minden 
bizonnyal hamar vissza fog jönni. Hiszem, hogy egy nap találkozunk az Úrral, és ha még nem vagy 
kész, akkor az Úr azt mondja: mindent megpróbálok, hogy felébresszelek.  

Azok, akik Amerikában élnek, nagyon kényelmes életet élnek. 2001. szeptember 11-én az Úr 
megpróbálta felébreszteni őket. A Trinity Church-nek (Szentháromság gyülekezetnek) van egy 
épülete New Yorkban, a Wall Street-en, a világ pénzügyi központjában! De a gyülekezeti terem 
általában üresen állt, senki sem akart ott összegyűlni. 2001. szeptember 11. után volt egy 
úgynevezett pénzügyi cunami, és akkor azt láthattuk, hogy néhányan eljöttek és imádkoztak ebben a 
templomban. Testvérek, amit az Úr annyira kíván az, hogy felébredjünk. De sokan még mindig 
alszanak.  

Vagy például Kínában – láthattátok még itt Romániában is a televízióban – ugyanaz a helyzet 
alakult ki, mint a harmadik világban. Tehát látjátok testvérek, hányszor kell az Úrnak ébresztgetni 
bennünket, hogy elhiggyük és érzékenyek legyünk arra, amikor az Úr azt mondja, hogy hamar 
eljövök. „Bizony eljövök hamar.”  

Ha 1948 előtt született valaki, még nem hallhatta a figyelmeztetést. De 1948 után mindenkinek 
fel kell ébrednie. Néhányan az 1988-as évet jósolták, de az Úr akkor nem jött vissza. Ám a 
figyelmeztetés még mindig ott van, az Úr még mindig felhasználja az eseményeket, hogy felébresszen 
bennünket.  

Tehát testvérek, amikor 1988 elmúlt, mi következett? 1989. Ha visszanézünk, láthatjuk, hogy 
1989 volt az az év, amikor megállt a történelem. Emlékeztek arra, ami Kínában a Tienanmen téren 
történt? Sok véres esemény zajlott akkoriban. Nem tudom, itt lehetett-e látni a televízióban, de mi 
ott láttuk, hogy egy bátor ember áll a tankok előtt és amint ott állt, puszta kézzel megállította a 
tankokat. A történészek, amikor visszanéztek, azt mondták, hogy 1989 valóban olyan év volt, amikor 
a történelem megállt.   
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És az egész világ meglepetésére leomlott a berlini fal. Ismét valami, ami ellentmond a politikai 
tudománynak. Hogyan is gondolhattuk volna, hogy leomlik a berlini fal? Ebben az időben 
ellátogattunk Berlinbe, így közülünk 40-en tanúi vagyunk, hogyan tűnt el a berlini fal. Ismerjük a 
történelmét annak, ahogyan ez a fal két részre osztotta az akkori világot. Euróba megosztott lett, 
Németország keleti és nyugati részre oszlott. És Németország az akkori világnak egy kirakatává vált. 
Honnan tudjuk, hogy Németország megosztott lett? Mert a fővárosa, Berlin megosztott lett. Ez 
nagyon képletesen mutatta be, hogy a világ akkoriban hogyan lett két részre osztva. Jól ismerik a 
hidegháborút is mindazok, akik Európában vagy Los Angelesben laknak. A háború alatt, az emberek 
tudták, pontosan hány nukleáris fegyver van rájuk irányítva. Tehát testvérek emlékezzetek, hogy 
1989-ben, meglepetésünkre ez a hidegháború véget ért, a fal leomlott. Ha megkérdeznénk a 
politológusokat, nem tudnának magyarázatot adni erre.  

A kínai kommunizmus nem volt felkészülve arra, ami következett, nem tudták kezelni a helyzetet. 
1989-ben megláttuk mindannyian, ahogy leomlott a berlini fal. De nem csak ennyi történt. Ti is, akik 
itt éltek Romániában, nagyon jól emlékeztek arra, hogy megtörtént karácsony körül az, amit ma a 
romániai forradalomnak hívunk. Ezen események miatt az, amit vasfüggönynek neveztek, ami titeket 
elválasztott a világtól, el lett távolítva. Hogyha most visszanéznek az emberek, és próbálják 
megmagyarázni, hogy a Moszkva által vezetett birodalom miért omlott össze, mindez azért történt, 
azért omlott össze a Szovjetunió, mert leomlott a fal. A román népet nagyon békés népnek tartották 
a keleti blokkban, de mégis olyan valami történt, amire senki sem számított. Mivel forradalom, 
vérontás volt, a történészek elmondhatják, hogy a vasfüggöny abban az évben leomlott.  

Testvérek, miért beszélek mindezekről? Csak akkor érthetjük meg jól a történelmet, ha Isten 
Igéjén keresztül nézzük. Enélkül nincs értelmes magyarázat, pusztán csak annyit mondhatunk el, hogy 
mi történt. Akik most fiatalabbak, 20 évesek, vagy annál is fiatalabbak, már ezek után az események 
után születtek. El sem tudjátok képzelni azt a nagy változást, ami akkor Romániában történt. Egyik 
féle társadalomról áttértek egy másikra. Ezt jobban tudjátok ti, mint én. Mit akarok mondani ezzel? 
Hogyha az Úr elkezdte az Ő utazását, akkor nagyon gyorsan, hamar meg fog megérkezni. 1988-ban az 
Úr nem jött el, de mégis komoly leckéket akar megtanítani nekünk. 1989-ben nagyon fontos dolgok 
történtek az emberiség történelmében, olyan események, amelyek a történészek szerint is nagy 
hatással vannak a jövőre.  

Mi, akik ismerjük Istennek Igéjét, hogyan magyarázzuk, hogyan látjuk ezeket a dolgokat? Csak egy 
módon tehetjük ezt, ha visszatérünk Istennek az Igéjéhez, mert az Úr csodálatos próféciákat adott 
nekünk. Ezek közül némelyek az egész földön történő globális eseményekre utalnak. Ha az Igében ezt 
vizsgáljuk, akkor azzal a vággyal fogunk megtelni, hogy imádkozó emberekké váljunk. Ezért próbálom 
én is elmagyarázni ezeket nektek. Ezért magyarázom, hogy mi történt 1989-ben, hogyan omlott le a 
berlini fal, hogyan omlott le a vasfüggöny. Hogyha visszamegyünk Istennek Igéjéhez, akkor néhány 
utalást fogunk találni benne. Számunkra az is elégséges, ha csak egy halvány utalást találunk.  

Menjünk most vissza Dániel könyvéhez. Tudjátok a 2. fejezetben szó van az állóképről. 
Nabukodonozor álmot látott, de mikor fölébredt, elfelejtette álmát. Volt, ami tetszett neki ebből az 
álomból, de volt, ami nem. Bizonyos részek tetszettek neki, bizonyos részek nem, és ezért odahívatta 
bölcs embereit, hogy magyarázzák meg az álmát. Végül tudjátok, hogy 17 éves kora ellenére Dániel 
volt az egyetlen, aki képes volt megmagyarázni a király álmát. Az állóképnek arany feje volt, ezüst 
mellkasa, hasa bronzból, lábai vasból voltak. Ez egy prófécia. A király egy követ is látott még álmában, 
ami az állókép lábaira esett, és teljesen összetörte azt.  

Mi a magyarázata ennek? Dániel magyarázatából megtudjuk, hogy ez egy olyan prófécia, mely az 
egész világra vonatkozik. Dániel idejében adatott ez az egész világra vonatkozó prófécia, és most 
visszatekintve láthatjuk, hogy bizonyos részei már beteljesedtek, már részei a történelemnek. Mindez 
magába foglalja a fejtől a lábakig eltelt időket, és azt, amikor majd a kő leesik és összezúz mindent, 
mely ennek a világnak a végét jelenti. Ez magába foglalja a Dániel napjaitól a végidőkig eltelő időket. 
Tehát ez egy óriási prófécia.  

A Szent Szellem által adott magyarázat szerint Dániel az mondta a királynak, hogy: ó, király te 
vagy az aranyfej. Tehát az aranyfej a babilóniai birodalmat jelképezi. Utána következett a perzsa 
birodalom, majd a görög, végül a római birodalom. Nem fogunk belemenni a részletekbe, de 
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mindezek a dolgok már beteljesedtek a történelem folyamán. Amikor Nagy Sándor elfoglalta a 
világnak azt a részét, bevonult Jeruzsálembe. A főpap kiment Nagy Sándor elé, és megmutatta neki 
Dániel próféta könyvtekercsét és azt mondta: nézd, mindez előre meg lett jövendölve. Tehát, tudjuk 
azt, hogy Dániel könyvéből ez a prófécia az emberiség történelmére vonatkozik.  

A bibliatudósok, amikor vizsgálják ezt a próféciát, azt kutatják, hogyan teljesedett be. Az arany, 
ezüst, bronz vonatkozások már beteljesedtek, most pedig eljutottunk a lábakhoz. Két lába van az 
állóképnek, és a római birodalom kettészakadt Keletrómai és Nyugatrómai Birodalomra. Ha vizsgáljuk 
a történelmet, azt látjuk, hogy a Nyugatrómai Birodalom 470 körül szűnt meg, a Keletrómai viszont 
tovább létezett körülbelül 1000 évig. Van akkor egy gond ezzel a próféciával. Ez azt jelentené, hogy az 
állókép két lába nem egyforma hosszúságú? El tudjuk képzelni Nabukodonozor álmát? Biztosan két 
egyforma hosszúságú lábat látott. De az általunk eddig ismert történelem szerint az állóképnek egy 
nagyon sánta embernek kellet lennie, nem egyforma hosszú lábakkal. A bibliatudósok tovább 
vizsgálták a történelmet, és arra a következtetésre jutottak, hogy a prófécia csodálatos módon 
beteljesedett.  

Anélkül, hogy most elvesznénk a részletekben, a Nyugatrómai Birodalom bukása után, később 
létrejött a Szent Római Birodalom. És ez örökölte a Római Birodalom két fő címét, később pedig 
megjelent a Német Birodalom, ami ugyanazt a vonalat folytatta tovább. Ez a Porosz Királyság volt. 
Tehát ezek tovább vitték a Nyugatrómai Birodalom címeit. A császár szó a görög nyelvből jön, tehát 
abból a birodalomból. Aki ellátogat Berlinbe, vagy Bécsbe, az jól megismerheti a történelemnek ezt a 
részét, és sok mindent kell, hogy tudjon a Szent Római Birodalomról. A Német Birodalom tehát ezt a 
vonalat folytatta. Most feltesszük azt a kérdést: ki az utolsó császár? II Vilmos volt az utolsó német 
császár. Mikor lett vége annak a birodalomnak? 1918-ban.  

A Keletrómai Birodalom vonalát később a Szovjet Birodalom folytatta tovább. Maguknak 
követelték a császári címet, Oroszországban ezt cárnak nevezték. Ugyanarról volt szó 
tulajdonképpen, ugyanaz a vonal folytatódott, csak más néven. Ki volt az utolsó cár? II Miklós. Mikor 
lett vége ennek a birodalomnak? Ismét csak 1918-ban. Ha helyesen tanulmányozzuk a bibliai 
próféciákat, akkor meg kell találnunk azt, hogy a két láb egyenlő hosszúságú. Ez csak egy javaslat, 
hogy megértsük azt, hogy az Úr milyen hamar fog eljönni, akkor meg kell, értsük azt is, hogy 1918-
ban már elérkeztünk a lábszárak végéhez, a lábfejekhez.  

És azután a világ két készre lett osztva a vasfüggöny által. Erre a két részre osztott világra csak egy 
kicsi ablak volt Berlin. Nemcsak Berlin, nemcsak Németország, hanem az egész világ ketté volt osztva. 
És a vas a Római Birodalom szellemiségének a jelképe. Mi agyagból, földből lettünk teremtve. Az 
agyag a demokráciát jelképezi. Testvérek, hogyan értsük ezt, hogy fele agyag, fele vas? Ha Berlint 
meglátogatjuk, láthatjuk a falnak a maradványait. Emlékezzünk vissza, 1989-ben az a fal leomlott. 
1989-ben, Romániától elkezdve az egész vasfüggöny leomlott. Akkor lett vége a hidegháborúnak. Ha 
ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy 1989 körül a világ már elérkezett a lábfej részekhez. A kő, amely 
leesett, az állóképnek a lábujjaira esett. Tehát az Úr bármelyik pillanatban visszajöhet.  

És azután a Római Birodalom újra létre fog jönni. Nézzük meg az Európai Uniót. Néhány 
bibliatudós úgy hiszi, hogy mivel az Úr Jézus első eljövetele a Római Birodalom idejére esett, úgy az Ő 
második eljövetele a helyreállított Római Birodalom idejére fog esni. Tehát testvérek, az Úr azt 
mondja: íme, eljövök hamar. Nagyon hamar eljöhet.  

Az utolsó 20 év, ha visszatekintünk rá, milyen sok dolog történt ez alatt az idő alatt. Milyen sok 
minden forradalmasította a világot. Elcsodálkozhatunk ezen, hogy a Berlini fal leomlása nem csak egy 
egyszerű esemény volt. 1989-ben született meg a www, az internet. Megszületése előtt a világ ketté 
volt osztva, de utána a világot egyesítette a www, az internet. Amikor eljön az Antikrisztus, akkor fel 
fogja állítani az egész világot átfogó birodalmát. Tehát, ezért ilyen fontos 1989. Egyfelől azért, mert 
leomlott a vasfüggöny, másfelől pedig valami történt: megjelent a modern technika.  

Ha visszatekintünk az elmúlt 20 évre, a GPS-re (műholdról irányítanak, hogy merre menj), ha New 
Yorkkal akarsz beszélni, Skypeon keresztül ingyen megteheted. Ha régen valaki el akart menni 
Jeruzsálembe a sirató falhoz, akkor el kellett menjen a maga fizikai valóságába, és oda kellett tennie a 
kövek közé a papírra írt imádságát. Azóta fejlődött a technika. Valaki azt mondta, hogy nem kell 
eljönnöd Jeruzsálembe: elküldöd faxon az imádságodat, kinyomtatjuk és vannak olyan emberek itt, 
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akik elviszik és a kövek közé teszik az imádságodat. 1989 óta azt mondják, hogy még faxot sem kell 
küldened, hanem van a mobiltelefon, odavisszük a telefont a falhoz, és beszélhetsz közvetlen a 
köveknek. Gondoljatok a fiatalokra – ipod, iphone – ma már szinte mindenkinek van mobiltelefonja, a 
világ nagyon gyorsan megváltozott. Mindössze 20 év alatt. Ha iphone-ról beszélünk, ez egy intelligens 
mobiltelefont jelent. Belerakhatod a teljes Biblia bármilyen változatát, az összes bibliakommentárt; 
enciklopédiát, szótárakat lehet tölteni rá. Egyfelől ez csak egy telefon, másfelől egy nagyon okos, 
kisméretű számítógép. Emlékeztek rá, hogy amikor ledobták az atombombát Japánra, akkor is 
használtak számítógépet. Ha ellátogatunk Philadelphiába, láthatjuk azt a számítógépet, melyet a 
bomba kifejlesztéséhez használtak: egy óriási nagy épületet. Akkora a számítógép, mint egy nagy 
épület. El tudjátok képzelni, hogy ma már vannak hordozható számítógépek, amit bárhová 
magunkkal vihetünk, és ennek a hordozható számítógépnek a sebessége jóval nagyobb, mint annak 
az épületnyi számítógépnek a sebessége volt.   

Ha a Biblián fényében olvassuk a történelmet és értelmezzük a világ történelmét, akkor így 
egyetlen egy következtetésre juthatunk. Amikor az Úr már elkezdte az Ő utazását, akkor Ő nagyon 
gyorsan ide fog érkezni, meglephet bennünket. Némelyek közülünk már arra gondolnak, hogy ha 
hazaérünk New York-ba, biztosan megint gondunk lesz a hóval, de lehet, hogy mire Budapestre 
érünk, az Úr már eljön. Kész vagyunk mi erre?  

Gyakran eszembe jut Campbell Morgan egy mondása: „Hálát adunk az Úrnak, hogy van 
lehetőségünk Őérette munkálkodni. Arról álmodom, hogy egy nap, amikor fölébredek, akkor már ne 
kelljen az Úrért munkálkodnom, hanem úgy legyen, hogy az Úr már visszajött, és én befejeztem a 
munkámat.” Ő várta ezt a napot.  

Egy nap Ms Barber Watchman Nee-vel sétált - W. Nee fiatalember volt -, 1926 utolsó napján 
történt ez. Ketten letérdeltek az Úr előtt és Barber testvérnő így imádkozott: „Uram már olyan 
hosszú ideje várunk téged. Most van az utolsó napja az évnek. Visszajössz vajon 1927-ben? De még 
akkor is, én azt kérem tőled, inkább még ebben az évben, ma gyere vissza!” Egy nap szintén Barber 
testvérnő és W. Nee sétáltak az utcán, és azt mondta a testvérnő: „Testvér! Lehet, hogy amikor 
befordulunk azon a sarkon, találkozunk az Úrral.” Vajon hányunknak van ilyen szívbéli magatartása? 
Mi vagyunk azok a tanítványok, akiknek az Úr háromszor is mondta: „ímé hamar eljövök." Készek 
vagyunk mi azt mondani, hogy: „Ámen, Jövel Uram Jézus"? Bár szólna az Úr a szíveinkhez: ímé hamar 
eljövök, gyorsan itt leszek. Imádkozzunk! 

Urunk kezedbe tesszük most ezt az időt, a Te kegyelmed, hogy mi itt lehettünk hallgatni a te 
Igédet. Te megígérted nekünk, hogy nagyon hamar fogsz jönni. Uram, emlékezz meg, hány generáció 
telt már el azóta, emlékezzél meg, hogy már 20 évszázad elmúlt, és még mindig várjuk a Te 
eljöveteledet, de még mindig zárva van a menny. Azért könyörgünk, hogy ne tartson Téged vissza a 
menny. Kérünk, hallgasd meg a gyülekezet kiáltását, mely a 20 évszázad alatt hangzott el. Érbessz föl 
bennünket! Ébressz föl, amikor olvassuk az újságot, ébressz fel mindannyiunkat ott ahol vagyunk a 
világon. Látjuk, hogy próbálsz ébresztgetni, mondod, hogy eljössz hamar. Szeretnénk áment mondani. 
Áment, jövel Uram Jézus! Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.  
 
 
 


