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Ebből a próféciából nemcsak azt tudjuk meg, hogy 1948-ban Izrael népe újjászületett, hanem azt is, 
hogy az Úr már az ajtók előtt van, ami azt jelenti, hogy Ő bizonyára hamar vissza fog jönni; ha 
pontosabban akarunk fogalmazni, akkor úgy mondhatjuk, hogy gyorsan fog vissza jönni.  

Már beszéltünk a többi fáról. Nagyon sok nemzetről vannak próféciák a Bibliában. Egy fa egy 
nemzetet jelképez, mondjuk például Nabukodonozort. Mindannyian szemtanúi lehettünk annak, 
hogy 2520 év után a babiloni birodalom újjáéledt. Van egy kínai mondás, miszerint egy kézzel nem 
lehet zajt csapni. Hogy zajt csapj, hogy tapsolhass, két kézre van szükséged. Izrael egyedül nem fog az 
újságok címlapjára kerülni. Tehát két kézre van szükségünk. A Biblia nem csak két fának, vagy két 
városnak a Bibliája. Tudjátok, hogy az Éden kertjében volt két fa. A Biblia története valójában két 
városnak a történelme: Jeruzsálemé és Babiloné. Ezért van az, hogy mielőtt az új Jeruzsálem a 
mennyből alászáll a földre, az az örömhír fog hirdettetni, hogy: Leomlott, leomlott Babilon! Az 
emberiség történelméből is megérthetünk nagyon fontos szellemi alapelveket. Mert a Jeruzsálem és 
Babilon közötti konfliktus kapcsán láthatjuk, milyen csodálatosan be fognak teljesedni ezek a 
próféciák. Például az Irak és Irán közötti első és második ütközet között 2520 év telt el. Ez azt jelenti, 
hogy azután, hogy ez a fa kivágatott, ennyi idő kellett a fa újra kihajtásához. Ezt újjáéledésnek, vagy 
helyreállításnak nevezzük. 

De ez nem csak Babilonnak a története, hanem Jeruzsálemé is. Emlékeztek, hogy Krisztus előtt 536-
ban, hetvenévnyi fogság után, Izrael népe visszatérhetett szülőföldjére. Izrael történetében ez volt az 
első fogságra vitel. Hetven évig voltak fogságban Babilonban, de aztán Krisztus után 70. és 135. 
között, Izrael népe ismét elveszítette identitását, eltűnt a földről. Közel 2000 évre félretétettek, míg 
végül 1948-ban visszatérhettek szülőföldjükre. Két fogságba vitel - két visszatérés. Az egyik Krisztus 
előtt 536-ban történt, a másik 1948-ban. Először Babilonba vitettek fogságba, másodszor pedig 
szétszórattak a világba. Az egész világ a sírjukká vált. Ezékiel próféciája szerint, láthatjuk hogyan 
szóratnak szét a száraz csontok. De hála legyen az Úrnak, egy történelmi „földrengés” által 1948-ban 
tanúi lehettünk Izrael nemzete újjászületésének.  

Ha kiszámítjuk az első és a második visszatérés között eltelt időt, ismét megközelítőleg 2520 évet 
kapunk. De ez a 2520 év nem naptári évet jelöl, hanem prófétai évet, más szóval 2520 bibliai évet. A 
babiloni birodalom újjáéledése 2520 naptári év után történt. Tehát, ha figyelmesen végezzük 
számításainkat, akkor a különbség majdnem 40 év. 1948 - Izrael újjászületése, 1991 - az első 
öbölháború. Most csak nagyvonalakban vázolom az eseményeket. Ha elolvassuk az Ézsaiás 13-at, ott 
valójában egy egész világra kiterjedő háborúról van szó: Izrael ellenségei nagy messziségből jönnek 
elő, és ennek a próféciának a csodálatos beteljesedését is a saját szemeinkkel láthattuk. Tehát 
testvérek, a két öbölháború után értettük meg, és mindez 1989 és 2009 között történt.  

Ez alatt a húsz év alatt két öbölháború is volt. Ez alatt a húsz év alatt megtapasztaltunk valamit, 
amit terrorizmusnak neveznek. Ez nem a régi terrorizmus, hanem egy újfajta terrorizmus. A Szaddám 
Huszein által vezetett első öbölháború idején, a világnak azon a részén, Huszein, mint egy nagy hős 
tűnt fel. A Palesztina és Izrael közötti konfliktus ideje alatt, ha valaki meghalt a csatamezőn, akkor 
Szaddám Huszein küldött egy bizonyos összeget annak a családnak. Abban az időben, a palesztinok 
között, ki volt számukra a hős? Nem Arafat volt, hanem Szaddám Huszein, aki még szent háborút is 
akart indítani Izrael ellen. Megkérdezte embereit: ha az a háború valóban megtörténik, akkor vajon 
hányan jelentkeznétek önként katonának? 6 millió Iraki - férfi és nő egyaránt - mondta: elmegyünk.  
Testvérek, a történelemnek ezt a részét szemlélve azt láthatjuk a felszínen, hogy valami történik 
ebben a politikai világban, de mindezeknek a gyökere annak a két fának, annak a két városnak a 
története.  

Babilon azt jelenti: az isten(ek) kapuja. Bábel tornyát megpróbálták téglából építeni. A tégla a 
kőnek az utánzata. Isten megteremtette a köveket, de Babilon megalkotta a téglákat, emberi 
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erőfeszítés által végül elérték az eget: ezt nevezték Bábel tornyának. Azt hirdették ezzel, hogy 
képesek vagyunk legyőzni a mennyet - ez minden vallás filozófiája is egyben. Minden vallást Babilon 
városa jelképez. Nincs szükséged Megváltóra, mert ami benned rejlik, a saját érdemeid alapján 
elérheted a mennyet. Ez Babilon! 

De mi Jeruzsálem? A békesség, mely a mennyből száll alá. Nem az, hogy mi keressük Istent. A jó hír 
az, hogy Isten keres minket. Az Ember Fia eljött ebbe a világba, mert meg akarja keresni és meg 
akarja tartani az elveszetteket. És végezetül az új Jeruzsálem alászáll a mennyből a földre, a mi 
erőfeszítéseink nélkül. Minden kegyelemből van, hit által igazíttatunk meg. Tehát Jeruzsálem alapelve 
az evangélium alapelve. 

Most már megértjük a szellemi világot, hogy miért vagyunk mindannyian ilyen 
konfliktushelyzetben. Ezért van a szellemi hadviselés. Mi most csak a szellemi világról beszélünk, 
mert nem test és vér ellen van a hadakozásunk. De ezt láthatjuk a mai világban: ez az alapelv 
nyilvánul meg a politikai világban. Még ha Irak le is győzetett, a két öbölháború nagy győztese 
mégsem az Egyesült Államok volt. A legnagyobb nyertes valójában Irán. Látjátok testvérek? Az Ige 
szerint nem csak a fügefa, hanem más fa is, ami Irakot jelképezi, fel fog virágozni.  

De ha tanulmányozzuk a Jelenések könyvének 13. fejezetét, akkor feltűnik nekünk, hogy az a 
fenevad a tengerből jön elő. Az első észrevételünk, hogy tíz szarva van, amely a Dániel könyvében 
említett negyedik vadállatra emlékeztet bennünket, ami azt jelenti, hogy a római birodalom újjá fog 
éledni a végidőkben. A római birodalom már létezett a történelem folyamán, az a fenevad János 
látomása szerint újra felemelkedik majd a nagy tengerből. 2002. óta mindannyian szemtanúi 
lehetünk az Európai Unió felemelkedésének. A tagországok ugyanazt a pénznemet használják, és az 
utolsó alkalom, amikor ugyanazt a valutanemet használták, 2000 évvel ezelőtt volt. Láthatjuk benne 
az alapvető irányelvet.  

De miért van hét feje? A Dániel 7. fejezetében, négy vadállat van említve: az oroszlán és a medve, 
melyeknek egy-egy fejük van; a párduc, melynek négy feje van; és a fenevad, amelyiknek szintén egy 
feje van. Tehát ezeknek együttvéve 7 fejük van. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor a negyedik 
fenevad, a negyedik birodalom felemelkedik, akkor magában fogja hordozni az előző három 
vadállatnak a jellemvonásait, ezért van hét feje, oroszlán szája, párduc bőre, medve lába. Mit jelent 
ez? A perzsa birodalom már a múlté, de amikor a negyedik vadállat, a negyedik birodalom újjáéled, 
az nem csak az Európai Unió lesz, nem csak a régi római birodalom éled újjá, hanem láthatjuk benne 
a medvének az árnyékát is.  

Tehát testvérek, had tegyek fel egy kérdést. Ha Dániel könyvének a 2. fejezetét tanulmányozzuk, 
amikor a babiloni birodalomról beszélünk, amely már a régmúlté, miért Nabukodonozor az aranyfej? 
Miért mondja Dániel, hogy: te vagy a fej?  Bizonyára ő nem a babiloni birodalom atyja, és ugyanaz a 
helyzet Círusz királlyal is. A perzsa birodalom is a múlté. Ha tanulmányozzátok a 7. fejezetet, meg kell 
látnotok valamit, mert itt azt látjuk, hogy négy vadállat a nagy tengerből jön elő, és a Bibliában a nagy 
tenger mindig a Földközi-tengert jelenti. Most már érthetjük, hogy amikor a fenevad kijön a 
tengerből, ez mit jelent.  

Erről jut eszembe, hogy ez alkalommal ellátogattunk Berlinbe. Ha ellátogattok oda, akkor meg kell 
néznetek a Pergamon Múzeumot is. Két dolgot akartunk látni, az egyik a Pergamon-oltár volt. Amikor 
tanulmányozzuk a Jelenések könyvét, ahol az Úr a pergamoni gyülekezethez szól, megemlíti a Sátán 
Pergamonban levő trónját. Történelmi szempontból vizsgálva, a babiloni birodalom mindig Babilon 
városát tette székhelyévé, a főpap titulusa pontifex maximus volt (a legfelsőbb pap, a római vallás 
legmagasztosabb beosztása; ma a római katolikus pápa latin megnevezéseként használatos - f.m). 
Körülbelül Krisztus előtt 200 évvel ez a székhely Pergamonba költözött, tehát Pergamon a babiloni 
birodalom székhelyévé vált, így tehát a főpap a titulusával együtt - pontifex maximus - szintén ott 
székelt. Ez egy oltár, melyet Zeusznak állítottak, és ezért beszél a Biblia a Sátán trónusáról 
Pergamonban. A németek voltak azok, akik felfedezték ezt a gyönyörű trónust, és csak a németek 
képesek megtenni azt, hogy az egész oltárt elszállították egészen a Pergamon Múzeumba, Berlinbe. 
És ha ellátogatunk ma ebbe a Múzeumba, visszavisz minket a 2200 évvel ezelőtti időkbe. Tudjátok, 
hogy amikor János a Jelenések könyvét írta, és amikor a Sátán trónusáról beszél, és ha ma 
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ellátogatunk Pergamonba, csak két fát láthatunk ott, ez minden, amit ott található. Az egész oltár 
eltűnt, már Berlinben van. Ha nem láttátok a Pergamon Múzeumot, nem láttátok Berlint.  

A másik fantasztikus dolog, hogy a németek még egy nagyszerű dolgot fedeztek fel Babilonról: volt 
ott egy nagy kapu, az Istár-kapu. Amikor győzelmes hadjárataik idejét élték, minden foglyot azon a 
kapun és azon az utcán vezettek keresztül. Amikor Dániel és Ezékiel fogságba vitettek, minden 
bizonnyal őket is mint rabszolgákat, ezen az Istár-kapun keresztül vezették. Ismét csak a németek 
voltak képesek arra, hogy az egész kaput egészen Berlinig elszállítsák. Látható, hogy az egész 
természetesen téglákból épült fel. Viszont apró mozaikokkal volt kirakva, melyek szétszóródtak a 
romokban, és a németek képesek voltak összeszedegetni és újra összeilleszteni a darabokat. Amikor 
megállunk a kapu előtt, visszamegyünk az időben 2500 évvel ezelőttre. Bámulatos. Úgy érezheted ott 
magad, mint Dániel: a rabszolgák között vagy, az otthonod kb. 1000 kilométernyire van, és mint 
rabszolga, keresztül kell menned ezen a kapun. Van egy átjáró része ennek a kapunak, ahol a falon 
két oldalt oroszlánképek láthatóak. Ezért van, hogy amikor Dániel a látomást látja, akkor egy 
oroszlánt lát feljönni a tengerből. Most már kezdjük megérteni, hogy miért Nabukodonozor volt az 
aranyfej: mert ő volt az első, aki Babilónia hatalmát kiterjesztette a Földközi-tengerig, ezért jött ki az 
oroszlán a tengerből. 

Ugyanez igaz a perzsa birodalomra is. Látjátok most már testvérek? Ezt történt a négy vadállattal a 
történelemben, de egy napon abban a térségben újra fel fognak emelkedni ezek a birodalmak. 
Valami ilyesmit láthatunk az Európai Unióban, de ennél még többet is: magán hordozza a perzsa 
birodalom árnyékát. Nagyon érdekes. A legutóbbi háború Izrael és a Hezbollah között egy hónapig 
tartott. Soha sem volt még ilyen azelőtt. Ha Izrael meg akar nyerni egy háborút, akkor akár hat nap 
alatt is megnyeri - nagyon gyorsan háborúzik. Először lett Izráel háborúja döntetlen. Izrael háborús 
történetében azelőtt még sohasem történt ehhez fogható. A háború után az egész országot - 
Libanont - újjá kellett szervezni, de ki adott nekik dollárt minderre? Irán.  

Jól ismeritek a Hamász szervezetet, és tudjátok, hogy a Hamász miatt Izraelben nagyon feszült a 
helyzet. Ki áll a Hamász mögött? Ismét csak Irán. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Irán kiterjeszti 
hatalmát a nagy tenger közeléig. Libanon nagyon közel van a nagy tengerhez, Izrael szintúgy, de Irán 
a tengertől nagyon messze fekszik. Tehát láthatjuk, hogy Irán befolyása egy napon eléri a Földközi-
tengert, de még mindig nem mondhatjuk azt, hogy minden bizonnyal itt van már a fenevad, hanem 
azt mondhatjuk, hogy közel van. Mindaz, amit láthatunk, csak egy rövid bepillantás.  

Testvérek, mindez 1989 után történt. 20 év alatt szemtanúi lehettünk a babiloni birodalom 
felemelkedésének. Miután Szaddám Huszein letűnt, mivel az amerikaiak nagyon naivok, azt 
gondolták, hogy ha majd abban az országban demokrácia lesz, akkor minden megoldódik. De mi a 
demokrácia? A népből több fejet lehet látni. Ha az iraki népességet vesszük, akkor a népesség 60%-a 
síita, a többi pedig a szunnita kisebbséghez tartozik. Amikor Szaddám Huszein uralkodott, akkor a 
kisebbség uralkodott a többség felett. Az iszlám tábor síitákra és szunnitákra oszlik. A síiták 
lényegesen radikálisabbak, azt gondolják: csak várnunk kell. A nyugati családokra egy vagy két 
gyermek jellemző; csak újabb 20 évet kell várni, mert az iszlám világ nem korlátozza magát, hogy egy 
családnak hány gyermeke legyen. Nyugaton az emberek minél inkább élvezik a civilizációt, annál 
inkább félnek a haláltól, így minden bizonnyal ők a világ legrosszabb harcosai. De ha a síiták kapnak 
egy kis időt, azt hiszik, hogy az imám (a kalifa címe, aki az iszlám közösség feje - f.m) visszatér. Volt 12 
vezetőjük, akiket imámoknak hívtak. A legutolsó imám valahogyan eltűnt, de ők várnak a 
visszatérésére. A síiták iszlám hitükben sokkal radikálisabbak. Vallási szemszögből nézve, Irán teljesen 
síitának tekinthető, Irak is többségében síita. Tehát ha szavazásra kerül sor, akkor minden bizonnyal 
Irak Irán befolyása alatt van.  

Tehát láthatjuk, hogy ha ez a fenevad tényleg a tengerből jön elő, akkor látszik rajta a perzsa 
birodalom visszatérésének árnyéka. Mindez az elmúlt 20 év alatt történt. A mi Urunk azt mondja: 
„eljövök hamar”. Amint az Úr elkezdi utazását, gyorsan meg fog érkezni. Próbáljuk felidézni az elmúlt 
20 évet. Az egész világ megváltozott.  

Szaddám Huszein első veresége után, mely teljesen kihatott az egész arab világra, úgy hitték, hogy 
Szaddám Huszein győzelemre vezeti őket. De nem vették észre, hogy vezetőjük vereséget szenvedett. 
Közvetlen ezután, az iszlám világ minden fiatalja egy tényre ébredt rá. Tanulmányozni kezdték a 
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történelmet, és tudták, hogy a történelmükben volt egy dicsőséges időszak: az Oszmán Birodalom. 
Egyszer Bin Laden azt mondta az újságíróknak: nézzék meg az Európai Uniót, hogy azok az emberek 
mind a keresztény vallás hívei, mely egyesítette őket, közös piacuk lett, és végül egyesültek 
egymással. Miért ne lehetne, hogy mi, akik ugyanahhoz az iszlám valláshoz tartozunk, létrehozzunk 
valami hasonlót, mint az Európai Unió? Ez az Oszmán Birodalom létrehozásának az ideálja.  

Hogy valósulhat meg mindez? Ezeknek az arab országoknak jó kapcsolata van az Egyesült 
Államokkal és a nyugati világgal. Ma ezeknek az országoknak a kormánya mind korrupt. Milyen 
módon jöhet vissza újra az Oszmán Birodalom? Szaddám Huszein első veresége után egy gondolat 
fogalmazódott meg, és sok iszlám fiatalnak lett egy álma: eljön a nap, amikor visszatér a régmúlt 
dicsőségük.  

Ha igazán tanulmányozzuk a terrorizmust - amit ők behatóan tanulmányoztak - felfedezték, hogy az 
1989 előtt a terrorizmus egy régi típusú terrorizmus volt, Krisztus idejével egyidős. A 12 tanítvány 
között ott volt Simon, a zelóta, aki minden bizonnyal egy volt az akkori terroristák közül, mielőtt az 
Úrhoz tért volna. Megpróbálta megölni mindazokat, akik szimpatizáltak az akkori kormánnyal. Meg 
akarta ölni Mátét. Azt gondolták, hogy magasztos célért ölnek, szabadságot akartak: csak azokat öljük 
meg, akik a római birodalommal szimpatizálnak. Sohasem akartak civileket megölni. Ezt nevezzük régi 
terrorizmusnak. De 1989 óta, az Egyesült Nemzetek szerint a terrorizmus drasztikus változáson ment 
keresztül. Már nem csak annyi, mint a régi terrorizmus, hanem a terrorista cselekedeteik láthatóvá 
váltak, sőt, látványosságot akarnak. Ezért a támadásnak látványosnak kell lennie, és be kell kerülnie a 
hírekbe. Amikor egy épületet felrobbantanak, akkor az benne lesz az újságokban. Így 1989 óta azok, 
akik járatosak a terrorizmusban, felfedezték, hogy egy újfajta terrorizmus van felemelkedőben.  

2001. szeptember 11-én, amikor az egész világ szemtanúja volt a New Yorki ikertornyok 
leomlásának, Bin Laden már képes volt az ellenség területéről felhasználni két polgári repülőgépet. 
Ezeket a polgári repülőket fordították ellenségeik ellen rakétaként. Következménye: legalább 
háromezer lélek meghalt. Ilyen eddig még nem történt. Mindösszesen, kevesebb, mint fél millió 
dollárt költöttek rá, mégis olyan dolgot vittek véghez, amit még a Hollywoodi filmesek sem tudnak 
reprodukálni.  

Testvérek, emlékezzünk, hogy ez olyan valami, ami még azelőtt sohasem volt, egy egészen új 
terrorizmus virágzik fel. Végül Bin Laden egy nyilatkozatot tett: 80 évig szégyenkeztünk – mondta. 
Miért mond 80 évet? Az Oszmán Birodalom 1918-as bukását követően, azt mondták, hogy 80 évig 
nem tudták felemelni a fejüket, az arab világ megosztatott a britek és a franciák között. De 2001. 
szeptember 11. után Bin Laden azt mondta: végül kardunk mégis csak elérte az ellenségeink földjét.   

Bin Laden képes volt elérni valamit, amit a Japánok mindig is meg akartak tenni, de nem tudták 
megtenni. A németek is mindig próbálták megtenni, de ők sem tudták. Moszkva is mindig háborút 
akart vívni amerikai földön, de nem tudta megtenni. De most Bin Laden azt nyilatkozta, hogy: a mi 
kardunk végül elérte az Egyesült Államokat. Ha jól ismerjük a próféciákat, most már értjük, hogy 
miért történt 2001. szeptember 11.  

Testvérek, ha figyelmesen olvassuk a történelmet, nagyon érdekes az, ami például rangokat és 
címeket illeti. Például a római uralkodó titulusa és az orosz cári cím ugyanazt a vonalat követi. A 
birodalom területét illetően, az Oszmán Birodalom vette át a Keletrómai Birodalom helyét. Tehát 
amikor látjuk, hogy a fenevad újra feljön a tengerből, akkor nem csak a Római Birodalom támad fel, 
hanem valami sokkal-sokkal többet láthatunk annál.  

Ha próbáljuk megfigyelni az elmúlt 20 év történelmi eseményeit, minden nagyon világossá válik. 
Testvérek, ha a Jelenések könyvét 2001. szeptember 11. után újra elolvassuk, akkor megnyílnak a 
szemeink. Annak előtte nem értettük meg. Sohasem képzeltük, hogy meg fog történni 2001. 
szeptember 11. Azóta, három fegyver miatt aggódunk, három tömegpusztító fegyver miatt: nukleáris 
fegyver, mellyel rengeteg embert lehet megölni, úgy szintén biológiai fegyver, és a vegyi fegyver. 
Katonai kalkulációk szerint egy négyzetmérföldnyi terület elpusztítása nukleáris fegyverrel 1000 
dollárba kerülne. Ha vegyi fegyvert használnánk ugyanakkora terület elpusztítására, 800 dollárba 
kerülne. Ha viszont biológiai fegyvert használnánk, az mindösszesen 1 dollárba kerülne. Most értjük 
már testvérek? Hogyha ezek a fegyverek a terroristák kezébe kerülnek, és bevetik ezeket a 
tömegpusztító fegyvereket… Például a „piszkos bombát” (radioaktív anyagot kibocsátó bomba - f.m) 
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bárhova ledobhatják, mondjuk New Yorkban a Times Square-re, és akár egy mobiltelefonnal is 
működésbe tudják hozni. Akkor el tudjátok képzelni, hogyan él az Egyesült Államok - különösen azok, 
akik New Yorkban élnek, vagy mindennap oda járnak dolgozni - ennek az árnyéka alatt. Látjátok 
testvérek, ha mindez megtörténne, mennyi embert érne a katasztrófa? A Jelenések 9. fejezetében, 
amikor az angyal megfújja a 6. trombitát, az Eufrátesz folyónál négy bukott angyal lesz szabadon 
engedve. Ennek a négy angyalnak meghatározott feladata van: egy bizonyos év bizonyos hónapjának 
bizonyos napján megölik a föld lakosságának egyharmadát. Háromféle fegyver van a 9. fejezetben 
leírva. Ha az a fegyver képes kiirtani a föld lakosságának egyharmadát, az csakis tömegpusztító 
fegyver lehet.  

Mit jelent ez? Ez egész egyszerűen azt jelenti testvérek, hogy 2001. szeptember 11-e csupán az új 
terrorizmus kezdete. Mikor éri el ez az újfajta terrorizmus a teljességét? Amikor az angyal megfújja a 
6. trombitát. Csak az Eufrátesz közelében, amikor a négy angyal elindul, nem pusztán 3000 embert, 
hanem a föld lakosságának egyharmadát pusztítja el. 

Tehát most már érthetjük, amit az elmúlt 20 év során tapasztaltunk, az még csak a kezdete 
mindezeknek. Testvérek, amikor igazán elérjük azokat az időket, az valóban nagy nyomorúság lesz. 
Mikor mindezek a dolgok megtörténtek, az elmúlt 20 év során – egyik katasztrófa jött a másik után: 
mesterséges katasztrófák, mint mondjuk a terrorizmus; természeti katasztrófák, mint mondjuk a 
sertésinfluenza, madárinfluenza, cunami Ázsiában, földrengés Kínában. 1000 év alatt ilyen még nem 
volt. És nem csak ennyi, hanem ott van a Katrina hurrikán az Egyesült Államokban, azután az 
emlékeinkben még elevenen élő földrengés Haitin. Mindez az elmúlt 20 év alatt történt, 1989 óta. 
Soha, a történelem során nem volt még ilyen 20 év. Tehát mit jelent ez? Ha az Úr már elkezdte az Ő 
utazását, akkor ez mind arra emlékeztet bennünket, hogy ha 1948-ban már az ajtók előtt volt, akkor 
nagyon könnyen beléphet a nappalinkba. „Íme, eljövök hamar.”  

Testvérek, hány katasztrófát akartok még? Többet is fogtok még hallani. Ha a madár- és a 
sertésinfluenza tényleg elterjed, akkor az majdnem a világ végét jelentheti? Az Úr fel akar ébreszteni 
bennünket. 1989 óta a világ már nem ugyanaz, mint volt. Technikai fejlődésünk óriási változáson 
ment keresztül. Láthatjuk tehát, hogy a világ már nem ugyanaz. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy 
ha az Úr már elkezdte utazását, gyorsan el fog jönni.  

Ma reggel, román idő szerint 8 órakor, Chilében, ahonnan Gonzalo testvér jött, 8-as erősségű 
földrengés volt Santiago és Temuco között (ahol a testvér él), Concepción városa közelében. 
Gondoljatok bele! Még várjuk a részletes híreket. De nemcsak a földrengés miatt aggódunk, hanem a 
cunami miatt is, melyet a földrengés okozhat, mert Chile nagyon közel fekszik a Csendes-óceánhoz. 
Jó pár évvel ezelőtt volt már egy cunami Chile nyugati partjainál, mert a földrengés központja a 
tengerben volt. Ha ma ellátogatunk arra a területre, amely nem esik messze Temucotól, ha nyugatra 
utazunk, és végigsétálunk a parton, azt láthatjuk, hogy az összes homok fekete. Ha a szemtanúkat 
kérdezzük, elmondják, hogy mi történt azon a területen. Voltak, akik csupán fákba kapaszkodtak, 
elköszöntek egymástól, és látták, ahogy az óceán elviszi a családtagjaikat, rokonaikat. Néhány testvér 
szintén ott volt, és ha elmondják, mi történt - ez igazán tragédia volt.  

Láthatjuk testvérek, hogy a Haiti katasztrófa épp csak lecsengett, de a tragédia még mindig ott van. 
De itt a következő. Ha listát akarnánk írni az elmúlt 20 év eseményeiről, akkor a chilei földrengés 
lenne a legújabb bejegyzés. Tehát testvérek, hány bejegyzést akarunk még erre a listára? Ha 2001. 
szeptember 11-én nem ébresztett fel bennünket, akkor mit gondoltok, milyen ehhez fogható 
tragédia ébresztene fel? Az Úr szóljon a szívünkhöz.  

Azt gondolom, hogy mielőtt befejezzük ezt az alkalmat, imádkozzunk. Imádkozzunk a szentekért és 
az emberekért Chilében, és imádkozzunk magunkért is. Kérjük az Urat, hogy készek lehessünk, hogy 
amikor az Úr azt mondja „íme, eljövök hamar”, akkor tudjuk Jánossal együtt elmondani: „Ámen! Jövel 
Uram Jézus!”. Ez kell, hogy a mi imádságunk legyen. Most visszaadom a szót a helyi testvéreknek, és 
imádkozzunk.   

Radu Gavriluţ - Képzeljétek el, hogy a testvérek még nem tudják, mi történt a gyerekeikkel, tehát 
akinek a szívén van, az imádkozzon majd. Azóta kiderült, hogy két gyermekük jól van, a harmadikról 
még nem tudják, hogy mi lehet vele. Imádkozzunk tehát ezekért a testvérekért. Lehet, hogy az 
értékeiket, családjaikat érintette ez a dolog. És amit a testvér aláhúzott a végén, hogy Isten Igéje 
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hatoljon bele az életünkbe, hogy ne csak a lelkünk legyen megérintve, hanem a szíveink is. hogy 
ráébredjünk a valóságra - mindazokra a dolgokra, amiket most megélünk. Magyarul, angolul, 
románul, spanyolul, vagy más nyelven is nyugodtan lehet imádkozni.  

 


