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Bevezetés

Ahhoz, hogy ezt a könyvet megértsük, fontos, hogy először Istent ért-
sük meg, lényét, jellemét és Izraellel kapcsolatos örök szándékait. 

Szeretetéből választotta ki Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, akinek 
nevét Izraelre változtatta, és megígérte nekik, hogy tulajdonukba ad 
egy országot (1Móz 12,1; 15,17). Az országhatárokra vonatkozó pontos 
meghatározás így hangzik: «Egyiptom patakjától a nagy folyamig, az 
Eufrátesz folyamig» (1Móz 15,18). Ennek az ígéretnek még tökéletesen 
be kell teljesülnie, erről Isten fog gondoskodni egy napon azért, hogy 
szövetségét minden szempontból megtartsa.

Az egyenjogúsítás korszakában élünk. Vannak, akik igazságtalan-
nak tartják, hogy Isten különleges népként kiválasztotta a zsidókat; 
ráadásul, hogy örökre ígéretet tett nekik egy országra. Semmilyen más 
nemzet nem kapott ilyen ígéretet. Isten már előre tudta, hogy 400 évig 
Egyiptomban lesznek és így szólt Ábrahámhoz:

«Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan or-
szágban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik és nyomorgat-
ják őket négyszáz évig» 

(1Móz 15,13).

Isten megígérte nekik, hogy azután kivonulnak onnan és bemen-
nek az ígéret földjére. Ez Mózes és az első kivonulás (exodus) idején 
történt. Ezt azért fontos megérteni, mert később, amikor Isten a máso-
dik exodust írja le, hivatkozik erre, amivel világos és egyértelmű lesz, 
hogy kettő van: egy múltban megtörtént és egy jövőbeli. Ez azt jelenti, 
hogy lesz — pontosabban zajlik — egy kivonulás, amit ugyanúgy, mint 
ahogy az első exodust, bibliai próféciák jövendölnek meg. 

Ha az ember a zsidó történelemmel foglalkozik, akkor szükség van 
arra, hogy Isten velük kötött szövetségeit alapvetően megértse, külö-
nösen az 5Mózes 28-at. Ebben két terület jelenik meg: az 1-14 versek az 
engedelmesség áldásait írják le; a 15-68 versek pedig az engedetlenség 
következményeiről adnak részletes leírást. A történelemből tudjuk, 
hogy Isten parancsolatainak tragikus módon nem engedelmeskedtek. 
Átélték rossz döntéseik következményeit. Különösen:

Bevezetés
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«Elborzadva, példálózva, maró gúnnyal fognak emlegetni azok a 
nemzetek, amelyekhez elhajt majd téged az Úr.»» 
(5Móz 28,37)

«…kigyomlálnak benneteket arról a földről, ahova bementek, 
hogy birtokba vegyétek. Szétszéleszt téged az Úr az összes nem-
zet közé a föld egyik szélétől a másikig.»» 
(5Móz 28,63-64)

Isten népe sokszor megtagadta az engedelmességet, amivel az Úr 
haragját vonta magára. Még ha meg is engedte az Úr, hogy Nebukad-
neccar alatt (Kr.e. a 6. évszázadban) a nép egy időre száműzetésbe men-
jen, az időben korlátozott volt és csak Babilon földjére terjed ki. Onnan 
vissza is tértek. A második kivonulás (exodus), amit ezután szemügyre 
veszünk, két okból sem lehet a babiloni száműzetésből való visszatérés. 

Először is akkoriban a zsidók nem az egész földön szórattak szét. 
Csak Babilonban voltak száműzetésben. Másrészt Babilon keletre fek-
szik Jeruzsálemtől, míg a második exodus észak földjéről megy vég-
be. Az egykori Szovjetunió, a mostani Oroszország valóban Izraeltől 
északra fekszik. 

«…együtt jönnek meg észak földjéről abba az országba, amelyet 
örökségül adtam őseiteknek.» 
(Jeremiás 3,18)

Hogy kerültek oda? A történelemből tudjuk, hogy Poncius Pilátus 
alatt római katonák keresztre feszítették Jézust és nem sokkal előtte a 
vezető papok és vének annyira fellázították a tömeget, hogy ezt az átkot 
mondták ki maguk felett: «Az ő vére mirajtunk és a mi gyermekeinken!» 
(Mát 27,25). Kr.u. 70-ben Titusz római császár leromboltatta Jeruzsále-
met és a zsidó nép az egész földön szétszóródott. Isten ‹kisajátította› 
népét. Azért, hogy mindez még figyelemre méltóbb legyen, identitá-
sukat majdnem kétezer évig megőrizték, és az 5Mózes 28. fejezetének 
minden átkát átélték, amíg az Isten által elrendelt időpont elérkezett, 
amikor a földjüket visszaadta számukra és visszavitte őket országukba. 
Izrael állama 1948-ban újjászületett, ami már önmagában is csoda. Az 
egyik háborút a másik után élte túl, és a bevándorlás a mai napig tart. 
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Sajnos sok keresztény helytelenül azt hiszi, hogy azzal, hogy Isten egy 
időre eltaszította őket, örökre elhagyta népét. Így jött létre a behelyette-
sítő teológia, amely Izraelt az Egyházzal, a Gyülekezettel helyettesítette 
be. Nem fér kétség hozzá, hogy az Egyház, a Gyülekezet részese Isten 
szövetségkötéseinek és ígéreteinek, Isten azonban sosem mondott le ki-
választott népként Izraelről, még a fenyítés időszakában sem.  

A Jeremiás 31. fejezete tartalmazza az egyiket az Izraelnek tett leg-
csodálatosabb ígéretek közül:

«Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűsége-
sen. Fölépítelek még téged, és fölépülsz» 
(Jeremiás 31,3-4).

«Visszahozom őket észak földjéről, összegyűjtöm a föld  
pereméről…» 
(Jeremiás 31,8).

«Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti…» 
(Jeremiás 31,10).

Ezek a próféciák eddig még nem teljesedtek be tökéletesen. Azért, 
hogy Isten biztos beteljesedésüket egészen egyértelművé tegye, hűsé-
gét és szavahihetőségét a Föld létéhez kötötte:

«Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy nappal világítson, és 
megszabta a hold meg a csillagok rendjét, hogy éjjel világítsanak… 
Ha majd eltűnik ez a rend színem elől – így szól az Úr –, akkor 
szakad magva Izráelnek is, és soha többé nem lesz az én népem» 
(Jeremiás 31,35-36).

Isten még egyszer megismétli ezt, azért, hogy teljes világosságot és 
bizonyosságot adjon ebben a kérdésben: 

«Ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni 
idelent a föld alapjait, akkor vetem el Izráel utódait mindazért, 
amit elkövettek – így szól az Úr» 
(Jeremiás 31,37).

Bevezetés
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Egyértelmű, hogy a Nap és a Hold nem szűntek meg világítani, 
tehát azt hirdeti az Úr, hogy Izrael örökre megmarad előtte nem-
zetként. 

A Kr. u. 70-től 1948-ig tartó időszakban Izrael Isten szemében nem-
zet maradt. Aztán a következő történt: azzal, hogy az ENSZ hozzájá-
rult Palesztina felosztásához, 1948-ban életre hívták Izrael államát.

A nemzet újra életre kelt. A zsidó nép megint visszatért országá-
ba, megteremtette valódi identitását a saját földjén, saját nyelvvel. Ez 
minden bizonnyal Isten keze volt. Ám a történelem itt nem áll meg, 
éppoly kevéssé a különböző erők, amelyek Isten történelemben kinyil-
vánított szándékai ellen szegülnek. Minden kísérlet ellenére, amely 
már létrejöttében is meg akarta semmisíteni Izraelt, fennmaradt és 
továbbra is fenn fog maradni a meg nem szűnő támadások ellenére. 
Isten «még nem fejezte be népével». Csoda az, hogy tervei vannak 
Izraellel, és maga őrködik választott népe felett. Vissza fogja vezetni 
őket földjükre és minden ígéretét teljesíteni fogja. 

Zajlik egy második kivonulás, amely során az elnyomásból a szülő-
földre fognak visszatérni. Ez jelentősebb lesz, mint az első kivonulás 
Egyiptomból: 

«De majd eljön az idő – így szól az Úr –, amikor nem azt mondják 
többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, 
hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta Izráelt észak földjéről és 
mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Mert 
visszaviszem őket földjükre, amelyet őseiknek adtam…» 
(Jeremiás 16,14-16).

Először ‹halászok› segítségével fognak jönni, bátorításra. Aztán ül-
dözés támad és hazamenekülnek. Vadászni fognak rájuk (16b vers). Az 
antiszemitizmus ismét fel fog éledni. Ezekben az időkben Isten még a 
halászokat küldi. Ez a könyv arról számol be, hogyan használja Isten 
az Operation Exodust tervei megvalósítására. Történelmi események 
szemtanúivá fogunk válni. Ez az az időszak az Egyház, a Gyülekezet 
számára, hogy erre a kihívásra választ adjon és cselekedjen. Eljött az 
idő, hogy a választott népnek megmutassuk Isten szeretetét azért, hogy 
Isten hazatérésre vonatkozó prófétikus ígéretei megvalósulhassanak. 

Chris Mungeam
Az első kiadás közzétevője, Anglia 
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ELSŐ FEJEZET

A megdöbbentő látomás

«Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, 
nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre 
megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történte-
ket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami 
nekem tetszik» 

(Ézs 46,9-10).

Az első halvány sejtésemet egy észak angliai hotel éttermében kap-
tam Ézsaiás e szavainak igazságáról. Vacsoraidő volt és az egyetlen 
szabad helyre mentem. Míg a vacsorára várakoztunk, kiderült, hogy 
a velem szemben ülő úr orvos és hívő. 

«Épp Izraelből jövök», közölte. Erre felfigyeltem, mert épp azon a 
tavaszon 1982-ben fejeztünk be feleségemmel, Elsával egy tíz hetes 
bibliaiskolát a gyönyörű floridai ‹Christian Retreat Bradenton›-on, 
úgyhogy szemeink megnyíltak azokra az ígéretekre, amelyeket Isten 
a zsidó népnek adott. Éreztem, hogy Elsával nekünk is el kellene 
utaznunk Izraelbe, bár egyáltalán nem tudtam, miért. Félretéve az 
aktuális programjaimat visszavonultam ebbe a hotelbe néhány na-
pig, hogy további útmutatásokat kapjak.

«Amikor a lombsátrak ünnepén (szukkot) voltam Jeruzsálem-
ben», folytatta az orvos, «hallottam egy Steve Lightle nevű férfit, aki 
nagyon megdöbbentő látomásáról beszélt, amelyet  az Úr a Szovjet-
unióból hazatérő zsidók előttünk álló kivonulásáról adott neki.»

A lelkesedéstől majdnem felugrottam a helyemről. Az orvos meg-
lepetten nézett rám. Pont akkor olvastam az exodusról egy prófétai 
könyvben; és erre ő arról mesél, hogy már folyamatban van!

A megdöbbentő látomás
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Ez nem hagyott nyugton. Feltétlenül Jeruzsálembe kellett utaz-
nom és megtalálnom Steve Lightlet. «Uram», imádkoztam, «ennek az 
embernek még Izraelben kell lennie, engedd meg, hogy találkozzam 
vele. Szeretnék többet megtudni a látomásáról.»

* * *

Két hét múlva érkeztünk meg Elsával az izraeli Ben Gurion reptérre 
és onnan taxival mindjárt a jeruzsálemi hotelünkbe utaztunk. A kö-
vetkező nap a reggeli sétánál gondolataimba merülve azon töpreng-
tem, hogyan találhatnám meg biztosan Steve Lightlet. Ő vezette az 
Internationalen Geschäftsleute des vollen Evangeliums nevű szervezet 
európai ágát. Bár személyesen soha nem találkoztunk, hallottam őt, 
amikor egy nyolcezer fős hallgatóság előtt beszélt a világkongresszu-
son New Orleansban. Összetéveszthetetlen orráról és göndör ősz hajá-
ról jól látszott, hogy zsidó.

   Mennyire megdöbbentem, amikor épp abban a pillanatban észre-
vettem egy férfit, aki úgy nézett ki, mint Steve, és a szemközti utcán 
haladt át. 

«Steve, Steve!», kiabáltam az utca zajában. Bár abba az irányba 
nézett, ahol voltunk — anélkül, hogy észrevett volna, tovább akart 
menni.

«Steve, nem ismersz minket, de mi ismerünk téged. Találkoznunk 
kell!» Elsa és én átfutottunk az utcán és utolértük — ő volt az első 
ember, akivel Izraelben találkoztunk. «Szeretnénk megtudni többet a 
látomásodról», mondtam neki, és a következő napra megbeszéltünk 
egy találkozót vacsorára.

Szívet melengető este volt. Amikor Steve megosztotta velünk azt, 
amit 1974-ben egy hatnapos böjt alatt átélt, Elsával már egyáltalán 
nem törődtünk a vacsorával. «A termet betöltötte Isten jelenléte. Olyan 
erős volt, hogy nem voltam képes felállni a padlóról... Az utolsó napon 
egy méretes karosszékben ültem. Óriási vetítővásznat láttam magam 
előtt megszámlálhatatlan zsidó arccal. Nagyon sokan voltak — zsidók 
százezrei. Láthatók voltak a vásznon, láttam, ahogy lassanként össze-
gyűlnek és elindulnak. Úgy láttam az arcukat, mint itt titeket az asz-
talnál. Láttam a népet ott, ahol éppen tartózkodtak, a Szovjetunióban. 
Láttam az ország határait. — Ott ültem és egyszerűen csak figyeltem. 
Minden teljesen új volt számomra. Korábban sosem éltem át hasonlót.
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Egy helyen gyülekeztek és aztán megjelent egy út, amelyen Isten 
maga ment, és amit Ő épített. Senki sem tudott erre az útra lépni azo-
kon kívül, akik engedélyt kaptak erre Istentől, és a zsidókon kívül. Ők 
erre a különleges módon előkészített útra léptek és elindultak, áram-
lottak tovább előre. Ugyanakkor az Úr embereket rendelt a szolgálatra, 
akik olyan jelentősek vagy még jelentősebbek voltak, mint azok, akik 
Mózessel voltak. Ezek elmentek a szovjet hatóságokhoz, és hirdették 
nekik: ‹Így szól az Úr, Izrael Istene: engedd el népemet!› 

A hatalom birtokosai elutasították őket, és nem adtak engedélyt. 
Megkeményítették szívüket; nem voltak hajlandóak elengedni az 
embereket. Próféciák elevenedtek meg, csapások és ítélet sújtott le a 
Szovjetunióra, amíg a nép térdre nem rogyott. Aztán mindazokat az 
embereket arra az útra kergették, amit Isten előkészített, és ezek a zsi-
dók fokozatosan, százával és ezrével, elmentek.»

Ez hihetetlenül hangzott, de Elsa és én már régóta úgy éreztük, hogy 
az Írás megerősíti ezt. Éreztem, hogy még többet meg kell tudnom és 
elhatároztam, hogy még néhány hétig Izraelben maradok, míg Elsa 
visszarepült a gyerekeinkhez Angliába. Így vendége lehettem Judy és 
Steve Lightlenak Ein Keremben, Bemerítő János születési helyén, aho-
vá szívélyesen meghívtak.

Steve felszabadult volt, nevetése és túláradó öröme az Úrban «ra-
gályos» volt. Ha a családdal összegyűltünk a konyhában az asztalnál, 
Steve az újság helyett Isten Igéjét olvasta fel hangosan. A náluk töltött 
csodálatos időszak az Igében való növekedés és tanulás idejévé vált. 
Rájöttem arra, hogy a zsidó nép összegyűjtését az utolsó időkben min-
den nagy próféta megjövendölte, és több mint száz helyen fordul elő 
(lásd a függelékben lévő listát) - ezekben különös hangsúlyt fektet-
nek az ‹észak országából› való visszatérésre (lásd Jeremiás 3,18; 16,15; 
23,8; 31,8 és Zakariás 2,6). 

Aztán figyelmem Isten Ézsiás 49,22-ben adott kijelentésére irányult, 
miszerint ‹a nemzetek viszik haza a zsidó nép fiait és leányait›. Ami-
kor még náluk ültem és ezt olvastam, akkor hirtelen világossá vált: 
«ennél ott kell lenned.» Ez egyszerűen lenyűgözött.

Az előző kilenc évben Steve csak ritkán beszélt nyilvánosan a láto-
másáról. Minden esetben előtte az Úr útmutatására várt; e nélkül egy 
lépést sem tett. Ám most érezte, hogy megérett az idő a továbbadásra. 
Miközben megfigyeltem őt, világossá vált számomra, hogy egy olyan 
üzenetet kapott, ami a Gyülekezetnek szól. 

A megdöbbentő látomás
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«Egy nap találkoztam egy David Pawson nevű férfival», mesélte ne-
kem. Angliában David valóban egy jól ismert lelkész és bibliatanító. 
«Rám nézett és így szólt: ‹Isten adott egy elhívást az életedben. Egy pró-
fétai elhívást kell teljesítened és Steve, feltétlenül engedelmeskedned 
kell Istennek.» 

«Meg kell mondanom neked», folytatta, «a szellememben úgy hatott 
ez, mintha valaki megragadott és megrázott volna. Valószínűtlenül erő-
teljesnek éreztem.»

Meghívtam Steve-et hozzánk Bournemouth-ba, abba a tengerpar-
ti városba, Londontól kétórányira, délnyugatra, ahol Elsa és én lak-
tunk, és ahol a vállalkozásom székhelye is volt. Visszatérésem után 
egy konkrét időpontot néztem a határidőnaplómban. Az egyetlen 
szabadnap a mennybemenetel napja volt, 1983. május 12-én. «Uram», 
mondtam, «azt hiszem, ennek egy nyilvános rendezvénynek kellene 
lennie.» Valahogy azt éreztem, hogy a város nagytermét kellene ki-
bérelni, az egyik legnagyobb termet a városban, amelyben akár ezer 
ember is elfér.

Így szóltam Beverlyhez, a titkárnőmhöz: «Egy próbát megér. Ha 
megkaphatjuk a város dísztermét, fogadjuk el jelként az Úrtól.»

Nem sokkal azután bejött az irodámban: «Igen, megkaphatjuk a 
város dísztermét.»

Előre lefoglaltattam. Utána azonban kétségeim támadtak. A környé-
künkön élő keresztények keveset tudtak Izraelről. Akkoriban még elkép-
zelhetetlen volt, hogy a zsidók visszatérésének témája miatt annyi ember 
össze fog jönni, hogy megtöltik a város dísztermét. «Uram, tulajdonkép-
pen, mit kellene tennem?», gondolkoztam. «Ezer embernek kellene el-
jönnie. Hisz nevetségessé teszem magam, ha Steve-et egy üres csarnokba 
vezetem. Uram», mondtam még egyszer, «ha az a Te akaratod, hogy még-
is így történjen, akkor hívjon fel valaki, aki egy Igével megerősít.» 

Teremfoglalás esetén minden fizetési kötelezettség nélkül a lefog-
lalt időpont előtt két hétig biztosítják a termet, aztán muszáj dönteni. 
Minden nap vártam arra, hogy történjen valami, de semmi sem tör-
tént. Amikor a döntés időpontja elérkezett, vasárnap éjfélig a dolgozó-
szobámban ültem. Úgy gondoltam, hogy mégiscsak meg kellene csör-
rennie a telefonnak. Annyira biztos voltam abban, hogy megkapom a 
megerősítést. A telefon hallgatott. Éjfélkor végül Elsához fordultam: 
«Reggel először a város dísztermét mondom le. Az összejövetelt egy 
gyülekezetben, szűkebb körben fogjuk megszervezni.»
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 Amikor másnap reggel korán felkeltem, csengett a telefon. Egy 
asszony volt, akit nem ismertem jól, mégis istenfélő asszonynak tar-
tottam. «Gustav», mondta, «van egy igém számodra az Úrtól. A város 
nagyterméért imádkoztam. Kérlek, olvasd el a Róma 10,15-öt.»

Elolvastam és ez állt ott:
«Mimódon prédikálnak pedig, ha nem küldetnek el? Amiképpen meg 

van írva (Ézs 52,7): ‹Milyen szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik 
jókat hirdetnek!›»

Váratlan meglepetés volt. Megdöbbentem és egyidejűleg meg is 
könnyebbültem. Örömmel telve erősítettem meg azon a reggelen a vá-
ros dísztermének foglalását, és hírt adtam a különböző gyülekezetek-
nek a rendezvényről. 

Amikor az összejövetel előtti estén hazaértem, Elsa már a bejárat-
hoz elém sietett. «Svájcból hívtak», mondta. A legidősebb fiunk, Mar-
tin ott lakott barátságos feleségével, Deboraval. Elsa arckifejezéséből 
következtettem arra, hogy történt valami.

«Martin munka közben összeesett», folytatta. «Azonnal meg kellett 
operálni a kórházban».

Nem jutottam szóhoz. Micsoda sokk! Legbelül le voltunk sújtva; 
anélkül, hogy pontosan tudtuk volna, mi történt valójában. Talán 
szívinfarktus? Az első gondolatunk az volt, hogy közülünk vala-
kinek azonnal oda kellene utaznia. Steve, aki már nálunk vendé-
geskedett, nem rémült meg annyira. Természetesen nem az ő fiáról 
volt szó — de biztos volt abban, hogy ez szellemi támadás a rendez-
vényünk ellen.

   A következő nap összegyűltünk a házunkban azokkal, akik 
segíteni jöttek a város nagytermébe. Térdre ereszkedtünk imád-
ságra. Egy idő után kinyitottam a szemem.  Mind a huszonöt em-
ber, aki a szobában volt, vagy térdelt, vagy arccal a földre borulva 
volt az Úr előtt. Hatalmas erejű közös imádság volt. Két benyo-
mást kaptunk: 

«A fiatok napokon belül meggyógyul», és «ti fogjátok meggyújtani 
a tüzet a zsidók hazatéréséhez, amely szerteszét fog terjedni a brit szi-
geteken.»

Elsával békességünk volt abban, hogy Angliában maradjunk a ren-
dezvényen. Este a város nagytermében le voltunk nyűgözve: az utolsó 
helyig minden foglalt volt. Emberek órákon át úton voltak csak azért, 
hogy ott lehessenek. A levegőben érezhető volt a feszültség. 

A megdöbbentő látomás
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«Az Úr ma este itt van velünk», jelentettem ki a pódiumról, még mi-
előtt Steve-et felvezettem volna. «Sehol sem szeretnék Isten népével 
együtt lenni, csak Isten kezében.»

Steve beszélni kezdett és ugyanúgy adta át a látomását, mint ko-
rábban, amikor Jeruzsálemben hallottuk tőle. Utána szünetet tartott.

«Most szeretném elmondani, hogy teljesen rendben van az, ha valaki 
most el akar menni. Aki azonban nem megy el, az ugyanúgy viseli a 
felelősséget azért, amit még hallani fog, mint én.» Eltelt öt másodperc; 
egy gombostű leesését is hallani lehetett volna. Senki sem mozdult. 

«Tudomásom szerint ez az első alkalom, hogy ezt az üzenetet az 
Egyesült Királyságon belül nyilvánosan hirdetik. Annyit fűznék eh-
hez, hogy ez az Önök egész nemzetét át fogja járni… az ország minden 
lakóját, azaz senki, valóban senki ne mondhassa: ‹Na igen, ez a törté-
nelem őrült véletlene volt.› Nem! Mindenkinek tudnia kell, amit Isten, 
az Úr tenni fog.»

«Szeretném Önöknek Jeremiás 23. fejezetéből felolvasni az idevo-
natkozó szakaszokat», folytatta Steve. «Itt mindenki megkapta a nagy 
összegyűjtés témájával kapcsolatban összeállított igehelyeket: 5Mózes 
30. fejezete, Ézsaiás 11., 35., 43. fejezete; Jeremiás 3., 16., 23., 30. és 31. 
fejezete; Ezékiel 36-39 fejezetei; Sofóniás 3. fejezete. Ezeken keresztül  
akarunk megérteni valamit abból, amit Isten az utolsó napokban ten-
ni akar. Tulajdonképpen miért prófétikus számunkra ez a mai este? 
Miért prófétikus jelentőségűek az utolsó napokban Isten számára a 
Szovjetunió zsidói? Miért helyezi őket most a hívők szívére az egész 
földgolyón? Ám nemcsak a hívőkére, hanem találkoztam már olyan 
zsidókkal is, akiknek Isten szólt a szívéhez arról, amit a Szovjetunió 
zsidóival tenni szándékozik:

«Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová 
szétszórtam őket, és visszahozom őket legelőjükre, ahol sza-
porodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat adok mellé-
jük, akik majd jól pásztorolják őket. Nem kell többé rettegniük 
és ijedezniük, számolgatni sem kell őket – így szól az Úr. Eljön 
majd az idő – így szól az Úr –, amikor igaz sarjadékot támasz-
tok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen 
és igazságosan jár el az országban. Az ő napjaiban szabad lesz 
Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az Úr a mi 
igazságunk!»  (Jeremiás 23,3-6)
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«Mit mond nekünk itt a próféta?», folytatta Steve. «Azt mondja: Fi-
gyeljetek! El fog jönni egy nap a világtörténelemben, amikor Isten az 
Ószövetség népét, a zsidó népet a föld négy széléről elkezdi összegyűj-
teni. Ha ismét összegyűltek és visszatértek az országukba, akkor ‹igaz 
sarjadékot fogok felnöveszteni Dávidnak›. Akkor nem Bárányként fog 
előjönni, akit vágóhídra vezetnek, hanem a királyok Királyaként, az 
urak Uraként fog jönni. Testvérek, ez az Úr Jézus második eljövetele, 
és mire eljön, addigra a világ minden zsidójának az összes országból, 
ahova elűzte őket, újra Izraelben kell lennie. Jézus nem fog visszatérni 
egy olyan országba, amelyben nincs ott az ószövetségi népe. Vissza 
fog térni és az ország meg fog telni Isten ószövetségi népével. Ugyanis 
be fog teljesülni a Zakariás 12,10-ben mondott próféciája: ‹Rátekinte-
nek majd arra, akit átszúrtak›. Állítom, hogy az a sírás, amely majd rá-
juk tör, aztán örömkönnyekké lesz. Robbanást fogunk átélni, amelyet 
csak Isten vihet végbe a Szent Szellemén keresztül. 

Hogyan jutottam el eddig az oly bátor kijelentésig? Isten prófétiku-
san cselekszik. Mielőtt Jézus eljött, ott volt az, akit Bemerítő Jánosnak 
nevezünk, aki előtte járt és a pusztában szólt: ‹Készítsétek az Úr útját›. 
Ez volt az érkező Messiás prófétikus előkészítése. Ha Jézus visszajön, 
akkor is lesz számára prófétikus előkészítés, és ez a zsidók visszatéré-
se a világ minden részéből. 

Ez azonban egy egészen pontosan meghatározott nemzettel indul 
el. Hogyan győződhetünk meg valamiképpen erről? Olvassuk tovább 
a 7. verstől: Az ‹azért› egy kötőszó, az előtte lévő versekre vonatkozik:

«Azért ímé elközelgetnek a napok, azt mondja az Úr, amelyek-
ben nem mondják többé: Él az Úr, aki kihozta Izráel fiait Egyip-
tom földjéből, hanem inkább ezt mondják: Él az Úr, aki kihozta, 
haza vezérelte Izráel házának magvát északi földről és mindama 
földekről, amelyekre kiűztem őket; és lakoznak az ő földjükön.» 
(Jeremiás 23,7-8)

Izraeltől északra csak egy nemzet van, amelyben nagyon nagyszá-
mú zsidó él: ez a Szovjetunió hozzávetőlegesen 2,1 millió zsidóval. 

Isten lehetőséget fog adni a világ nemzeteinek, hogy áldják népét, 
teljesen mindegy melyik nemzetből valók, és azzal lehetnek áldássá, 
hogy segítenek a népének hazatérni Izraelbe. Ezt tesszük mi is itt ma 
este. Ha a szívetek kész arra, hogy Isten igazságát halljátok, vegyétek 
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ezeket a verseket, menjetek be az imaszobátokba, és kérdezzétek meg: 
‹Istenem, igaz ez?›»

   Ez után az üzenet után közülünk már senki sem volt ugyanaz azon 
az estén. Sokan a résztvevők közül még sohasem hallottak semmit ar-
ról, hogy a zsidók visszatérése összefüggésben van azzal, amit a Biblia 
mond. ‹Világosságot adó élmény volt, amikor ezeket az igerészeket ki-
emelték›, mondta egy asszony. Izrael a gyülekezeteinkben egyszerűen 
nem volt téma. Az Izraelről szóló érintett bibliarészeket tanulságos pél-
dáknak tartottuk, amelyeket a saját életünkre nézve kell alkalmaznunk. 

   A megígért tűz meggyulladt, és amikor a következő nap Elsa Svájc-
ba repült, fiunk, akinek a tüdejében az orvosok keringési zavarokat 
diagnosztizáltak, már a javulás útjára lépett. 

*  *  * 

Tehát Steve és én összeálltunk és bejártuk Nagy-Britanniát azzal a 
céllal, hogy ezt az üzenetet elvigyük a Gyülekezetnek. Egészen tisz-
tán emlékszem azokra a napokra. Mindenhol, ahová mi is elmentünk, 
Steve kijelentette: «Most érkezett el az idő, hogy valaki végre világos-
sá tegye a Szovjetunió hatalmasságainak, mit mond Isten Igéje. Vagy 
térdet hajtanak Isten előtt vagy Isten ítéletet hoz rájuk. Vagy ez lesz 
meg, vagy az.» A BBC csatornája az éteren keresztül sugározta ezt a 
kihívásként megfogalmazott üzenetet, amit Steve a finn parlament-
ben elmondott. A mérvadó újságok közül az egyik az alábbi címmel 
élcelődött ezen: ‹Isten térdre kényszeríti Oroszországot›.

Időnként a hívők is nagy szemekkel meredtek ránk az összejövetele-
ken és fura szerzeteknek tartottak bennünket. 1983-ban lehetetlennek 
tűnt az a feltételezés, hogy a kommunizmus megbukik, és a zsidók 
szabadok lesznek; akkor érte el a hidegháború tetőpontját. A Szovjet-
unió katonai világhatalomként jelentős befolyással a csúcson volt, és 
kiterjesztette befolyási területét Afganisztánra, Nicaraguára és Ango-
lára. A temperamentumos Jurij Andropov, aki 15 évig vezette a KGB-t, 
és aki korlátozásokat, valamint börtönbüntetést rendelt el azoknak a 
zsidóknak, akik ki akartak vándorolni, vette kezébe a gyeplőt, amikor 
Leonyid Brezsnyev meghalt. Ez hat hónappal a bournemouth-i város-
háza dísztermében tartott rendezvényünk előtt történt. 

Közülünk senki sem érzékelte ezt igazán, mégis ez volt az ítélet első 
jele. 1979 óta az éves búzaaratás annyira katasztrofális volt, hogy az 
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illetékes hatóságok egyszerűen már nem adtak ki statisztikákat. A sú-
lyos esőzések tönkretették a vetést; az izzó hőség sok gabonát a nö-
vekedési periódus alatt satnyává tett; ezután az aratás időszakában 
ismét heves esőzések köszöntöttek be, úgyhogy a kalász elfeküdt, és 
ami még állva maradt, az teljesen átázott. A marxista történész Roj 
Medvegyev Moszkvában arra a következtetésre jutott a ‹Miért nem ter-
meszthetnek az oroszok gabonát?› című cikkében, hogy ‹a mezőgaz-
daság 50 százalékban Istentől függ›.

Megtörtént az elképzelhetetlen: egy modern, iparosodott szuper-
hatalom éhínséggel nézett szembe. Felhívták a nyilvánosságot, hogy 
takarékosan bánjanak az élelmiszerekkel. Azért, hogy az éhínség 
időszakát megelőzzék, a szovjet hatalmasságoknak ki kellett adniuk 
az éves devizabevételüknek majdnem a felét élelmiszerimportra — 
pontosan akkor, amikor az USA-ban Ronald Reagan alatt a hadsereg 
költségvetésének drasztikus növelését határozták el. Minden oldalról 
sarokba szorították őket, a Szovjetunió csőd felé közeledett.

15 hónappal azután, hogy Andropov átvette a hatalmat, egy reggel 
Moszkvában gyászzene szólt ébresztőként a rádióból. A találgatások 
órái után bejelentették a világnak: Andropov annak ellenére meghalt, 
hogy a Kreml nem sokkal korábban még bizonygatta, hogy jó egészsé-
gi állapotban van. Utódja Konsztantyin Csernyenko lett, aki hetvenkét 
évével még mindig fiatalabb volt egy évvel, mint amerikai ellenlába-
sa, Ronald Reagan.

Három hónappal később a szórakoztató műsor helyett ismét klasz-
szikus zene hangzott fel Moszkvában a rádióból. 

A következő délután elhangzott a megrázó hír, hogy Csernyenko 
is halott. Brezsnyev, Andropov, Csernyenko — mindannyian pont két 
és fél éven belül mentek el. Addig a főtitkárok átlagos hivatali ide-
je majdnem húsz évet tett ki! A két vezető halála, akik a Szovjetunió 
történelmében a legrövidebb ideig voltak hatalmon, szabaddá tette a 
gyors felemelkedés útját egy fiatalabb, kevésbé ismert ember: Mihail 
Gorbacsov előtt.  

*  *  *

Steve és én ebben az időszakban hívtunk össze Johannes Facius és 
Kjell Sjöberg nemzetközileg ismert közbenjárókkal egy jeruzsálemi 
konferenciát hívőknek, hogy Izraelért és a szovjet zsidók szabadsá-
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gáért imádkozzunk. Itt határoztunk arról, hogy Steve-nek, Johannes-
nek és két további közbenjárónak áprilisban imakörutat kell tenniük 
a Szovjetunióban azért, hogy a jövendő exodus útját előkészítsék. Ez 
pusztán hitből fakadt.

Akkoriban havonta kevesebb mint száz zsidó kapott engedélyt ki-
utazásra. Több mint 360 ezer zsidót utasítottak el, akik vették a bá-
torságot, hogy kérelmet nyújtsanak be, és mindez még akkor történt, 
amikor a kommunista párt az egész világon azt híresztelte, hogy «min-
denki, aki menni akart, el is mehetett». Anatolij Saranszkij, a kiván-
dorlási mozgalom vezetője hét évet volt munkatáborban ‹hazaárulás 
és szovjetellenes agitáció› miatt. 

A közbenjárók egy hónappal azután érkeztek meg a Szovjetunióba, 
hogy Gorbacsov átvette a hatalmat, és elutaztak az összes nagyobb 
zsidó központba. Minden helyen odaálltak a sok hatalmas Lenin szo-
bor közül legalább az egyik elé imádkozva és hirdetve, hogy ennek 
a bálványnak le kell omlania. Stratégiai közlekedési csomópontokat 
kerestek fel – repülőtereket, kikötőket és pályaudvarokat – és imád-
koztak, hogy az Úr nyissa meg az utat a zsidók számára Izrael felé. Az 
ukrán Odessza kikötőjében szétszóródtak a Patyomkin lépcső széles 
lépcsőfokain, amely a városból levezet a kikötőbe, és lassan imádkoz-
va mentek le rajta. Leérve visszafordultak, és újra fölfelé kezdtek men-
ni, emiatt majdnem összeütköztek az őket követő KGB ügynökökkel.

Abban az időben a szellemi harc e formája teljesen szokatlan volt 
azon a helyen.   A testvérek nevettek ezen a hotelben kávézáskor és 
megvallották egymásnak, hogy ezzel a tettükkel teljesen bolondnak 
tűnhettek. «Tulajdonképpen miben reménykedünk ezzel az egésszel 
kapcsolatban?» - kérdezte Johannes hitehagyottan. Amikor újra haza-
érkezett a gyülekezetéhez, néhányan osztották kételyeit.

Valóban úgy volt, hogy első kilenc hónapjában Gorbacsov főtit-
kárként ugyanolyan konok és önfejű volt a zsidókkal szemben, mint 
elődei. Francia TV riportereknek azt mondta, hogy a zsidóknak ‹több 
politikai és más joga› van a Szovjetunióban, mint bármely más or-
szágban és előadta azt a pártstratégiát, miszerint csak azokat akadá-
lyozzák meg a kiutazásban, akik ‹államtitkokat ismernek›. Rátérve 
Anatolij Saranszkijra, elmagyarázta Gorbacsov, hogy megsértette a 
törvényeket és bíróság ítélkezett felette. 

Ugyanennek az évnek a végén Johannes és Steve ismét elutaztak 
a Szovjetunióba, ez alkalommal egy tizenhárom közbenjáróból álló 
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csoporttal, amelynek tagjai Franciaországból, Svédországból, Finn-
országból, az USA-ból és Németországból jöttek. Megbízásuk az volt, 
hogy kihirdessék az ítéletet a fáraó felett, aki még mindig vonakodott 
megengedni Isten népének kivonulását. Hittek abban, hogy a Szov-
jetunió szembeszállt a Mindenhatóval, mert abban az időpontban, 
amikor Isten be akarta teljesíteni Igéjét, ellenálltak, és ezt meg kellett 
törni. «Érezzük, hogy itt Isten mindennek véget vet», mondta Johan-
nes. A csapat három napos böjttel és imádsággal készült fel Finnor-
szágban. A Jeremiás 51. fejezetéről beszélgettek - az ítéletről az ország 
felett és a pusztulásról. 

December 31-e délutánján kinn, a csípős hidegben hirdették ki 
Moszkvában Gorbacsov irodája előtt Sámuel Saulhoz intézett szava-
it: «Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő elvetett téged, és nem leszel 
király! Elszakítja tőled az Úr a mai napon a királyságot» (vö. 2Sám 
15,23.28).

Aztán a közbenjárók átszelték a Vörös teret és a Kreml erődítmé-
nye mentén haladva szellemben imádkoztak. Egy finn lelkész a torony 
csúcsára mutatott, amelyen egy nagy vörös ötágú csillag világított 
szembe a homályos délutáni égbolttal. 

«Mit akar ez kifejezni?», kérdezte a csoport. «Ez az embert jelképezi 
és az ember erejét», mondta egy svéd közbenjáró, aki okkult dolgokra 
és New Age-re specializálódott. «A kommunista rendszer az ember-
be vetett hitet testesíti meg. A szovjetek a tudományos vívmányaikat 
imádják. De a Jeremiás 17,5-ben ez áll: ‹Átkozott az a férfi, aki ember-
ben bízik, és testi erőre támaszkodik›». 

A férfiak imádkozva mentek tovább. «Az a benyomásom támadt, 
hogy ez a csillag le fog hullani», szólt egyikük néhány perc múlva. A 
többiek egyetértően bólintottak. «…és mindez nagyon hamar meg fog 
történni».  

Ugyanezen az estén a hotelben ültek össze mindannyian. «Figyeljé-
tek meg, miről van szó a Jelenések nyolcadik fejezetében!», kiáltott fel 
egyikük és kinyitotta a Bibliáját. «Egy csillagról, amely lehull az égről. 
De hiszen ma ezért imádkoztunk.» 

Éjfélkor a csoport útnak indult a Kreml melletti folyóhoz, és meg-
tette azt, amit az egyik közbenjáró a Jeremiás 51,59-64-ben útmuta-
tásként megkapott. Vettek egy Bibliát, amelyikben az ítéletről szóló 
részeket aláhúzták, egy követ tettek rá nehezékként, és a vékony jég-
páncélon keresztül a folyóba dobták. «Így süllyed el a Szovjetunió, és 

A megdöbbentő látomás
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nem kel fel többé, olyan nagy veszedelmet hozok rá», jelentették ki az 
Úr nevében. 

«Mindez akkora őrültségnek tűnik számomra», mondta utána a 
férfiak közül az egyik, «emberi gondolkodás szerint ez teljesen lehe-
tetlen. De tudjuk, hogy Isten mindebben ott volt».

*  *  *

Aztán négy hónappal később történt valami, ami a Szovjetuniót és 
az egész világot sokkolta: a csernobili atomreaktorban történt robba-
nás és megfékezhetetlen tűz Ukrajnában. A baleset miatt a levegő, a 
föld felülete és a víz — a hosszantartó sugárzás következtében — olyan 
szennyezésnek volt kitéve, mint amit a világon addig összesen elvég-
zett bombarobbantás és atomteszt okozott együttvéve. A helyi és regi-
onális kommunista párt illetékesei azon fáradoztak, hogy eltussolják, 
mi történt, és a saját gyerekeiket a veszélyes zónán kívülre küldték, 
míg másoknak elrendelték, hogy a májusi ünnepségeken vonuljanak 
fel, habár a halálos radioaktív felhő a régió felett úszott.

Ezrek szenvedtek fejfájástól, köhögéstől és köptek véreset. Csak 
amikor a szennyezett felhők Lengyelország felől a skandináv orszá-
gok fölé értek és esni kezdett, akkor derült ki az egész történet. Emiatt 
a csernobili régióból lakók százezreit evakuálták — túl későn. Sokan 
már olyan hosszan voltak kitéve a sugárzásnak, hogy a következő 
években ez okozta halálukat, mint ahogy annak a 600 ezer munkás-
nak is, akiket a nagyszabású tisztítási akcióra küldtek oda. Amikor 
a teljes igazság napvilágra került, lehullt az álarc a kommunista ha-
talmasságok arcáról, és minden másnál inkább ez lett az oka annak, 
hogy az emberek elvesztették hitüket a szovjet rendszerben.

A Szovjetunió érintett régiójában termékeny szántóföldek hatalmas 
területei és a vízellátás megfertőződött. Az eredménytelen kísérletek 
során, amelyekkel a talajvíz szennyeződését próbálták megállítani, 
kutakat mélyítettek Csernobilban és repülőgépeket vetettek be a fel-
hők semlegesítésére, hogy az esőzéseket korlátozzák. Kereken száz 
kilométerre délre, Kijevben, a Szovjetunió harmadik legnagyobb vá-
rosában arra kényszerültek, hogy alternatív vízellátást fejlesszenek 
ki. Finnországban a tavak megfertőződése miatt korlátozták a halfo-
gyasztást. A megemelkedett radioaktív értékeket egészen az Egyesült 
Államok keleti partjáig mérték az esővízben. 
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A szerencsétlenséget követő hónapokban egy feltűnést keltő felis-
merés látott napvilágot, amelyet a New York Times 1986. július 26-ai 
számának címlapján Moszkvából tudósítva idéztek:

«Egy kiváló orosz író előhozott egy szétnyűtt régi Bibliát és gyakor-
lott kézzel kinyitotta a Jelenések könyvénél. ‹Hallgassa›, mondta, ‹ez 
hihetetlen›: 

«A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag 
hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára és a vizek for-
rásaira. A csillag neve pedig ‹Üröm›, és ürömmé lett a vizek harmada, és 
sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak.» 

Utánanézett a szótárban az üröm szónak ukránul, ez állt ott: cser-
nobil, egy keserű, vadon termő gyógynövény, amit Oroszországban 
vidéken használtak tonikként. Az ateista író a Csernobil csillagára 
vonatkozó apokaliptikus látásával nem maradt egyedül. A felfedezés 
szélsebesen elterjedt mindenfelé.»

Istenen kívül senki sem tudja, mi a kapcsolat a Jelenések könyvé-
nek szövege és Csernobil között, a Gyülekezet közbenjárása és a Szov-
jetunióban bekövetkezett katasztrófa között. Csernobil következményei 
tekintetében azonban nincs semmiféle kétség. «Mélyen megrendített 
minket», mondta Gorbacsov évekkel később visszatekintve az esemé-
nyekre. «Ez volt a fordulópont.» A glasznoszty (nyíltság) összekapcsolva 
a peresztrojkával (átalakítás) lett volna az új út azért, hogy a Szovjet-
unió hosszan tartó gazdasági válságán felülkerekedjenek. 

A zsidókat visszatartó vaskapuk lassanként megrendültek. Ste-
ve-nek a város dísztermében tett kijelentésére gondoltunk ezzel kap-
csolatban: «Senki, senki se állíthassa, hogy ez pusztán a történelem 
őrült véletlene volt. Nem az volt!»

A megdöbbentő látomás
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«Ezt mondja az én Uram, az Úr: Intek kezemmel a népeknek, jelt 
adok a nemzeteknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat 
pedig vállukra emelve.» 

(Ézs 49,22)

A következő években a közbenjáró- és imakonferenciák évente megren-
dezésre kerülő események lettek Jeruzsálemben, és én gondoskodtam 
a gyakorlati óvintézkedésekről. Időnként hallottam magam így imád-
kozni: «Uram, elég asztalt készítettem elő?» Tudtam, hogy egykor a di-
akónusokat is bevonták a szellemi munkába. «Uram, egyáltalán nem 
szeretnék csupán egy István lenni!»

Sohasem fogom elfelejteni, ami Jeruzsálemben történt, amikor a ho-
telban egy reggelinél szemben ültem az asztalnál Bill Styles-szel, egy 
baptista prédikátorral, aki idegenvezetőként dolgozott Izraelben. Fi-
gyelmesen rám nézett, és így szólt: «Két hónapja volt egy álmom. Az 
álomban egy nagy váróteremben álltam, körülvéve sok emberrel, idő-
sekkel és fiatalokkal, szegényesen öltözöttekkel, mellettük az összes 
csomagjuk. Megállapítottam, hogy zsidók. Úgy tűnt, senki sem tudja, 
mit kell tenni. Akkor észrevettem egy ősz hajú, jól öltözött férfit akta-
táskával. Ő tudta, mit kell tenni. Az Úr szólt hozzám, hogy ennek az 
embernek kellene segítenem abban, hogy a zsidókat hazavigyük a föld 
minden részéről. Alig láttam meg Önt ma korán reggel, felismertem. 
Meg kell mondanom, hogy Ön volt az, akit az álomban láttam.»

Olyan volt ez, mintha az Úr a fejemre koppintott volna, és megkér-
dezte volna: «Milyen gyakran kell még ezt elmondanom neked? Egy 
nap te fogod a zsidókat észak földjéről segíteni a hazatérésben.» 

Az elhívás
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Sosem volt erősségem a dolgok kivárása. De itt valahogy tudtam, 
hogy a látomás egy egészen konkrét időszakra szól. Az Úr azzal kezdte, 
hogy szép fokozatosan kivont az üzleti vállalkozásomból, amelyet azok 
alatt az évek alatt építettem fel, amióta Svájcból Angliába jöttem.

Ahogy Elsa is megerősítené, egy bizonyos időszakban a vállalkozá-
sommal éltem házasságban. Turistákat utaztattam a tengerentúlról és 
létrehoztam nekik Oxfordban, Cambridge-ben, Londonban, Torquay-
ban és Bournemouth-ban nyelviskolákat, ezen túlmenően még uta-
zási irodákat tartottam fenn különböző városokban. Az üzletem ter-
jeszkedett; végül képviseleteket nyitottam úgy Svájcban, Japánban, 
mint az USA-ban és ezen kívül további képviselőim voltak sok más 
országban. Az angliai turizmus piacvezetőjeként megkaptam a Que-
en’s Awardot (ez egy kitüntetés Anglia királynőjétől) és meghívtak a 
Buckingham palotába. Titokban az volt a célom, hogy egy nap nemesi 
rangot kapjak.

Ez változott meg teljesen 1979 őszének egy ködös, nedves vasárnap-
ján, amikor Elsával és négy gyermekünkkel jól öltözötten mentünk a 
templomba, egy szertartásra, ami neveltetésemnél fogva egész életemen 
keresztül elkísért. A wintoni metodista gyülekezetben új lelkész volt, aki 
meglepetésemre azon a reggelen teljesen átlagos «laikusok» csoportjá-
nak engedte át a szószéket. A régi templomfal előtt álltak, és egyszerű 
szavakkal meséltek az életükről, hogy Isten hogyan érintette meg őket.  

Olyan volt ez számomra, mintha először hallottam volna erről. Ke-
reszténynek neveztem magam és minden vasárnap ugyanabban a 
templompadban láthattak — de egyébként a hét maradék hat napján 
úgy éltem, ahogy akartam. Akkor hallanom kellett, hogy csak a bűnbá-
nat által lehetek Isten gyermeke.

A tanúbizonyságok végén azokat, akik Jézusnak át akarják adni az 
életüket, megkérték, hogy jöjjenek előre; így történt valami, ami még so-
sem történt meg azok alatt az évek alatt, mióta ebbe a templomba jártam. 
Nagyon kínos volt, én voltam a gyülekezet pénztárosa, mégis valahogy 
tudtam, hogy ki kell lépnem a templompadból. Kimentem a sorok között 
a gyülekezet elé és letérdeltem ott, ahol különben az úrvacsorát osztják, 
egy nagy fakereszt lábánál. Sírtam. Ötven évesen lettem Jézus tanítványa.

Mindez annyira hatalmába kerített, hogy nem tudtam beszélni, ami-
kor ismét visszaültem Elsa mellé, és éreztem, hogyan fogja meg a ke-
zemet. Láthattam, mennyire mélyen megindult, és ugyanakkor milyen 
határtalanul boldog. Éveken keresztül imádkozott ezért. 
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   Amikor azon az estén egyedül voltam a szobámban, kezembe vet-
tem az ‹élő Igét› és kinyitottam; a tékozló fiú története volt a Lukács 15-
ben. Egy mondat világlott fel előttem: 

«Ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtalálta-
tott. És vigadozni kezdtek.»

Sejtettem, hogy új életem olyan örömöt és beteljesedést hoz majd, 
amiket világi sikereim ellenére addig nem éltem át.

A következő hónapok folyamán a vállalkozásom, amely sok éven 
keresztül olyan jól működött, elkezdett inogni. Az olajválság időszaka 
volt magas inflációval és kamatokkal. A turizmus majdnem holtpontra 
jutott, és rájöttem, hogy túl gyorsan terjeszkedtem. Fájdalmas huzavo-
na után el kellett bocsájtanom nyolcvanat a kétszázhúsz megbízható 
munkatársam közül. Ez valóban gondot okozott számomra. Minden 
egyes munkatársammal beszéltem, akár férfi volt, akár nő, és megemlé-
keztem róluk imádságaimban. 

Vállalkozásom mégis haladt tovább lefelé a lejtőn. Naphosszat ültem 
a számítások felett az íróasztalomnál, hogy hány nap vagy hét maradt 
még számomra, amíg az egész vállalkozást fel kell számolnom. Az élet-
művem állt a szakadék szélén, minden összeomolhatott. Büszke voltam 
a vívmányaimra. Egész életemben a vállalkozás felépítésével foglalkoz-
tam, de ekkor már semmit sem tehettem. Egyszerűen tehetetlen voltam, 
az árral szemben úsztam.

Az 51. születésnapomon valami olyat tettem, amit korábban még 
sohasem. Kértem az Urat, hogy adjon egy igét számomra. Elsa és én 
elkezdtük olvasni az arra a napra adott szakaszt az Írásból, az úgy-
nevezett ‹Losungokat›. Ezek a Szent Szellem hatalmas kiáradásával 
születtek meg 1727-ben az üldözött cseh-morva testvérek4 közösségé-
ben, akik egy Herrnhut nevű faluban találtak menedéket Németor-
szágban. A testvérek minden reggel házról házra jártak, és hirdették 
a ‹Losungokat› arra a napra vezérigeként, imádságban átgondolás-
ra. — Mi a 250. kiadásból olvastunk. Azon a reggelen ez volt az ol-
vasmány: 

4  A cseh-morva testvérek olyan előreformációs és Husz János követőitől, a huszitáktól eredő 
reformmozgalom Csehországban, amely a 15. század második felében alakult ki. Fontosnak 
tartották az írni-olvasni tudást, törekedtek a Biblia minél szélesebb körű megismertetésére.

Az elhívás
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«Az Úr így felelt neki: «Márta, Márta sok mindenre van gondod, és 
az zaklatottá tesz.»

«Igen, Uram», vallottam meg, «aggódom a vállalkozásomért, a sze-
mélyzetért és az adósságokért».

Felfogtam, hogy el kell engednem a problémáimat és át kell adnom 
neki. Isten minden bizonnyal abban a helyzetben van, hogy megoldja 
őket. «Uram, adj nekem egy esélyt», mondtam neki. «Szeretnék a Te vi-
lágosságodban élni, szeretnék valóban szoros közösségben lenni Veled, 
de segítened kell.» 

Tökéletesen biztos akartam lenni abban, hogy ez az igevers nekem 
szól. Lehet, hogy még nem voltam egészen kész. Este az amerikai napi 
imakalauzomhoz fordultam, — és pontosan ugyanarra a napi igére ta-
láltam rá. Ez megérintett. Mióta mindkét igekalauzt olvastuk, ez még 
sohasem fordult elő. Tudtam, hogy Isten szólt. Felfogtam, hogy Ő van e 
mögött, hogy vizsgál engem, úgyhogy némi idő után odajutottam, hogy 
kimondtam: «Uram, ez a Te vállalkozásod. Teljesen átadom Neked. Azt 
tehetsz vele, ami Neked tetszik.» 

Szükségem volt egy kis időre, hogy ezt az átadást teljesen felfogjam. 
Egy dolog valamit kimondani, de mondani és tenni gyakran két külön-
böző dolog az életben.

Egy reggel, amikor komoly anyagi nyomás nehezedett ránk, megbe-
szélésem volt egy Törökországban dolgozó angol munkatársnőmmel. 
Tekintélyes összeggel tartozott nekem.

«Szükségem van erre a pénzre!», mondtam neki, az öklömmel meg az 
íróasztalt ütögettem azért, hogy minden szavamnak nyomatékot adjak. 

«Scheller úr, nem tudok a kötelezettségeimnek eleget tenni», vála-
szolta. Kétségbe volt esve. Hirtelen rádöbbentem, hogy nekem kell segí-
tenem rajta. Végül a táskájában 1000 fonttal távozott a megbeszélésről.

«Lassanként egészen furcsává válok», mondtam azon az estén Elsá-
nak. «Ebben az időszakban, amikor a számlákat és a béreket sem tu-
dom kifizetni, készpénzt adok ki.» 

Aztán elővettük az estére szóló igét, az 5Mózes 15,10 volt:
«Adj neki (szegény testvérednek) szívesen, és ne essék rosszul az, 

hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr minden 
munkádat és minden vállalkozásodat.»

Tele voltunk dicsérettel és hálával, mert tudtuk, hogy helyesen cse-
lekedtünk.

Bournemouth-ban tetemes összegű banki kölcsön segítségével egy 
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négyemeletes irodaházat és egy irodákkal is jól felszerelt iskolát építet-
tem. Tudtam, hogy e két épület közül az egyiket el kellene adnom, aztán 
újra lélegzetvételhez jutnék, és a vállalkozást ismét nyereségessé tud-
nám tenni. De hamar rájöttem arra, hogy nem én vagyok az egyetlen, 
aki megpróbál irodaházakat eladni; más vállalkozóknak is nehézségeik 
voltak, és ugyanezzel próbálkoztak.

Bournemouth a nyugat-angliai buszközlekedésben egyik a közpon-
ti közlekedési csomópontok közül és ennek igazgatására egy modern 
irodakomplexumot építettek. Ez az épület tűz miatt használhatatlan-
ná vált. Szinte egy éjszaka alatt szükségessé vált egy új hely számukra, 
hogy a munkát folytatni tudják. Átvették az épületemet. A vállalkozá-
som megmenekült az összeomlástól.

Ugyanebben az időszakban az Úr mintha megnyitotta volna a csa-
pot, mert a vállalkozásom ismét lendületbe jött. Nem tudom elmagya-
rázni, hogyan történt; de ami heteken keresztül kilátástalan helyzetnek 
nézett ki, átalakult egy nyereséges, szép jövőképpé.

Abban az évben több hasznom volt, mint bármelyik másikban. Most 
már valóban az Úré volt a vállalkozás. Rájöttem, hogy Tőle függtem, és 
hogy nem minden az én rátermettségemnek köszönhető.

Néhány év múlva kaptam egy kedvező anyagi ajánlatot a nyelvisko-
láim megvételére és az Úr emlékeztetett arra, hogy átengedtem neki a 
vállalkozásomat. A dolgozóimmal szemben elkötelezettnek éreztem 
magam, így beszéltem a vezető munkatársakkal. Meglepetésemre tet-
tek egy másik ajánlatot, amelyet készségesen, hálásan elfogadtam. 
Még mindig ott volt az utazási vállalkozás, de önállóan – az iskolai sze-
mélyzet adminisztratív támogatása nélkül – ez veszteségessé vált. Las-
sanként aggodalmaskodni kezdtem. Szükségünk volt Isten vezetésére, 
hogy megmutassa a kiutat. Nem láttam rá lehetőséget, hogyan kínál-
hatnék eladásra egy veszteséges üzletet.

Elsával ‹Dániel három hetes böjtjébe› kezdtünk, hús és édességek 
nélkül, ahogy azt Dániel és a vele lévők egykor Babilonban megtartot-
ták. Nem történt semmi. Teljes böjtöt tartottunk néhány napig.   

Aztán egy reggel egy nagyon hivatalosnak kinéző levél volt az ott-
honi postaládában ‹szigorúan bizalmas› felirattal. Felvettem a földről, 
kíváncsian és elképedve, és a reggeliző asztalhoz mentem vele és kinyi-
tottam. Egy tanácsadótól jött, aki egy nagyobb konszerntől megbízását 
kapott, hogy utazási vállalkozásokról megvétel céljából információkat 
szerezzen. Bár egyáltalán nem adtam fel nyilvános hirdetést az eladási 

Az elhívás
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szándékomról, egy piacelemzésen keresztül kitalálták, hogy pontosan 
az történt velünk, amit megbízója keres. 

Nevettem magamban. Ki vesz meg egy olyan vállalkozást, amely 
veszteséget termel? «Az Úrnak furcsa útjai vannak a problémáink meg-
oldására», mondtam Elsának.

Néhány hét múlva Londonba utaztam és ott találkoztam ennek a 
konszern elnökével és a pénzügyi igazgatóval. Csúcsvezetők voltak vé-
kony, csíkos öltönyben, sok millióval a zsebükben. Nem volt jó tanács-
kozás. Valahogy úgy éreztem, hogy nem beszéljük ugyanazt a nyelvet. 
Ebből arra következtettem, hogy nem lesz szerződés.

Két nappal később meglepetésemre az elnök mégis eljött hozzám, 
hogy az irodámban találkozzon velem. A tárgyalóasztalra fel volt erősít-
ve egy kis fémtábla ‹JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR› felirattal. Az elnök ráné-
zett és így szólt: «Katolikus vagyok. Két évig tanultam papi szeminári-
umban, de aztán kiderült, hogy nem ez a hivatásom.»  

Egyszerűen csak meghallgattam, ezzel egyidejűleg azonban létrejött 
egy olyan kapcsolat, ami addig nem volt meg köztünk. Kimondhatatlan 
bizalom alakult ki. «Tegyen nekünk egy ajánlatot, beleértve a személy-
zet adatait is» mondta, mielőtt elment. Ennek gondosan eleget tettem, 
elküldtem mindent, és már néhány nappal később eljött két gazdasági 
könyvvizsgáló, hogy a könyvelést ellenőrizzék. Nehéz lett a szívem. Na-
gyon hamar meg tudják állapítani, hogy a vállalkozás már nem termel 
hasznot. Nem tartott sokáig — kaptam egy hívást, meghívtak a köz-
ponti irodájukba. Ott azt mondta nekem az elnök, hogy a vállalkozást 
pontosan azokkal a feltételekkel akarja megvenni, amiket én szabtam! 
Sohasem fogom elfelejteni azt a délutánt, amikor a pénzügyi igazgató át-
nyújtotta nekem a levelet a szándéknyilatkozattal, amely a vállalkozás 
megvételét irányozta elő. Ott állt, majd megszakadt a nevetéstől, végül 
pedig így szólt: «Scheller úr, fogalmam sincs, miért kell megvennünk az 
Ön vállalkozását.» Én is nevettem az egész visszaúton Bournemouth-ba 
— felszabadítva arra az elhívásra, amit az Úr évekkel ezelőtt adott nekem.

 
* * *

Aztán bekövetkezett az a csoda, amiért éveken keresztül imádkoz-
tunk és munkálkodtunk. Gorbacsov reformjai végigsöpörtek a Szovjet-
unión, 1989 decemberében megnyíltak a kapuk és a zsidók szabadsá-
got kaptak arra, hogy elhagyják az országot. A következő 13 hónapban 
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majdnem 200 ezren keltek útra sietve Izraelbe. Januárban értesültünk 
róla egy bizonyos estén a jeruzsálemi imakonferenciánk alatt, hogy 
csak az előző hónapban 35 295 olé (bevándorló, szó szerint: akik Izrael-
be ‹felmenendők›) utazott be. 

Azonban a világ nyilvánosságának figyelmét más események foglal-
ták le. 

Szaddám Huszein, iraki diktátor elfoglalta Kuvaitot és emiatt gyor-
san összeütközésbe került egy USA által vezetett koalícióval. Huszein 
azzal fenyegetőzött, hogyha megtámadják, fél Izraelt felégeti, ami alatt 
az értendő, hogy az iraki rakéták képesek voltak arra, hogy Izraelt kémi-
ai robbanófejekkel elérjék.  

Az imakonferencia első napján járt le az ultimátum, amíg az iraki-
aknak vissza kellett vonulniuk. A kormányok visszahívták állampolgá-
raikat az érintett területről. A legtöbb külföldi légitársaság beszüntette 
járatait Izraelbe és Izraelből, és szinte minden turista lemondott az ott 
tartózkodásról. 24 nemzetből származó 120 teljesen átadott keresztény 
azonban megérkezett a Holyland Hotelbe, hűen a vezérigéhez és a bibliai 
felhíváshoz: ‹odaállni a résre színem elé az országért› (Ez 22,30 alapján).

A csoport meg lett rostálva. Sokan voltak, akik még röviddel előtte le-
mondták, mégis újra kiegészültünk azokkal, akiket sürgető érzés fogott 
el, hogy előzetes helyfoglalás nélkül jöjjenek. Mindenki tudatában volt 
annak, hogy ez az életébe kerülhet. Néhányan családjaik és kormánya-
ik tanácsa ellenére jöttek el. Valódi közbenjárók voltak, akik azoknak a 
segítségére akartak lenni, akikért imádkoznak.

Amikor az első estén a súlyos támadás miatti fenyegetettség érzése 
kialakulóban volt, összegyűltünk és elénekeltünk egy régi himnuszt: 
‹Great is faithfulness› (Nagy a Te hűséged). Mély békesség borította be 
a csoportot; éreztük Isten erejét. Kezében tökéletesen el voltunk rejtve. 
Mindenki teljes örömmel ismerte fel azt a kiváltságot, hogy pont most, 
ezekben az időkben lehet Izraelben.

Elsával alig aludtunk el, amikor csengett a telefon az éjjeliszekré-
nyen. Az utazó óra 2 óra 15 percet mutatott. Még mielőtt felvettem a 
kagylót, tudtam, hogy a háború elkezdődött. 

Egy pillanatig mély aggodalom fogott el, amikor mindazokra az ár-
tatlan irakiakra gondoltam, akiknek szenvedniük kell, míg Szaddám 
biztonságban rejtőzködik valahol. Amikor aztán tényleg felébredtem, 
felültem az ágyban, és telefonon felébresztettem a többieket. Negyed 
órán belül megtelt a folyosó halkan beszélgető emberekkel. A szövetsé-

Az elhívás
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gesek elkezdték bombázni Bagdadot. «Hogyan fognak reagálni erre az 
irakiak?», ez a kérdés foglalkoztatott mindenkit. 

A válasz ugyanabban az órában érkezett meg a következő éjszaka. 
Légvédelmi szirénák egyre erősödő kísérteties fenyegetésére ébredtem, 
amelyek, legerősebben szólva, hosszan elhúzódó hangokat adtak ki, 
aztán fokozatosan újra elhalkultak. Az amerikai műholdakkal felfedez-
ték, hogy az irakiak Scud rakétákat lőttek Izraelre, amelyek mindig két 
perccel később csapódtak be.

Elsával edzőruhában aludtunk. Így csak még gyorsan a gázálarcokat 
tartalmazó kartonokat kellett magunkhoz vennünk, és az emeletünkön 
lévő lepecsételt terembe kellett futnunk, ahol az ajtó köröskörül szige-
teléssel volt ellátva, az ablak műanyagfóliával beragasztva. Mások is 
gyorsan megérkeztek ide, de nem estek pánikba.

A teremben levettem a szemüvegem azért, hogy a gázálarcot felve-
gyem, és a rugalmas pántokat a fejem mögött szorosan összehúztam. 
Körülnéztem és önkéntelenül arra gondoltam, hogy inkább kutyáknak, 
mint embereknek nézünk ki. Vártunk a rádió híreire, hogy mi történik, 
ezalatt minden lélegzetvétel, ami közben a gumi szagát éreztük, meg-
erőltetés volt. Beszélni nem tudtunk egymással, de az Úrral mindvégig 
beszéltünk.

Két óra telt el, amíg egy női hang megszólalt a rádióból: «Minden 
lakos újra leveheti a gázálarcát és elhagyhatja a lepecsételt termeket.»

Az öröm szelleme áradt ki ránk és egyszerűen csak dicsértük az 
Urat. Hallottuk, hogy a hagyományos robbanófejekkel ellátott rakéták 
tel-avivi és haifai házakban okoztak károkat, azonban sem halott, 
sem súlyos sérült nem volt.  Buzdító üzenetek érkeztek a világ minden 
részéről olyan hívőktől, akik a televízión keresztül közösen követték az 
eseményeket.  

Az éjszakai riadók egész héten keresztül tartottak. Ez az időszak min-
den értelemben a legnagyobb erőfeszítést követelte. Egy éjszaka feléb-
redtem, és amikor egy hangot hallottam, kiugrottam az ágyból.

«Drágám!», szóltam át Elsának a szeretett svájci-német dialektu-
sunkban. «Nem hallod a szirénákat?» 

Felemelte fejét a párnáról, hogy hallgatózzon. «Nem, semmit sem 
hallok.»

Bosszankodva nyitottam ki az ablakot és kinéztem. Csak egy arra ha-
ladó teherautót hallottam.

   «Sajnálom, drágám, rosszul hallottam», vallottam meg. Ez a követ-
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kező héten még nemegyszer megismétlődött, és a helyzetet súlyosbítot-
ta az a fél tucat valódi támadás, amit a lepecsételt termekben vártunk 
ki. A folytatódó rakétatámadások ellenére szüntelenül az volt az érzé-
sem, hogy a megfelelő helyen vagyunk. Nem kezdtem el aggodalmas-
kodni és a csoportban senki sem. Tudtuk, hogy Isten kezében vagyunk. 
Ez volt a legjobb konferencia, amit valaha koordináltam. Olyan egység 
volt, amit az ember csak a válságok idején élhet át. Úgy mozdultunk, 
mint egy Isten Szellemének hatalmas jelenléte alatt lévő hadsereg. 

Imádkoztunk, hogy Isten a háborún keresztül két bibliai prófécia be-
teljesedésének útját készítse el: az evangélium eljutását a muszlim vi-
lágba és Izrael gyermekeinek hazatérését országukba. Néhányan talán 
úgy gondolják, hogy a közbenjárás csak a térdeken történhet. A konfe-
rencia folyamán azonban a kapott benyomásokon keresztül egyértel-
művé vált számomra, hogy Isten cselekvésre is felszólít minket: «Most 
elkezdhetitek népemet segíteni a hazajutásban.»

Ismertem annyira jól Johannes Faciust, a konferencia szellemi veze-
tőjét, hogy reakcióját előre megjósoljam. «Hisz ez ostobaság», gondol-
ná. «Itt ülünk egy pincében gázálarcokkal, és mialatt Szaddám Huszein 
bombáz minket, arról beszélünk, hogyan hozzuk Izraelbe a zsidókat.» 
Johannes és én voltunk a konferencia szervezői közül leginkább azok, 
akik nagyon gyakorlatiasan gondolkoztunk. Ám akkor valahogyan to-
vább kellett lépnem.

Johanneshez mentem. «Egy egészen biztos benyomást kaptam», 
mondtam neki, «azt, hogy most van itt az idő, amikor az Úr használni 
szeretne minket abban, hogy a zsidóknak segítsünk észak földjéről ha-
zatérni.»

Megdöbbenésemre Johannes egyetértően bólintott. «Igen, — igen, 
Gustav, azt hiszem, ez az Úrtól van!» Ez mindkettőnk számára meglepe-
tés volt! Ez pontosan Isten volt!

Még szombat reggel 7 órakor rakétaáradat hullt ránk. Este a 120 
imádkozó elé léptem és közöltem velük a benyomásom. Újabb megdöb-
benésemre egyöntetűen azt érezték, hogy ez Isten szuverén beavatkozá-
sa. Adománygyűjtést rendeztünk a szovjet zsidók számára. A végén én 
számoltam össze két férfival; ez a kis csoport 30 ezer dollárt adott össze.

Együtt örültünk annak, hogy megerősítésre talált az, amit Isten mon-
dott. Hát, még ha akkor tudtam volna, mi minden fog ebből kifejlődni, 
valószínűleg elbújtam volna.

Az elhívás


