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Istnieje bezpośredni związek pomiędzy odnowieniem Izraela a drugim przyjściem Jeszuy
(Jezusa). Związek Izraela i Czasów Ostatecznych może być podsumowany w trzech
stwierdzeniach: drugie przyjście, druga pięćdziesiątnica, drugi holokaust.
Drugie przyjście
Drugie Przyjście jest realistyczne. Tak jak w Jerozolimie wstąpił z ziemi do nieba, tak
w Jerozolimie zstąpi z nieba na ziemię (Dzieje 1). W sposób dosłowny Jego stopy ponownie
staną na Górze Oliwnej (Zachariasza 14:4).
Jeszua powróci nie tylko do miejsca „Jerozolimy”, ale do ludzi z Jerozolimy. Powiedział, że
nie powróci, dopóki ludzie z Jerozolimy nie przyjmą Go jako Króla. „Bowiem mówię do
was, wy nie ujrzycie mnie ponownie dopóki wy nie powiecie, „Błogosławiony Ten, który
przychodzi w imieniu Pańskim'“ - Mateusza 23:39. O kim jest mowa przy użyciu „wy”
w tym fragmencie? - o ludziach Izraela; w istocie, o tych samych religijnych Żydach, którzy
wcześniej Go odrzucili.
Druga Pięćdziesiątnica
Przed drugim przyjściem będzie miało miejsce ogólnoświatowe przebudzenie. Przebudzenie
to będzie podobne do tego, które miało miejsce w Jerozolimie w pierwszym wieku, ale będzie
miało o wiele większy zasięg. „Stanie się w ostatnich dniach, mówi Bóg, że wyleję Mojego
Ducha na wszelkie ciało… przed nadejściem wielkiego i straszliwego dnia Pańskiego” Dzieje 2:17, 20.
Zostanie wylany ten s am ogień Ducha Świętego… tym razem, nie tylko w Jerozolimie, ale na
całym świecie, na wszelkie ciało. Płomienie przebudzenia, które ogarną cały świat, obejmą
również Izrael. To miał na myśli Paweł mówiąc „Cały Izrael będzie zbawiony” - Rzymian
11:26. Przebudzenie to poprowadzi do drugiego przyjścia i Zmartwychwstania Umarłych.
„Czym będzie ich przyjęcie, jeśli nie powstaniem do życia z martwych” - Rzymian 11:15.
Drugi holokaust
Przebudzenie w Izraelu jest wstępnym warunkiem drugiego przyjścia. Jako że diabeł wie, iż
będzie pokonany kiedy przyjdzie Jeszua, jednym z jego głównych celów jest wstrzymać
odnowę Izraela, zarówno fizycznie jak i duchowo. Na koniec szatan będzie tak zdesperowany,
że podburzy wszystkie narody aby spróbowały zniszczyć Izrael.
Ogólnoświatowy antysemityzm i wojna wszystkich narodów z Izraelem jest jednym
z najczęściej powracających tematów proroctw o czasach ostatecznych, zarówno w Starym
Testamencie jak i w Nowym.
Objawienie 16:14, 16; 19:19
Są duchami demonów, które wychodzą do królów ziemskich i całego świata, aby zebrać
ich na wojnę w wielkim dniu Boga Wszechmogącego…
I zebrali się razem na miejscu zwanym po hebrajsku Góra Megiddo… Ujrzałem bestię,
królów ziemi i ich armie, zebrane razem aby walczyć przeciwko Niemu, który dosiadł
konia i przeciwko Jego armii.

Królowie i armie narodów tego świata zgromadzą się aby stoczyć wojnę przeciwko Jeszui
(Objawienie 19:19). Będą oni natchnieni przez diabła i zgromadzeni przez demony
(Objawienie 16:14). Kulminacja tej wojny będzie miała miejsce w Izraelu, na równinie
okalającej Tel Megiddo (Objawienie 16:16), aż do Jerozolimy (Zachariasza 14:2). Ta bitwa
będzie jednocześnie fizyczna i duchowa.
Jak pierwszy holokaust
Piszę te słowa w wigilię Dnia Pamięci o Holokauście tu, w Izraelu. W tym samym dniu
zwołana jest w Szwajcarii międzynarodowa konferencja sponsorowana przez ONZ, znana
jako Durban II. Konferencja ta jest prowadzona przez Libię, Iran i Kubę i ma na celu rzekomo
walkę z rasizmem. W rzeczywistości jest tylko przykrywką do potępienia Izraela.
Nawet prezydent USA - Obama - nazwał konferencję Durban II „obłudną i hamującą swe
własne cele”.
Prezydent Iranu Ahmadinejad został wyznaczony na kluczowego mówcę. Ahmadinejad
wielokrotnie nawoływał do zniszczenia Izraela i kwestionował holokaust. To, że przemawia
w ten sam dzień, kiedy ludzie Izraela opłakują 6 000 000 Żydów, którzy zostali zamordowani
w Europie, jest zdradzieckie i wprawia w złość.
Biblia mówi, że w nadchodzącym holokauście zginie 2/3 ludności Izraela.
Zachariasza 13:8 - „I stanie się w całym kraju – mówi Pan: Dwie trzecie zginą i pomrą”
Pierwszy holokaust miał miejsce w środku drugiej wojny światowej. Miliony ludzi
z okolicznych narodów zostało zabitych na równi z Żydami. To samo będzie prawdą podczas
drugiego holokaustu.
Jeżeli dwie trzecie Żydów zginie, jak wielu zginie z innych narodów? - Jedna Trzecia.
Objawienie 9:15-16 - „I tak czterech aniołów, którzy zostali przygotowani na tę godzinę,
dzień, miesiąc i rok, zostało wypuszczonych aby zabić jedną trzecią ludzkości. Wówczas
liczba armii jeźdźców wyniosła dwieście milionów; usłyszałem ich liczbę.” Dwieście
milionów to 200 000 000. Ta liczba była nie do wyobrażenia w czasach biblijnych. Populację
na dzień dzisiejszy szacuje się na 6,77 miliarda. Jedna trzecia z tego to byłoby już ponad
2 miliardy.
Optymistyczny koniec
Podczas gdy niniejsze przesłanie o drugim holokauście i wojnach apokaliptycznych
w czasach ostatecznych wydaje się wprawiać w panikę, pamiętajmy, że koniec jest
pozytywny. Gdy ciemność staje się ciemniejsza, jasność staje się jaśniejsza. Izajasza 60:2 „Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego
chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku,
który jaśnieje nad tobą.”
Drugi holokaust ma miejsce równocześnie z drugą Pięćdziesiątnicą. Obydwa te wydarzenia
prowadzą do wielkiego zwycięstwa i drugiego przyjścia. Tak samo jak pierwszy holokaust
i druga wojna światowa zakończyła się odrodzeniem narodu izraelskiego, tak drugi holokaust
i trzecia wojna światowa skończą się narodzeniem Tysiącletniego królestwa pokoju
i dobrobytu na Ziemii.

