
Prófécia Magyarországra 

Drága Testvéreim! 

Bensımben remegve, istenfélelemmel a szívemben küldöm útjára ezt az üzenetet. 
Istenünk Atyai szíve szóljon mindenkihez, aki olvassa, Szent Szellembe és tőzbe 
merítve egész népünket annak szabadulására és újjászületésére. 

Krisztus Szeretetében. 

Bartha László 

(Osszátok meg, akivel csak tudjátok.) 

Ezt mondja az Úr: Állj az Úr házának pitvarába, és mondd el Júdának minden 
városából azoknak, akik imádkozni jönnek az Úr házába, mindazokat az igéket, 
amelyeket parancsoltam néked, hogy mondd el nékik. Egy szót se hagyj el! Hátha szót 
fogadnak, és mindenki megtér az ı gonosz útjától, akkor megbánom a veszedelmet, 
amelyet nékik okozni gondoltam az ı cselekedeteik gonoszsága miatt. És mondd meg 
nékik: Így szól az Úr: Ha nem hallgattok reám, hogy az én törvényeim szerint járjatok, 
amelyet elıtökbe adtam, hogy hallgassatok a prófétáknak, az én szolgáimnak 
beszédére, akiket én küldtem hozzátok, és pedig jó reggel küldtem, de nem 
hallgattatok rájuk: Akkor e házat hasonlóvá teszem Silóhoz, e várost pedig a föld 
minden nemzetének átkává. (Jer.26,2-6) 

A fenti Igével és egy friss átéléssel, üzenettel látogatott meg az ÚR a napokban. Együtt 
imádkoztunk a testvérekkel és nagyon nyitott szellemmel kerestük az ÚR Arcát. Rövid 
idı elteltével egy látomás tárult elém. 

Egy testet láttam kórházi ágyon feküdve eszméletlen, kómás állapotban. Nem tudtam 
beazonosítani, hogy férfi volt-e az illetı vagy nı. Késıbb értettem meg, hogy nem is 
volt jelentısége. Sérülések nem voltak rajta, csak mozdulatlanul feküdt. Én kb. 2 méter 
magasból szemléltem az esetet, amikor oda lépett hozzá egy orvos, kezében 
defibrillátorral és az illetı mellkasára helyezve a mőszert, megpróbálta újraéleszteni. A 
kómában lévı test nagyokat rándult az elektromos kisülések (kiütések) alkalmaival, de 
minden esetben ernyedten, élettelenül zuhant vissza az ágyba. Ekkor nyílt meg a 
szemem, és vettem észre, hogy maga Jézus volt az orvos. Ami viszont még jobban 
megdöbbentett Jézus arcát nézve, azok a könnyes szemei és arcának kétségbe esett 
ábrázata volt. Féltı szeretetének olyan szintő megnyilvánulása volt látható 
arcvonásain, hogy elkezdett zokogni a bensım. 

Ekkor hallottam egy hangot. "Akit itt látsz kómában feküdve az nem más mint, a te 
néped....haldoklik." 
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Majd csend........ Talán ez volt a legszörnyőbb. Átjárta egész lényemet az a fájdalom, 
amely Jézus szívében volt Magyarország állapota miatt. Elképesztı volt Jézus 
odaszánását látni, ahogy újra akarta éleszteni az ország szívét, szellemét. Nagyon 
elszánt volt.  Nagyon elszánt. 

Ekkor az Atya hangját hallottam a szellememben. A legdrágább Apukáét, akit csak 
imádni lehet. "Látod?  Én mindent megpróbálok. Eddig is sokat Tettem, most is sokat 
Teszek népedért, de sajnos a hitetlen és bálványokkal teljes vallásosság leterítette 
népedet, mint vadász a zsákmányát. A vallásos üres szertartásaitok, melyek 
templomaitok oltárai körül történnek, teljesen megmérgezte néped szellemét, az egész 
ország szellemét  (fájdalmas csend, majd kevéssel késıbb).... NÉPED HALDOKLIK. 

Kevéssel késıbb. Két méregpoharat itattak meg vele, amely két szövetséghez köthetı. 
Az ısmagyar pogány vallási szövetség a sámánok és táltosok vezetésével, majd a 
Vatikánnal és bálványaival kötött szövetség a katolicizmus vezetésével. Ezek a halálos 
szövetségek, mint mérgek, átjárták néped egész szívét. Gyökereitıl megromlott az 
egész nép. Ezek a sötét erık hozták magukkal a kommunizmus szellemét. Ezért hisz 
ez a nép csak abban, ami a szeme elıtt van. Az élettelen vallásos bálványimádás és 
pogány rituálék szellemi kómába döntötték országodat. Testületileg vagytok 
fogságban. Az egész magyarság! Az egyház ezért nem hallja küldötteim üzenetét, mert 
azt Szellembıl küldöm a ti szellemetekbe, de a vallásosságban megdermedt szívetek 
képtelen felfogni Szavam. (Róm.8) És ha fel is fogja ... nincs erı az engedelmességre a 
méreg miatt. Ezért nem ébred fel ez a nép. Nincs Szavam által való változás, így 
elmarad az áttörés. A szellemi kóma miatt népem is süket. Maroknyian hallják csak 
Hangom és értik Szavam. Maroknyian. Keresztény köntösbe bújtatott vallásos 
összejöveteleitek és ısmagyar hagyományaitok lettek isteneitekké. Ezért nincs 
védelmetek a démoni hordák ellen, melyek úgy átjárnak országodon, mint portyázó 
rablók a bekerítetlen városon. Ezért préda az ország a sötétség erıinek és halnak meg 
annyian, ezért olyan sőrő a keserőség a fájdalom és betegek sokan, ezért nem szülnek 
asszonyaitok, mert megkeményedett ennek a népnek a szíve Velem szemben. Halott és 
üres vallásos alkalmaitokban, bálványaitokban, kabaláitokban, babonás 
hiedelmeitekben, ısi szertartásaitokban, rég meghalt szentekben, egyházakban, 
felekezetekben és szolgálókban bíztok Velem szemben. 

Kevéssel késıbb.......Elsı királyotok átadta országotokat az ég királynıjének, de ı nem 
isten, hogy meg tudna védelmezni benneteket! Templomokat és oltárokat emeltetek és 
ott imádjátok az ég királynıjét, országotok nagyasszonyát, népetek védelmezıjét. 
Tömjéneztek neki mintha nagyobb lenne Nálam - mondja az ÚR. Hol van ı, amikor 
tucat számra haltok meg útjaitokon? Hol van ı, amikor a vihar és jégverés végigsöpör 
rajtatok? Miért nem védelmezi meg leányaitokat, amikor rájuk leselkedik utcáitokon 
az erıszak? Válaszoljatok Nekem! - mondja az ÚR! Megtévesztés áldozatai lettetek! 

Magyarok! Nagyasszonyotok bálványimádásával megkötözitek Kezeimet, hogy 
segíthessek rajtatok! Szentnek mondott koronátokban és meghalt szentjeitekben 
bíztok, mintha ezek tartanának meg és vinnének gyızelemre benneteket! De kérdem 
ÉN! Hol volt koronátok és szentjeitek ereje és hatalma történelmetek folyamán? 
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Válaszoljatok magyarok! Megcsaltatok Engem Teremtıtöket és Én fussak 
segítségetekre nyomorúságotok idején? Én viszont hamisságaitok ellen fordulok és 
háborúzok bálványaitokkal! Majd meglátjuk, melyikünk gyız! - mondja a Seregeknek 
Ura. 

Kevéssel késıbb.....Nincs olyan mélység, amelybıl ne lenne szabadulás - mondja az 
ÚR! Én élek! És aki bennem bízik élni fog! Aki Hozzám jön ıszinte szívvel, azt nem 
küldöm el, azt befogadom, megmosom és királyi ruhába öltöztetem, mert Én vagyok 
az ÚR a ti Istenetek! Nincs más Isten Rajtam kívül! Féltın szeretı Isten vagyok, de 
megverem azokat, akik hosszú ideje elferdítik igazságomat, bár a kegyesség látszatát 
megtartják, annak erejét megtagadják. Megtévesztettek és becsaptak benneteket a 
hamis papok és próféták, akiket nem Én küldtem. Megverem azokat, akik 
megtévesztettek benneteket! Megverem azokat, akik más evangéliumot hirdettek és 
hirdetnek, mint amit Én adtam nektek. Szembe megyek azokkal, akik megvetették 
prófétáimat, akiket úgy küldtem közétek, mint orvosokat a betegek közé, hogy 
feltárják és kimossák, majd bekötözzék sebeiteket. De oly kevesen engedtétek meg 
nekik. Ennek okáért jött csapás, csapás után az országra, mert a bőn lehozza ítéletemet 
a népre. 
Magyarok! A változás egyedül rajtatok múlik! Ha Rám hallgattok és megszakítjátok 
istentelen szövetségeteket ısmagyar pogány kultúrátokkal és a római egyházzal, akkor 
feléd fordulok Magyarország és felemellek betegágyadról Európa minden népe fölé, 
hogy prófétai és apostoli kenettel szabadításul legyetek minden nép számára. Ez a 
tervem veletek." 

 


