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Isten ítélete az idıjárás által 
 

2010. 05. 16-án reggel megkérdeztem Istent, hogy miért esik ez a sok esı és mi a célja vele, 
hiszen az esı már két-három hete majdnem egyfolytában esik ez így nem normális. Isten 
válasza átjárta a szívemet, hiszen a keresztyének felelısségérıl is beszélt nekem. 
 
A következıket mondta: A sok esı, ítéletként jelenik meg egész Európa felett és 
továbbra is tartani fog. Az egész évben ez lesz várható, Isten haragjának az elı ízét 
tapasztalja most meg egész Európa és Magyarország is. 
 
Európa folyói ki fognak áradni, ítéletem nem kerülheti el Németországot, Franciaországot, a 
Benelux államokat és a Skandináv országokat. Magyarországon a két nagy folyó nem fog 
kiáradni, de a Duna és a Tisza mellékfolyói közül lesznek, amit majd nem tudnak 
megállítani és kilép medrébıl. 
 
Ítéletem legjobban azokra fog áradni, akik a maguk erejében és a maguk 
teljesítményében bíznak. Haragszom Európa népeire, mert azt hiszik, hogy a pénzzel 
mindent meg lehet oldani; a pénz az ı Istenük és úgy gondolják, hogy a szabadságuk 
határtalan és ezt erényként fogják fel, holott a bőn jut törvényerıre. Minden a romlás felé 
halad. Megengedtem az ellenség erıinek, hogy ítéletemet hajtsák végre, hogy tomboljanak 
és pusztítsanak a folyók által. A halál sok embert el fog ragadni, az emberek egyre 
jobban félni fognak a természet erıitıl, mert érzik, hogy nincs felettük hatalmuk. Egy 
éjszaka alatt olyan mértékőre áradnak a kisebb patakok, hogy falvakat és házakat 
sodornak majd el templomostul.  
 
Amikor pedig már mindenkinek elege lesz a vízbıl és az áradásokból bizony éhségre 
szorítom a leggazdagabb vidékeket is. A nemzetek pénzét fel fogja emészteni a természeti 
erıkkel való harc és a gazdák kártérítése. Erre a csapásra pedig másik kettı jön. Amikor azt 
gondolnák az emberek, hogy már vége van az elsı csapásnak, utána zúdítom a 
következıt. Fel sem tudnak majd ocsúdni olyan hirtelen tör majd rájuk a veszedelem. 
Jégesı fogja elverni a terméseket, a sok esı miatt pedig meg sem fognak érni egyes 
gyümölcsök, mert nem lesz annyi napsütés. Európa országai, melyek korábban 
gyümölcstermı országok voltak kénytelenek lesznek más kontinensrıl hozni gyümölcsöket, 
mert ami termett az nem megfelelı minıségő lesz. 
 
Olyan kártevık fognak pusztítani, melyekrıl eddig nem is igen hallottunk. Mindent, 
amiben bíztak az emberek egyszerően elveszem tılük, és igyekszenek majd 
visszaszerezni, de kiveszem lábuk alól a talajt.  
 
Azt gondolnátok, hogy ebben a helyzetben majd hozzám kiáltanak a népek vezetıi, de nem, 
egyre jobban el fognak tılem távolodni. Az egyszerő emberek közül ugyan sokan 
kiáltanak majd hozzám és várható, hogy az emberek engem fognak keresni, de a 
vezetık még jobban megkeményítik szívüket, büszkeségük és kevélységük az egeket 
döngeti, és azt gondolják, hogy urai tudnak maradni a helyzetnek, de ki fog derülni, hogy 
nem így van.  
 
Kevesen vannak népem közül azok, akik rendszeresen imádkoznak a különbözı népek 
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vezetıiért, a parlamentben folyó munkákért, a törvényhozásért és a felelıs vezetıkért. 
Bizony mindenki magával van elfoglalva, mindenki a maga örömét keresi, a vezetık pedig 
ahelyett, hogy legeltetnének, a saját hírnevükkel vannak elfoglalva, hogy az jobban 
csillogjon.  
 
Ezért is lesújt haragom Európára. Keresztyénnek és gazdagnak mondja ugyan magát, de 
nem tudja, hogy ebben az idıben ı a legszegényebb és a legnyomorultabb mióta a 
kereszténység létezik, mert elhagyták az igazi hitet és az igazi kereszthordozást. 
 
Az Úr napja közeledik, mely egyben a harag és a nyomorúság napja is. Ezek az idık 
felkészítenek bennünket (keresztyéneket) az Úr napjának várására. Bizony kevesen 
vannak tisztában az Úrnak nagy napjával, pedig sok ószövetségi próféta is megírta, hogy 
mik fognak történni a Harag nagy napján. Akiknek van füle a hallásra, az hallja meg mit 
mond az Ige Isten ítéletének és haragjának nagy napjáról! 
 
Az Én népem nem rám figyel, hanem arra, ami ıt körülveszi, nem veszi észre az én 
ítéletemet sem, pedig én szólnék hozzájuk, de nincs, aki meghallgasson, és aki ırt állna 
a népekért, nincs, aki prófétálna a nemzeteknek. Kénytelenek a világi vezetık jósokhoz 
és halottidézıkhöz járulni, mert az én népem nincs a helyén, nincs aki tanácsot adjon, 
mert még magatok között sem tudtok rendet tenni és egységre jutni.  
 
Újból eljön az az idı, amikor a nemzetek vezetıi a keresztényeket kérdezgetik majd, 
hol van ilyenkor a ti Istenetek és miért nem néz le ránk szenvedésünk idején? A világ 
számon kéri népemen az igaz hitet, az egységet és a szeretetet és mivel ezeket sehol nem 
találja, válaszlépésként üldözni kezdi ıket.  
 
Ám a valódi, igaz hitő emberek nem fognak ettıl megijedni, hanem ık lesznek azok, 
akik az eljövendı királyság evangéliumát fogják hirdetni minden nép között, erıvel és 
hatalommal. 
 
Sokan eltérnek majd az igaz útról a szenvedés hatására, egymást fogják elárulni az 
emberek, valóban ellenség lesz a hívıknek még a saját háza népe is.  
 
De aki mindvégig kitart az üdvözül! Eljön újra a mártírság ideje, sokakat meglepetésként 
ér majd el, nem lesznek rá felkészülve és sajnos sokan elhagyják emiatt az Urat. Már most 
számolnunk kell az eljövendı nyomorúsággal és üldöztetéssel. Felértékelıdnek majd 
az üldözés idején a testvéri kapcsolatok, de már most is egymás védı tagoknak kellene 
lennünk. Ehelyett azt mondogatjuk, „hogy nincs rád szükségem, meg vagyok nélküled is”. 
 
Az a gyülekezet, amely a mostani idıben nem fog gondot fordítani arra, hogy egymást 
megismerjék, és szorosabbra főzzék a testvéri köteléket, azok az üldözés idején szét 
fognak forgácsolódni, mert nem lesz, ami egybetartsa ıket. A több száz és több ezer fıs 
gyülekezetek, amelyekben nem is ismerik egymást a tagok, nagy veszélynek vannak kitéve, 
mert ık hozzá vannak szokva, hogy mindig csak „kapjanak”, de ebben az idıben nem lesz, 
aki etessen, mindenkinek magának kell gondoskodni a szellemi eledelrıl. Akinek nincs élı 
kapcsolata az Úr Jézussal, az nem fog tudni megmaradni ebben a megrostálós idıszakban. 
 
Az Úr nyilvánvalóvá teszi, hogy ki az, aki hőséges İhozzá, és ki az, aki színbıl követi 
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İt. Ebben az idıben mindenkinek szolgálnia kell, nem várhatunk egymásra, vagy 
világítasz, vagy választod a sötétséget, nem lesz más alternatíva. Sokan próbálnak majd 
valahogy meghúzódni, de rá fognak döbbenni, hogy ez nem mehet így tovább és 
választaniuk kell! 
 
A végsı rostálás az elragadtatás lesz az emberek számára, de már most nyilvánvalóvá 
kellene lenni, hogy kire számíthat az Úr, ki az, aki İt követi. Ugyanis az Úr a végsı 
idıben kegyelmét is megsokszorosítja, és aki most valóban vele tart az meg fogja 
tapasztalni az eljövendı világ erıit, és az Úr maga lesz vele, erıvel és hatalommal. Itt van 
az ideje, hogy újra felálljon a bizonyságtevık utolsó serege, melyben szolgálói 
lelkülettel mindenki egymásnak engedelmeskedve halad a cél felé, nem félve a 
mártíromságtól sem. 
 
Az üzenet továbbra is így hangzik Isten népének: „...tanácsolom neked, végy tılem 
tőzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne láttassék 
szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én 
szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! 
 
Íme, az ajtó elıtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ı pedig énvelem. Aki gyız, annak megadom, hogy 
velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is gyıztem, és Atyámmal együtt ülök 
az ı trónusán.” Jelenések 3:18-21. 
 
Legyen meg az Úr akarata az İ népével és Európával! 
 
Isten áldjon meg titeket! 
 
Lejegyezte: Tasi Csaba 
 
Jászberény, 2010. 05. 16. 


