
Előbb félre kell tolatnia az útból – Abonyi Sándor 

 
Ha valaki figyeli a napi politikai eseményeket és a világban zajló folyamatokat, amelyek 
az USA-ban és Nyugat Európában zajlanak a migránsáradat és a terrorizmus körül, 
akkor elég zavarosnak tűnhet a kép. Emberileg érthetetlen több ország kormányának 
önpusztító tevékenysége és az emberek viszonylag könnyű beletörődése a mindennapi 
életüket és szokásaikat alapvetően megváltoztató körülményekbe. Vannak, akik 
elmenekülnek ez elől más országokba, de a többség marad és próbál együtt élni azokkal 
az eseményekkel, amik már nemcsak körülöttük zajlanak, hanem megváltoztatják az ő 
életüket is. 
 
Nem a napi politikában és gazdaságban való eligazodás a célunk, amit a különböző - 
többnyire valamilyen hatalmi - érdekeket képviselő médiák igyekeznek elhitetni az 
emberekkel, hanem keresztyénként válaszokat keresni arra, hogy mi is történik most a 
Biblia fényében valójában.  
 
Ha szellemi módon – a Biblia fényében - nézzük a szemünk előtt zajló eseményeket és 
a lényegi változásokra koncentrálunk, akkor mindenki számára egyre nyilvánvalóbb, 
hogy az egyes országok választási kampányában súlyponti kérdéssé válik a migrációhoz 
való viszonyulás kérdése, ami több országban átrendezi a politikai pártok palettáit.  
Egyre jobban nyilvánvalóvá válik, hogy a korábbi klasszikusnak nevezhető pártok 
is elvesztik önazonosságukat és egyre inkább „két párt” marad csupán, amelyek 
élesen szemben állnak egymással: 
 

- az egyik „párt” a pénzügyi érdekeket képviselő – a mammon uralma által 
befolyásolt   - csoport, akit az antikrisztusi szellem támogat és a globális hatalom 
megszerzésére tör, ami az Antikrisztusnak készíti elő az utat, 
 

- a másik „párt” azoknak a nemzeteknek a csoportja, akik fontosnak tartják a 
keresztyén gyökereiket és meg szeretnék őrizni az ezzel kapcsolatos alapvető 
értékeiket: hit Istenben, keresztyén értelemben vett házasság és család, valamint 
a nemzet fontossága.  

 

Ha valaki nyitott szemmel néz szét ma a világban, akkor nem kell nagy szellemi éleslátás 
ahhoz, hogy mindezeket felfedezze. A kérdés azonban az, hogy mi is valójában ez a 
szemünk előtt zajló folyamat és hol a helye ennek a jelenségnek Isten üdvtervében. A 
keresztyének - menyasszony természetükből adódóan – érthető módon várják vissza a 
szeretett vőlegényüket és ezért sokan figyelik a „jeleket” és próbálják kitalálni, mikor is 
jön már vissza az Úr és menti ki őket ebből a lehetetlen helyzetből és tesz rendet ebben 
a nagy zűrzavarban. Többféle igei látás is létezik az Úr visszajövetelét megelőző 
eseményeket „jeleket” illetően és sok hívőt meg is háborítanak ezekkel a hamis tanítók 
elhitetve sok választottat is. 
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Ez nem új dolog - már az első hívők életében is téma volt ez - ezért a Szentírás 
nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a hívők legyenek éberek a sok hamis próféta 
és tanító megtévesztésével szemben. 

Pálnak is fel kellett lépni a maga idejében az ilyen – hívőket megháborító – tanítások 
ellen, amiről a thesszalonikabelieknek címzett levelében írt. Ebben az események 
egymás utáni sorrendjét, egy „menetrendet” látunk leírva Isten üdvtervében. Ez az 
igeszakasz magyarázatul szolgál nekünk is, és érthetővé teszi a ma zajló események 
értelmezését és elhelyezését az isteni menetrendben. Ha eszünkbe véssük Pál szavait, 
akkor felvértezhetjük magunkat a megtévesztések ellen és Isten békességet ad nekünk a 
körülöttünk zajló eseményekben. Nézzük meg mire is figyelmeztet bennünket Pál: 
 

„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő 
hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti 
értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk 
tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg 
titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el (Jézus) addig, amíg be nem következik 
előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene 
veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak 
mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt 
mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti 
nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az 
megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt 
még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a 
törvénytaposó (Antikrisztus), akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és 
megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; akinek eljövetele a Sátán ereje által 
van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden 
csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak 
szeretetét az ő üdvösségükre.”   (2 Thesszalonika 2.1-10) 
 
Ebből az igeszakaszból a lényeget kiemelve a következőket látjuk: 
 

- Pál figyelmeztetése a hívők felé ma is aktuális, nevezetesen, hogy ne hagyjuk 
magunkat megháborítani az Úr visszajövetelének idejével kapcsolatban, 

- Jézus visszajövetele ugyanis nem fog megtörténni addig, amíg bizonyos 
események előtte meg nem történnek! Melyek ezek az események? 

- félre kell tolatni az útból annak, ami az Antikrisztus megjelenését akadályozza, 
- keresztyénüldözések hatására létrejön a szakadás (igaz keresztyének és vallásos 

hívők szétválasztódása), 
- megvalósul a teljes törvénytiprás (a bűn teljességre jut: minden keresztyén érték 

semmibe vétele, mint azt Lót és Noé napjaiban látjuk), 
- ekkor jelenik meg Jézust megelőzően az Antikrisztus, 
- és a korszak végén jelenik csak meg Jézus (aki a „kezdet” és a „vég”) lezárva 

ezzel az Újszövetség üdvtörténeti korszakát. 
 
Ha ezt az isteni menetrendet nézzük, akkor most adódik a kérdés, hogy hol is tartunk 
jelenleg?  
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- A hamis próféták és a hamis tanítók aktívan működnek és igyekeznek 

megháborítani a hívőket, hogy Jézus bármelyik pillanatban visszajöhet. 
- A nemzetközi statisztikák szerint a föld keleti részén, ahol az iszlám vallás az 

uralkodó, már ma is nagy keresztyénüldözések vannak, és ma a legüldözöttebb 
vallás a keresztyénség a világon. 

- A keresztyén gyökerekkel rendelkező nyugati világ korábban az üldözést nem 
tapasztalta meg, de az Antikrisztus útkészítőinek - az utóbbi időben nagyon 
felgyorsult - tevékenysége előrevetíti ezt.  

- Ami mostanában történik a nyugati világban, az a keresztyén értékek 
semmibe vétele, „félretolatása az útból”, mert az Antikrisztus útjában áll. 

 
Ami a korábban keresztyén gyökerű nyugati világban - ma már olyan nyilvánvaló 
módon - történik az nem más, mint a keresztyénség „félretolatása az útból”. Itt jön be 
a képbe és válik érthetővé, hogy a Sátán tervében mi a szerepe az egész muszlim 
inváziónak a „keresztyén gyökerű” nyugati világban. 

 
Két főszereplője van a keresztyénséget félretoló erőknek: 

 
- az egyik a globális hatalomra törő pénzügyi elit (akiknek istene a mammon), 
      akik készítik az Antikrisztus fellépéséhez az utat, 
 
- a másik a közel-keleti és észak-afrikai országok arab nemzetiségű muszlim 

vallású tömegei, akiknek beáramlását „szervezett módon” irányítja és támogatja 
az előző csoport. 

 
Mindkét csoportnak közös az ellensége és ezért az érdekük is közös: a keresztyén 
értékek lerombolása, a keresztyének kiirtása. Ebben az „antikrisztusi 
érdekszövetségben” a szervező, az irányító és a támogató a globális pénzhatalom, a 
„piszkos munka” elvégzője pedig (a „dózer”, ami az akadályt „eltolja az útból”), az a 
keresztyénséget származásuknál fogva gyűlölő arabok (Izmael gyermekei), akik 
számára az erőszakos iszlám nagyszerű ideológia céljaik végrehajtásához. 
 
Ez az oka annak, hogy a liberális kormányok és pénzemberek inkább a muszlim 
migránsok érdekeit védik és támogatják mindenben, a keresztyén gyökerű 
„őslakosokkal” szemben. 
 
Ami ma a világpolitikai színtéren zajlik az egy „szellemi harc”, ami nem eredményezhet 
megegyezéses megoldást, ezért a törvények alapján való tárgyalás hatástalannak 
bizonyul, mert már látható módon jelen van a „törvénytiprás” szelleme. 
 
Nekünk, akik várjuk Jézus visszajövetelét tudnunk kell, hogy nem jön addig vissza, míg 
mindezek meg nem lesznek. Nem szabad, hogy bárki megtévesszen ebben bennünket.  
 
Mi az, amit meg tudunk tenni ilyen körülmények között?  
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Mindenkor legyünk készen és ne hagyjuk megtéveszteni magunkat! Imádkozzunk! Ha 
méltónak találtatunk arra, hogy Krisztushoz hasonlóan mi is üldözést szenvedjünk, akkor 
tartsunk ki mindvégig és ne tagadjuk meg az Ő nevét. Ragaszkodjunk az igazsághoz, 
hogy üdvösséget nyerhessünk. Munkálkodjunk az ő szőlőjében, hogy amikor visszajön, 
munkában találjon bennünket. Ne legyünk balga szüzek, akiknek kevés az olajuk és nem 
állnak készen az Úr fogadására és ezért a cselekedeteik sem világítanak Isten 
dicsőségére. 
 
Bátorítson bennünket az, hogy a maga idejében vissza fog jönni Jézus és a „szája 
leheletével és a megjelenésével el fogja pusztítani az Antikrisztust” és mindazokat, akik 
nem fogadták be az igazság szeretetét.  
 
Az Úr akarata az, hogy mi ne a meghátrálás, hanem a hit gyermekei legyünk és lássuk 
a láthatatlant minden zavaró körülmény ellenére a nagy nyomorúság idején is, ami az 
egész világra eljön. Az életünkkel és beszédünkkel legyünk tanúbizonyságok azok felé, 
akik csak a nyomorúság idején fogják majd meghallani az Úr hívását. 
 
Mindezzel együtt milyen reménységünk lehet a jövőt illetően? Péter apostol így ír erről: 
 
„Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját 
kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert 
amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert 
készakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által 
állott elő az Isten szavára; amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett. A 
mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván 
fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne 
legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, 
és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek 
késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek 
elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd 
el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve 
felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek 
felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik 
várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva 
felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő 
ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.”    (2 Péter 3.3-13)   
 
Legyen meg az Úr akarata mindenben! 
 

- § - 
  

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és 
honlapcímének megadásával: https:/keskenyut.wordpress.com 

 
 


