
Prófétikus üzenet: Eljön az Újszövetség népének ideje  

1. rész 

Helyzetkép 

Lassan másfél éve olyan helyzetbe kerültem, amit nem értettem, hogy hogyan történhetett meg 
velem?! A történtekért nagyon dühös voltam az ördögre, a közvetlen szolgálótársaim 
értetlenségére, a hívők világias viselkedésére, és arra a tehetetlenségre, ami rám lett jellemző 
ezen időszakban. Folyton azt kérdeztem: Miért? Mit kellett volna másként tennem? De nem 
láttam, hogy másként tudtam volna bármit is tenni. De akkor miért történnek velem olyan 
dolgok, amiket én nem akarok? (lásd János 21:18) 

Ez alatt a másfél év alatt szinte csak az Ézsaiás próféta könyvéből adott az Úr olyan igéket, 
amik egy jó, áldott, örömteli életről szólnak. Ezek az Ézsaiás 56, 61, 60, 54. stb. fejezetei 
voltak. Úgy voltam, mint Ábrahám, mikor gyermekáldás ígéretét kapta az Úrtól: jót 
mosolyogtam magamban rajta, hogy milyen kedves szavak ezek, amiket majd egyszer, a távoli 
jövőben fog adni nekem és az Őt szeretőknek. De közben nagyon jól tudtam, hogy igaza van! 
Az Úrnak ugyanis mindig igaza van, és az Ő szellemi valóságát azoknak mutatja meg, akik 
szorgalmasan és tiszta szívből keresik Őt: őket ismeri az Atya. 

Szeretem az Urat a gondviselő szeretetéért, mert még a kilátástalannak tűnő helyzetben is már 
kész, ránk szabott útja van a jövőre nézve. Mi azt kérdezzük, mi történik itt, mi van már 
megint?! Ő azt mondja: fel vagy kenve, fiak fognak követni, megtelsz örömmel. Nem 
fantasztikus Istenünk van? Hát nem ilyen az igazi Isten? Látja az életedben azt, ami még most 
láthatatlan. 

Az elmúlt hónapokban szellememben különös nyomást éreztem, ami egyre jobban mélyült 
bennem és folyton visszatért. Végül felismertem, hogy 2007-ben ugyanez történt velem. 
Akkor az foglalkoztatott, hogy mi annak a hitelből finanszírozott életnek a következménye és 
milyen változásnak kell történnie, hogy az emberek felébredjenek abból az ámításból, amit 
folyton-folyvást láttam a környezetemben. Akkor nem kapcsoltam össze e két szellemi dolgot, 
és nem foglalkoztam vele, pedig a 2007-es évet a nagy 2008. évi hitelválság követte. 

Tehát megértettem, hogy most ezzel foglalkozni kell, az Úr valamit el akar mondani. 

Olyan volt ez a furcsa benyomás, mint amit a frontérzékeny ember érez vihar előtt: fáradtság, 
kedvetlenség, álmosság, kábaság, furcsa szédelgés, a fejemen egy összetéveszthetetlen 
nyomás, és folyton azt kérdeztem, én nem vagyok normális, vagy ők járnak a helyes úton? 
Miért vagyok más, mint a többiek, miért érzem egyre idegenebbnek magam a helyes bibliai 
értékrendemmel? 

Ez más volt, mint egy frontérzékenység. Egy belső nyughatatlanság, egy felfokozott várakozás 
írta felül a frusztráló gondolatokat és érzéseket. Tudatosult bennem, hogy valami történni fog. 
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Isten valamit el akar mondani arról, ami hamarosan történni fog és azt, amit tenni készül! 
Halleluja! 

Az Úr elé álltam, és sok mindent kaptam az elmúlt hetekben. Hangos hangot hallottam 
szellememben, hogy mindent írjak le, majd juttassam el a társaimhoz. Mivel nagyon 
megijedtem, hogy mit kér tőlem az Úr, megerősítést kérve a Jeremiás 6. fejezetével zárta le az 
Úr a kijelentéseket. 

A következőt értettem meg, amit szeretnék elmondani neked, aki hasonló helyzetben vagy, 
mert tudom, hogy mások ugyanazokat élik át, mint én. Nem véletlenül! A következőket 
figyelmesen olvasva megérted, hogy miért nem véletlenül történnek veled mindazok, amiket 
átélsz! Mindegy, hogy egy élő közösségbe, vagy egy langyos gyülekezetbe, vagy nagyegyházi 
felekezetbe jársz, vagy szinte teljesen egyedül otthon éled meg a hitedet. Ha nem találod a 
helyedet mostanában, az nem véletlenül van, valami új kezdődik hamarosan! 

Az utóbbi években nem te változtál meg - bár növekedtél a hitben -, hanem a környezeted 
változott meg. Igen, nem csak a világ, hanem a hívők is megváltoztak. Az utóbbi időben nem 
a Gyülekezet gyakorolt hatást a világra, hanem a világ a Gyülekezetre. Naivság azt gondolni, 
hogy mentes az a közösség ahová jársz attól a szellemi áramlattól, ami a mai korban átszövi 
az emberek életét. Az az önző, kizsákmányoló, a természet törvényein istenként uralkodó, 
gőgös emberi lét, ami a ma emberét jellemzi, nem tart sokáig. 

A természet és a világ ereje (héberül tébél: lásd 2 Sámuel 22:16) 

Észrevetted - akár magadon is -, hogy az emberek tudatában az él, hogy a természet erői felett 
uralkodunk? Hogy nincs olyan, amit valaki, akár a tudósok vagy egy speciális egység ne tudna 
legyőzni, orvosolni? Nem ezzel etetik mindenhol a mesefilmek, a hollywoodi 
szuperprodukciók az embereket? 

Az igazság az, hogy a természet erői felett sohasem volt úr az ember, amióta világ a világ. Ám 
a környezetünkből és a médiából ható szellemi üzenet által az elmúlt évtizedekben teljesen 
elhittük, hogy a világ urai lettünk! Ez azonban nem az Istentől kapott hatalom által valósult 
meg, nem azáltal tesszük. Ennek ezért szörnyű következményei lesznek. 

Pár éven belül teljesen váratlanul olyan erők, folyamatok indulnak meg az óceánból, ami a 
világ tudását, képességeit felülírva szembesít azzal a szellemi törvénnyel, hogy az Isten által 
alkotott természet, világ felett nem úr az ember. Teljes rémület és döbbenet lesz a bennfentes 
embereken, de a többiek a hitetést fogják kántálni: „Ez is egy olyan, amit meg fogunk oldani”. 
Rövid időn belül - néhány hónap alatt - tömegek döbbennek meg, hogy ez az óceánban zajló 
természeti folyamat láncreakciót indítva el, újabb kezelhetetlen folyamatokat indít el, egyiket 
a másik után, előbb a tengeri, majd a földi élővilágban. Amikor látni fogják az emberek ennek 
bekövetkeztét, akkor döbbennek rá, hogy a “mesegyáros” elhitette őket. Szörnyű ébredés lesz. 
Mint egy kómából ébredő emberre, úgy tör rá a felismerés, hogy e napokban istenként éltük 
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az életünket, és ennek vége! Vége, mert vége lett egyszer s mindenkorra a tékozló, önző 
életnek! 

A prosperáló gazdaság, mint egy „keljfeljancsi” megszédülve, majd imbolyogva magával 
fogja rántani a ma folytatott létforma, tudomány és kultúra minden elemét. Az emberek 
választ, magyarázatot, mitöbb megoldást fognak követelni a romlás okára, de nem lesz felelet 
sehonnan, egyik tudományágból, így a vallásból sem. Az Úr megengedi ezt a romlást, mert az 
egy élő Isten helyett a mammont (gazdagság istenét, démonát) választotta az ember. 

A parázna 

Az Egyház hallgatni fog. Hallgatni fog, mert a hívők ugyanannak a hitetésnek az 
életformájában éltek, mint a világ. A sötétségből nem nyerhető világosság. 

„Elhagyta népem az Én utaimat, saját utat vájt magának, hogy a romlás, mikor eljön, magával 
ragadja, senki se maradjon meg, aki ez úton jár.”  (lásd Jeremiás 6:11-12) 

Prosperálás ennek az útnak a neve. 

„Ezt tanítottam Én, amikor közöttetek voltam, hogy legyetek gazdagok és híres emberek? 
(lásd Máté 19:21-30) Bárcsak közel jönnétek Hozzám és a szíveteket adnátok Nekem. De az 
Én népem szájával ismer csak Engem. Hízelkednek maguk és barátaik előtt, hogy a 
megvallásaik milyen jövedelmezőek számukra, hogy mit teszek csak azért, mert valamit 
megígértem. Igen, amit megígértem vissza nem vonom. Nem vonom vissza törvényeimet, 
azok Ámenek maradnak mindörökké. Ámen. 

De ti arra kényszerítetek manipulálva Engem, hogy tegyem meg a nevem miatt, és mert meg 
van írva! Mégis mit képzeltek, varázslással szereztek áldást? Vagy azt gondoljátok, hogy az 
Én nevem bármire használható? (lásd 2 Mózes 20:7) Az Én nevem az Én tulajdonom. Én az 
Úr, féltékenyebb Isten vagyok mindenkinél, nem vagyok olyan isten, mint a többi, nem 
vagyok olyan, mint a mammon, akit sokan szerettek. 

Én népem, én népem, hogy sírok miattatok! Bárcsak keresnétek Engem a csendes szobátokban 
és akkor szívetekre beszélnék!” 

Mivel a hívők többsége ugyanabban a prosperáló hitetésben fog élni - amit  a mammon tanított 
- , nem fognak tudni választ adni a nem hívőknek. Így, amikor jönni fognak a romlások, nem 
fognak tudni alkalmazkodni a megváltozott életkörülményekhez sem. (lásd Jeremiás 6:19-20) 

“Mivel a romlás eljön a világra és az Én népem nem készült fel rá, őket is utol fogja érni.” 
(lásd Jeremiás 6:18; 21) 

Nem vett ki bennünket az Úr a világból, így hasonlóan a világiakhoz, lelki emberek, a 
családjukra gondot viselő emberek vagyunk, így ugyanazok a hatások fognak érni bennünket 
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is, mint a nem hívő embertársainkat. Azonban a világiak megdöbbenve fogják látni, hogy az 
Egyház is tehetetlen. Tehetetlen lesz a hitetés és a kábaság szelleme miatt. Tehetetlen lesz, 
mert minden létformáját felvette a világnak. Olyan lett, mint a világ. 

Nem a vagyonnal van a gond, hanem a vagyonnal való bővölködéssel és az azt követő 
büszkeséggel, és az önteltségből fakadó dicsekvéssel. Szükségszerű, hogy részt vegyünk a 
világi kötelezettségekben és nem menekülhetünk ki a világból, de nem lehetünk vakok, hogy 
ne lássuk, hogy hová vezet a “prosperáló” életmód. Nem lehet, hogy ne tegyünk szóval és 
tettel egyaránt ez ellen. 

„De az Én népemnek megtetszett a kenyér és a cirkusz, pedig neki kellett volna hangadónak 
lenni. Nem tette se kicsi, se nagy, mert lekötelezték magukat. A vezetőiket a jövedelem és a 
pozíció, a kicsiket az álbékesség és a világi gondok kötözték meg. Nagy a népem vezetőinek 
bűne. Én rendeltem teljes idejű szolgálókat némely helyre, de egyre többen megkívánva a 
rajtuk levő áldásomat, Lót útján indultak el. Közülük sokan az ő sorsára is jutnak. (lásd 
Jeremiás 6:13-15) 

Figyelmeztetnetek kellett volna a népemet, és felkészíteni a tanítványaimat az Én utaimra, de 
ehelyett a jólétre, a gazdagságra, a gond nélküli életre tanítottátok őket. Az élet gondjainak az 
evangélium szerinti megoldására és elhordozására kellett volna tanítani őket, hogy minden 
helyzetben Hozzám forduljanak. (lásd Jeremiás 6:16) Ehelyett magatokhoz és bérszolga 
társaitokhoz kötöttétek őket, hogy tőletek függjenek. Némelyiknek olyan nevet adtatok, ami 
tisztelet Engem illet. Minden tanításotok a saját köreitekről szól. Sőt hízelkedtek egymásnak, 
hogy a nyáj, amiből éltek a rabságuk álmából fel ne ébredjen. (lásd Jeremiás 6:10) 

Olyanná lettetek, mint a világ. Mindenféle világi szervezetet utánozva alapítványokat, 
mozgalmakat hoztok létre, és akik az újszövetségi gyülekezeti modellt hirdetik, azokat 
elnyomjátok, minden rosszat - tévedéseket és a Sátán által kreált hazugságokat - terjesztetek 
róluk, és még ráadásul megszégyenítve eltiporjátok őket. (lásd Jeremiás 6:6-7; 17) 
Győzelmetek jeleként rangot adtok egymásnak hízelkedve, és hiú dicsőségvágyatokból 
fakadóan észre sem veszitek, hogy a Babilon szellemének a megtévesztése foglyul ejtett 
titeket. 

Én népem, még mindig káldeus papok uralma alatt vagytok. Babilon, e parázna, - mint Jézabel 
megrontotta kezdetben az apostoli gyülekezeteket - fejeket ültetett a nyakukba, de ti még 
mindig ezt szeretitek. Örültök, ha kifoszthatnak benneteket, hogy nehogy felnőtté, döntést 
hozó, terhet hordozó, másokért élő tanítványokká váljatok. Azt mondjátok magatokban: Csak 
rá ne kérdezzen valaki, hogy kik vagyunk valójában, hogy laikusak maradhassatok, és a 
hivatalosak uralkodhassanak tovább rajtatok. Mindezt szeretitek, mert uraitok a ti béreitekből 
élnek, titeket pedig csendben hagynak a homályban. 

Hol vannak az Én pásztoraim? Mindenhonnan jajgatást hallok! Nincs senki, aki a bajokat 
felismerje, és a sebeket meggyógyítsa?” 
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Maradék 

„Ne félj, férgecske, maroknyi Izrael. Én az Úr, születésedtől fogva kiválasztottalak téged. 
Tudd, hogy nagyon szeretlek! Tudom milyen sok nehézségen mentél keresztül. Te vagy az, 
akit az elutasítás és a megtiprás helyett meghallgatni és meggyógyítani kellett volna. Tudd, 
hogy egy nagyobb, általam készített terv részeként történt ez! Elvettem az emberek előtti 
megbecsülésed, hogy elválasszalak Magamnak az eljövendő időszak szolgálatára, amikor 
egyedül kell menned, hogy úgy lehessek veled, mint ahogy Illéssel voltam, miután a hamis 
istentiszteletet gyakorlók ellen harcolt. Összetörtelek, hogy megjelöljelek a többiek közül. 
Szükségem van összetört cserépedényekre, olyanokra, akik Engem kérdeznek, mielőtt 
cselekszenek, akiket nem a felekezeti hitelvek, és nem a mások véleménye irányít, hanem 
készek azt mondani és aszerint élni, ahogyan azt megnyitom számára az Igéből (lásd János 
6:45). 

Ne félj egyedül maradni, amikor “megköveznek”, azaz: kirekesztenek a testvéri közösségből, 
hamis testvérnek, tévtanítónak, új szekta alapítójának bélyegeznek meg, mint Istvánt vagy 
Pált. Kérd tőlem a védelmet ilyenkor magadra és akit szeretsz, és egyetlen tüzes nyíl, azaz 
izzó nyelv, többiek előtt leégető beszéd sem árthat neked. 

Ne félj egyedül indulni tovább, amikor nincs segítséged, kérj és szólok hozzád. Vedd az igét, 
és szólni fogok hozzád élő igéket. Megtanítalak arra, hogy mit jelent először Nekem szolgálni 
(lásd Lukács 17:7-10). 

Át kell menned ezen a tűzkeresztségen, hogy fel tudd majd ismerni az álszolgálókat, akik 
annak mondják magukat amik, de nem azok. Ezzel a Hozzám való elhívatottságodat és 
hűségedet bizonyítod, hogy nem menekülsz el, hanem rhémám szerint cselekszel. Igen, jól 
ismersz olyanokat, akik elmenekültek a nyomás súlyának idején, mert ők virágzó és sikeres 
életet akartak élni, és nem hallgatva akartak hallgatni Engem. Nem keveredhetsz a többiekkel, 
mert te az utolsó idők szolgálója vagy! Én állítom fel az Én népem, mint egy hadsereget 
minden közösségben és helységben. A többiek nem látják ezt, de ha figyelsz, akkor meg fogod 
látni a láthatatlant.” 

-§- 

Megjegyzés: az itt közölt rész az üzenet első része. A befejező rész újszövetségi gyülekezet 
építéséről szól.  Ha az Úr valakit újszövetségi gyülekezet építésére hívott el és érdekli a 
folytatás, akkor  keressen meg a következő email címen: abonyis@gamil.com  

Sándor 

-§- 

Az üzenet - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a blog címének megadásával: 
https://keskenyu.wordpress.com 


