
Új Korszak - Új Világrend  
(New Age - New Order) 

 
Kedves olvasó! Talán nem hallottál még a New Age-ről, vagy ha hallottál is, nincs mélyebb 
ismereted róla. Sokáig én sem gondoltam, hogy különösebben kellene foglalkozni egy olyan 
szellemi irányzattal, amiről mindig azt gondoltam, hogy az egy világban létező szellemi 
spirituális katyvasz, ami sok okkult irányzat olvasztó tégelye, elegyítve az éppen aktuális 
korszellem kulturális és társadalmi divatirányzatával. 
 
Visszatekintés 
 
Friss megtértként még az 1990-es évek elején találkoztam a New Age-el, amikor azt kerestem, 
hogyan tetszhetnék az Úrnak, és emiatt minden bűntől, hamis tantól szabad akartam lenni, 
megbánva és megvallva az Úrnak szégyenteljes bűneimet, tévedéseimet. 
Emlékszem, ahogy az egyik gyülekezet kis kiadványában az okkult bűnök közötti felsorolásban 
részletes leírást adtak a New Age-et jellemző szellemi sajátosságokról. Mivel egyértelműen a 
keleti vallások és a világ keveredése volt kiolvasható belőle, félre is tettem, mert az okkult 
dolgokkal való kapcsolatom bűnként való megbánását és bevallását megtettem, és a szellemi 
befolyástól való függetlenségért, a kötelék elvágása miatt imádkoztam, imádkoztunk a 
testvérekkel. 
 
Ahogy teltek az évek továbbra sem gondoltam erre a tanra másként, mint egy világban létező 
tévelygésre. Amint egyre inkább elszaporodtak a 90'-es évek első éveiben a TV csatornákon a 
keleti tanokat hirdetők és a jóslást gyakorlók műsorai, azon bánkódtam, hogy - a média 
befolyását felhasználva - a gonosz emberek hogyan árasztják el szándékosan országunkat az 
Úrba vetett hit helyett a New Age démonikus, természetfeletti üzeneteivel, hazugságaival. Olyan 
volt, mint egy nagy mocskos áradat, ami feltartóztathatatlanul megfertőzi népünket. Ez 
még inkább arra buzdított, hogy keressük az Atya akaratát, és tegyünk bizonyságot a nem 
hívőknek és kutassuk az írásokat, hogy a Szent Szellem az Ige minél több igazságát megnyithassa 
számunkra. 
 
Vágytunk a Szent Szellem erejének megtapasztalására, és hogy minél több prófécia legyen a 
gyülekezetben, a személyes bizonyságtevésekben és az utcai evangelizációkon pedig a jelek 
kísérjék a beszédünket, a hirdetett igét. 
 
Nagy örömmel vágytunk újabb és újabb szellemi megtapasztalásra. Videókon, hanghordozókon 
és könyvekben figyeltük, hogy máshol mit tesz az Úr, hátha köztünk is azt akarja cselekedni. 
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Az Úr kegyelméből volt egy nagyon erőteljes kijelentés-sorozatunk a gyülekezet 
elöljáróságában, aminek lényege az újszövetségi modell szerinti presbiteri gyülekezetvezetés 
elve volt. E vezetési mód gyakorlatba ültetéséhez folyamatos feladatokkal látott el bennünket az 
Úr. Másokkal is szerettük volna megosztani, hogy milyen csodás az, amit kaptunk és átéltünk, 
azaz hogy az Úr hogyan építi a gyülekezetét a presbiterek felügyelete és a valamennyi tagnak 
adott szellemi ajándékok által. Az újszövetségi gyülekezetvezetési módnak azonban a 
pásztorfüggőség miatt mindenhol ellenálltak, ami súlyos következményhez vezetett a 
gyülekezetekben. 
 
Mindeközben a szellemi megnyilvánulások egyre hangosabb keresése hangzott mindenhonnan. 
Ne feledjük, hogy ekkor, a 90'-es évek közepén Magyarországon az internet sebessége csak egy 
honlap megtekintésére volt alkalmas, videó vagy hanganyag letöltését vagy hallgatását csak 
néhány gazdagabb ember tehette meg. Közben mindenki azt várta, hogy jön egy nagy ébredés 
hulláma. Ekkor jelent meg egy furcsa jelenségeket produkáló szellemi „új hullám” Magyarország 
legnagyobb gyülekezetében. Miután a gyülekezetünkből páran részt vettek egy ilyen alkalmon 
abban a felekezetben és elmondták a látottakat, megerősödött bennünk, hogy azzal 
foglalkozzunk, amit az Úr mondott nekünk és ne olyan szellemi megtapasztalásokkal, amelyek 
nem egyeztethetők össze az igével. Nagyon zavart viszont bennünket, hogy igei szolgálóként 
nem tudtuk megmondani a testvéreknek, hogy ha nincsenek ilyen kísérő jelek, jelenségek az 
újszövetségben leírva, akkor milyen szellemtől vannak ezek: vagy meri valaki azt állítani 
közülünk, hogy e szellemi jelenségek nem a Szent Szellemtől vannak, hanem démonikus 
hátterűek?! 
 
Mivel az Úr bőségesen ellátott bennünket munkával a gyülekezetben, illetve más felekezetek 
rendezvényein is szolgáltunk a nekünk adott talentumokkal, így ez a szellemi megnyilvánulás 
sokáig nem volt kérdés közöttünk. A többi gyülekezet azonban, akik elutasították az általunk 
elmondott - az Úrtól a védelmükre küldött - igei kijelentést pár éven belül e 
megnyilvánulások hajszolói vagy frusztrált sóvárgói lettek. Ez most már világosan látható 
ennyi idő távlatából, de látható az is, hogy e közösségek milyen messze eltávolodtak a Biblia 
más igazságaitól is. E kijelentés igaz ma is. Akik megvetik az újszövetségi vezetési formát, 
azok számíthatnak rá, hogy a testületi védelem hiányában folyamatosan szivárognak be a 
hamis tanok: ez így volt a múltban, így van ma és így lesz a jövőben is.  
 
Akik az igének nem engedelmeskednek azok az 1 Sámuel 15:23 szerint varázslás alá fognak 
kerülni, vagy már az alatta is vannak.  Az igének való engedetlenség ugyanis olyan, mint a 
varázslás bűne és a bálványimádás, ami azt jelenti, hogy az egyszemélyi vezetés alkalmazása a 
biblikus gyakorlat helyett az Úr szemében bálványimádásnak minősül. Úgy is lehetne fordítani 
a fenti verset, hogy a lázadásért (engedetlenségért) a jóslással azonos fizetség jár - azaz a jövőben 
az ilyen ember gonosszá válik - , ugyanis az emberi formájú házi bálvány imádásának 
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következménye nyomásgyakorlás és romlottság lesz. Ezen szellemi alapelvek újból arra 
figyelmeztetnek minket, hogy vagy védettek leszünk az Úr kezében, vagy a New Age a 
jelenben már látható, és a jövőben már nemcsak a világot, hanem az egész Egyházat 
nyomásgyakorlással megállíthatatlanul elárasztó nagy és mocskos áradatának, 
feltartóztathatatlan fertőzésének hatása alá kerülünk. 
 
Más szellem 
 
Akkor, 24 évvel ezelőtt nem tudtuk a választ, sőt még azután is nagyon sokáig. Magam is csak 
másfél évvel ezelőtt tudtam meg, hogy annak idején a kundalini szellemet importálták 
Magyarországra. A kundalininek nevezett szellem csak ott kaphat teret, ahol Baál személye, mint 
a hamis Atya vallásának képviselője jelen van. Baál feladata, hogy az Atya uralmát lecserélje 
egy másik uralomra, és szabad utat engedjen minden gonosz szellemnek, hogy a démonok 
minden olyan tant és gyakorlatot elfogadottá tegyenek, amelyek kezdetben nagyon hasonlónak 
látszanak a keresztyén igazságokhoz, de valójában az a keresztyénség keveréke sok minden 
mással. Azért nem értjük, hogy mi történik manapság a gyülekezeteinkben, mert egy nagyobb 
terv részeként a kis farkasok (Kundalini, Jezabel, Mammon, Baál és körülöttük a számos ismert 
bűnt okozó démonok) alakítják át a gyülekezet szellemi alaptanítását, majd a napi gyakorlatát és 
a formális működését, hogy az Egyház és azt alkotó helyi gyülekezetek, illetve tagok egy új 
világrend új korszakának elfogadható közösségévé, tagjaivá lehessenek. Ez a nagy szellemi 
áramlat, ami az utóbbi évtizedekben  New Age néven ismert, mindent mindennel összekever, 
hogy megfertőzze a szellemi, a lelki és a fizikai életünket. Talán most már látod - ha mégsem, 
akkor az írás végén biztos látni fogod -, hogy a New Age szelleme már bent van a 
gyülekezetedben. Csak a napokban értettem meg, hogy annak idején, amikor azt gondoltam, 
hogy a New Age csak a világban van, akkor a nyugati gyülekezetekben már bent volt, és a 90'-
es évektől kezdve mind a mai napig sorban kéri el a vezető szerepet a karizmatikus 
gyülekezetekben, és a Baál uralmát képviselő egyszemélyi vezető nem is tehet mást, mint amire 
az atyja, a Baál utasítja: a Baál uralmának alávetve magát a New Age-nek szolgál. 
 
Az utolsó időkről 
 
A „Baál vagy az Atya uralma” című írásomban tettem említést a kapitalista keresztyénségről. 
Ennek az a jellemzője, hogy az összejövetel, sőt te magad is egy áru vagy a felekezet 
rendszerében. A mai hit, a mai gyülekezeti gyakorlat egy üzlet lett. 
 
Mikor - a hitbéli meggyőződésétől függetlenül - megkérdezek valakit, hogy mikor jön vissza 
Jézus, rendszerint azt mondják: hamarosan. Hozzá is teszik, hogy ha nem az ő, akkor a következő 
generáció életében biztosan, mert az idők jelei ezt mutatják. Amikor kérdezem, hogy milyen 
jelekre gondolnak, akkor elsők között az hangzik el, hogy az emberek gonoszok, és önzők és úgy 
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gondolják, hogy még önzőbbek lesznek. Majd azt kérdezem, hiszi-e, hogy a Jelenések könyve 2. 
és 3. fejezetében leírt hét gyülekezet hétféle szellemi állapotú közösségről szól? Többnyire 
igennel válaszolnak. Mikor kérdezem, hogy ha szerinte az utolsó, vagy helyesebben az utolsó 
idők végének idejében élünk, akkor szerinte melyik gyülekezet az, amelyik a látása, a tanítása, 
sőt a tapasztalata szerint a mai gyülekezetekre jellemző, akkor kivétel nélkül a laodiceai 
gyülekezetet nevezik meg. Te is így gondolod? Kérlek, válaszolj most magadban a kérdésemre. 
 
Kedves olvasó! Most hadd kérdezzek tőled valamit. Ha a ma gyülekezetét a laodiceai 
közösséggel jellemzed, akkor azt a közösséget, amelybe jársz, vagy tartozónak vallod magadat, 
az is hordozza a laodiceai közösség Isten szerint kifogásolt dolgait? Ne védekezz, és ne ítélj el 
engem, mert a te szavaidat idéztem vissza, amely szerint a ma gyülekezete a laodiceai gyülekezet 
állapotában van. Van bátorságunk szembenézni a feslett öltözetünkkel, a vakságunkkal, a 
dicsekvéseinkkel, a tévesen értelmezett gazdagságunkkal és a rosszul értelmezett szegénységgel? 
Ha van bátorságunk, akkor győztesek vagyunk és a Jézus által megígért jutalmat vesszük a 
mennyben, de már a földön is, ugyanis visszaadjuk az uralmat - az irányítás jogát – Baál kezéből 
Krisztus kezébe. Ha viszont nem szeretjük az igazságot jobban az életünknél, és nem a Jézus 
uralma alatti életet választjuk, akkor a Jelenések 21:8 szerint a pokol lesz az örök lakhelyünk. 
 
A fejlődés a boldogság útja? 
 
A világi embereket leginkább befolyásoló, uraló szellem - az utóbbi időben különösen - a 
Mammon szelleme. Ő hajtja az embereket a gazdagság hajszolásába, és teszi az embereket a pénz 
szerelmének rabjává. Mindezt teszi úgy, hogy az egot emeli fel, az ént helyezi a középpontba. 
Valójában az ilyen ember a pénz istenének rabszolgája: a többi ember fölé emeli jóléte, és 
büszkeséggel tölti el, hogy különb a többi embernél, mert neki sikerült az, ami a nagy többségnek 
nem. Ebből adódóan egyrészt egy dicsekvő magatartás lesz úrrá rajta, amihez jó lehetőség a 
közösségi média, ahol magamutogatóan viselkedhet, másrészt a mások magamutogatása 
sóvárgással tölti el, ami újabb vagyonszerzésre ösztönzi. A mértéktelen fogyasztói szemlélet 
sajnos a társadalom minden rétegének gondolkozását megfertőzte. Mindenki gyarapodni, 
fejlődni, növekedni, hatalmasabbá, uralkodóbbá, nagyobb bírvággyal rendelkezővé akar válni. 
A végtelen önzés vége, hogy lassan nincs olyan, hogy a miénk, csak olyan, hogy az enyém. Ma 
ez a kapitalista - leuraló, kizsákmányoló - mentalitás a normális, és aki nem így gondolkozik, 
azokat egyre inkább megvetik. 
 
A Mammon szelleme a hústestet hizlalja, ami lesoványítja az „új embert”, hogy mindenki süket 
legyen a Szent Szellem és a lelki (valójában a szellemi) ismeret hangjára. Az embereket a Baál 
vallási rendszer minden tanával fel akarják készíteni egy új felvilágosodásra, egy 
álkeresztyén vallásra, amelynek minden tételének egyetlen közös jellemzője az 
ÖNMEGVÁLTÁS! 
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Egy általam tisztelt és a konszolidált gondolkodásúak közé sorolt testvérrel találkoztam az egyik 
nap Budapesten. Az alkalom végén pár mondat után megkérdezte, hogyan fejlődik a város, mivel 
a munkahelyem fő profilja a városüzemeltetés. Kíváncsi voltam a reakciójára, és nyíltan azt 
válaszoltam, hogy sehogy. Nem tudtuk tovább folytatni a beszélgetést. Zavar támadt benne és 
teljesen lefagyott, hogy ha nincs fejlődés, akkor mi van? Ez a reakció újabb tanítás, megerősítés 
volt a számomra. Mennyire leuralta, és most már fogságban tartja  a világ szerint értelmezett 
fejlődés, prosperitás a gondolkodásunkat. Az életünk minden területének hőfokmérője, 
viszonyítási pontja lett a világi értelemben vett fejlődés, az Isten szerinti boldogság helyett. 
Nem kellene ennek így lennie a hívők életében, különben nagy árat kell majd fizetni ezért. Újra 
kell értelmeznünk, hogy az életünk értelme nem a világban diktált fejlődés, hanem az Isten 
akaratának ismerete és az örök élettel megtöltött BOLDOG egyéni, családi és közösségi 
élet. 
 
Pazarló életmód 
 
Miért történt meg ez a csere? Elmondom úgy, ahogy azon a hajnalon megértettem az Úr 
jelenlétében. E világ istene a fejlődés mítoszának misztériumába kergette a ma emberét. Sokat 
vívódtam az utóbbi időben, míg meg nem értettem, hogy a világ által diktált fejlődés nem egyezik 
az Isten akaratának cselekvésével. Ennek a belső harcnak az oka az volt, hogy otthonról azt a 
mintát hoztam, hogy az élet bármely területén vágyjunk a fejlődésre, azaz a megjobbító, az életet, 
a folyamatokat könnyítő újításokat, fejlesztéseket keresni és azokat a való életben megvalósítani. 
Ezért az Úr nagy kérdést intézett felém: Hajlandó vagyok-e a fejlődés ideáját átadni teljesen a 
kezébe, hogy valami újat, boldogabbat adhasson helyette?! Megértettem, hogy az általam és a 
világban, sőt a gyülekezetben is elfogadott, vallott és gyakorolt fejlődés nem egyezik Isten 
látásmódjával, így az eddigi fejlődésközpontú gondolkodásból meg kell térnem, mert az Úr újra 
akarja építeni hitemet, életmódomat. Folyamatosan tanít Benne bízni, és szembesít azzal a 
korábbi döntésemmel, hogy meghaltam-e számára? Új felismerésre kellett jutnom. Megértettem, 
hogy folyamatosan keresem azt, hogy hogyan lehetek szabad a világ prosperáló korszellemétől, 
ugyanis az Úr nem vett ki bennünket a világból, hanem ott akar tartani bennünket. Mindig is 
vallottam, hogy nem kell a világ után mennünk, nem kell az általa diktált trendek vezetőivé 
válnunk keresztyén köreinkben, nem lehetünk azonban  slamposak vagy a világ számára 
valamiféle aszkéta csodabogarak sem. 
 
Mi lehet a baja a fejlődéssel Istennek? Hát a fejlődés nem egy pozitív dolog? A baj az, hogy a 
fejlődés ma már egy torz képben jelenik meg, ami egyre kevésbé formázza meg az Isten szerinti 
tervet. A fejlődés a felvilágosodástól napjainkig emberöltőnként olyan változásokat hozott létre 
a következő generáció életében, ami mindig legalább egy valamiben újat hozott az előző 
generációhoz képest. Ma már teljesen független az életünk a természettől, a természeti erőktől. 
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És ez így folytatódik tovább. Kezdetben a hatalmasok csak a gyenge emberek erőforrásait és 
idejét birtokolták, használták ki, azonban a fejlődés során az emberi és állati erőforrás helyett 
egyre inkább a természetből nyertek energiát, és ma már a természet kimúlásának és 
erőforrásainak kizsigerelésénél tartunk, nem gondolva arra, hogy milyen kényes egyensúllyal 
teremtette meg a világunkat Isten. Napjainkra az egyén életmódja elvált a természettel való 
közvetlen kapcsolattól. Az egyén saját kis világát éli, amit szemlélve kiderül, hogy az életmódja 
alig különbözik a többi 7,7 milliárd embertársáétól. Az egyén egy jól meghatározható 
tulajdonságú embertömeg kis eleme, hogy a nagy világfaluban az egyén a rendszernek csak egy 
kiszámítható eleme, egy megbízhatóan irányítható "alkatrésze" legyen. Ehhez először is jól kell 
"lakatni" őket, hogy cserébe a fejlődésnek nevezett folyamatban számára észre nem vehető 
módon, de szorgos hangyaként az Új világrend alkotórészeit hordják össze és építsék egymáshoz. 
Másodszor hagyni kell, hogy olyan közeg vegye őket körül, hogy ne legyen semmi olyan szabály, 
ami megakadályozná őket az önállóságban, a szabadságban, tehát bármit elérhetőknek kell érezni 
magukat. Olyan világot kell kialakítani környezetükben, hogy amit megkívánnak, azt 
elfogyaszthassák. Azt már nem kell az orrukra kötni, hogy ennek mi a végső célja, hogy pár 
generáció múlva milyen súlyos következményei lesznek ennek a hitetésnek. 
 
Ennek kábultságában a világiak a fogyasztói gondolkodásnak teljesen rabjai lettek olyannyira, 
hogy nem törődnek a természet vészjósló jeleivel. Ma már vészjóslóak a következmények, de 
még mindig nagy a bulihangulat a világban és a gyülekezetekben. A teljesség igénye nélkül 
néhány vészjel: nem figyelnek az évszakok időbeli eltolódására, akárcsak a magyarországi 
éghajlat egyre szélsőségesebbé válására, a Föld pólusain és a hegycsúcsokon riasztó mértékben 
fogyó jégvastagságra, a sorban kihaló állatfajokra, a napi és éves átlaghőmérséklet növekedésére, 
a növekvő népesség által generált egyre nagyobb élelmiszer, energiafogyasztás 
következményeire és a kezelhetetlen hulladékmennyiségből kifolyó vegyi anyagok okozta  
károkra, és a mindezekből következő elsivatagosodásra, az élhetőbb helyre költöző tömegekre, 
a ma még kontrollálható migrációt később felváltó tömeges népvándorlásokra. Ezek az 
események mind figyelmeztetnek bennünket, hogy a jelenlegi életforma nem tartható fenn! 
Ma odajutottunk, hogy az emberek bűnös természete és még VALAMI miatt ez a folyamat nem 
fordítható meg! Mai életmódunkkal többet fogyasztunk, mint amit a természet újratermel. Az az 
életmód, ahogy élünk a Föld pusztulásához vezet. Már nem tudjuk a Földet megmenteni! 
Csak azért fog megmenekülni a Föld és a megmaradó lakosság, mert Jézus közbelép, visszajön 
a Földre. 
 
A VALAMI 
 
Nem hagyott nyugodni ez a két dolog. Az egyik, ami az Egyházba beáradt és megmérgezi a hívők 
szellemét, lelkét és prosperáló, azaz pazarló, tékozló életmódra állította át. A másik, ami a világot 
leuralja, és a Földet egy élhetetlen hellyé teszi. Hónapokon keresztül kerestem az Urat, hogy mi 
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az a VALAMI, ami ezt a két dolgot összeköti. Ismerem Őt, hogy nem véletlenül foglalkoztat 
valamivel, helyez rám terhet bizonyos területeken zajló események kapcsán, tehát meg akarja 
mutatni ezt a VALAMIT, de hónapokig csak annak "raktárkészletét", információ morzsáit 
mutatta meg sorban. Hétről hétre csak jöttek az információk a Föld erőforrásait kizsákmányoló 
beszámolókról, ezzel párhuzamosan a hívőktől származó hamis tanítások hallása közben a lelki 
(szellemi) ismeretem megnyílt, felismerve, hogy ezt szintén ugyanaz a démon tanítja, ami bent 
dorbézol a karizmatikus gyülekezetekben, kiröhögve a vak hívőket és a vak vezetőiket. Néha alig 
bírom ki, mert ez a démoni jelenlét a pokol lidércnyomásos érzéseivel és hangjaival vesz körül, 
de az Úr azt mondta, hogy nem menekülhetsz el, hallanod és látnod kell mi történik, hogy 
kijelenthessem akaratomat és az Igéből az igazságot. Meg kellett tanulnom, hogy ne kerüljek a 
hatása alá ezeknek a szellemeknek. Néha olyan mintha egy üvegfalon keresztül nézném az 
eseményeket, elválasztva attól Krisztus védelmében teljes békességgel, miközben hallom az 
emberekből megszólaló démonokat, ahogy tanítják és továbbadják a mentoraik könyveiben, 
prédikációjukban elhangzó elegyet, és prófétálják meg a következő démoni megnyilvánulások 
bekövetkeztét. 
 
Így telt már el mintegy fél év. Zsongott a fejem a sok részinformációtól, és kettészakadt a szívem 
a tehetetlenségtől. Már hangosan ezt kiabáltam: nem értem mit csinálsz? Miért nem élhetek úgy, 
mint a többiek? Az Úr a következőt mondta: azt mondtad, hogy életedet adod Értem; meg azt is 
mondtad, hogy élek többé nem én; továbbá, hogy nem a magam dicsőségét keresem, hanem Azét, 
aki elküldött; és nem szívből, igazán énekled Nekem, hogy add, hogy fájjon, ami Neked fáj; és 
add, hogy a Szíveddel lássak? 
 
Egyik hajnalban félálomban hallottam valamit, de nem értettem. Erre a hangra felébredtem, majd 
újra hallottam a szellememben a következőt: Értsd meg, amit mondok: New Age - New Order, 
Új kor - Új világrend.  Ekkor egymás után sorban értettem meg mindent. Olyan volt ez a 
kijelentés, mint egy mesterkulcs, ami egy hosszú folyosón levő minden ajtózárat kinyitott, erre 
minden ajtó sorban megnyílt, és a megnyílt ajtókon keresztül átláthatóvá, egybefüggővé vált 
minden helyiség. Minden addigi információ, mint egy puzzle apró darabkái ettől a kijelentéstől 
összerendeződtek, sorban egymáshoz kapcsolódtak. 
 
Értsd meg, amit mondok: Az Új kor vallása lesz az Új világrendben, és az Új világrend 
rendszere lesz az Új kor vallásában. Mindaz, amit ma látsz és hallasz a gyülekezetben az az 
Új kor vallásának démoni tanítása és gyakorlata! A New Age már bent van a 
gyülekezetben, ő tanít, prófétál, hogy a New Age szelleme uralmának kiteljesedése idején 
egyesítse a neki alávetettséget fogadókat az Új világrendben élőkkel, hogy az Új világrend 
vezetőinek uralma alá kerüljön "hívő" és nem hívő egyaránt.  
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A tömeg 
 
Kérdeztem, hogy hogyan lehetséges ez? Ne gondold, hogy megtudod bárkitől is. Nem mondják 
el, hogy mire megy ki az egész. Biztos láttad már azt a videót, amikor egy széles úton egy 
hatalmas, végeláthatatlan tömeg vonul valahová. Mivel a kívülállók azt látják, hogy a nagy tömeg 
vidáman fesztiválozik valahova, így beállnak egymás után a tömeg végére. A tömeg végén és a 
közepén fergeteges a hangulat, de utána egyre növekszik a nyomás az emberek között. Kezdetben 
nem foglalkozik senki vele, hogy miért? Mert a tömeg ilyen - gondolják. Idővel egyre terhesebb 
lesz ez a nyomás, és a bent tartózkodó nem érti, hogy miért, honnan jön a nyomás. Majd rájön, 
hogy az elöl levők lassabban haladnak, mint kellene. Keresi, hogy mitől, de rájön, hogy olyan 
szorosan vannak az emberek egymás mellett, hogy nem tudnak irányt váltani, csak sodródni a 
tömeggel lassan előre. Ekkor elfogja a félelem, hogy egy irányíthatatlan folyamat közepén van, 
egy olyan tömegben, amiből próbál kitörni, de nem tud. Rátör a halálfélelem, de már késő, mert 
egyszer csak tömeges visítozást hall, majd látja is, hogy az első sorban állók egy szakadék 
széléről a mélybe zuhannak. Most már artikulálatlan sikítozással próbál hátrálni mindenki, de 
olyan nagy a hátulról érkező tömeg nyomása, hogy végül mindenki az első sorba jut. Ekkor derül 
ki, hogy a szakadék a pokol szája, széle. Nincs menekvés, mindenki leesik a mélybe, aki 
egyszer beállt a sorba és nem próbál kimenekülni onnan. 
 
A TERV 
 
Így van ez a tékozló, jómódú élettel. Senkinek sincs esze ágában sem megállítani ezt a 
folyamatot. Sőt ez az ördögi terv, ez az Új világrend terve: A prosperáló élet szakadékba 
vezetése egy tékozló, fogyasztói társadalomba bezárva, és ezzel párhuzamosan egy a New 
Age által meghatározott, irányított Új világrend kialakítása, ami az egész Földön uralkodni 
fog. 
 
Hogyan valósul ez meg? 
 
Nihilista módon mindenki, az életörömök központba helyezésével két kanállal habzsolva az 
életet, elfogyasztva a természeti kincsek nagy részét, felborítva az ökoszisztéma egyensúlyát, 
amikor is a Jézus által megprófétált jelek szerint egy olyan világ lesz, amilyen nem volt még 
soha. Igen, most ez a cél. Állj be a sor végére és élvezd, ami téged illet. Élvezd az életet, igyál 
egy nagyot a szellemből, részegedj meg tőle, ne keress szabályokat, hagyd, hogy sodorjon a 
szellem! Élj a mának! Vegyük észre, hogy a mai életmódunk a nagy nyomorúságba vezeti az 
emberiséget, amelynek megoldására az emberiségnek egyöntetű válasza az Új világrend lesz. 
 
A New Age azért van ma az Egyházban, hogy mindenki önzővé váljon, hogy el legyen vakítva, 
hogy még véletlenül se lássa senki, hogy ez az erőteljesen megállíthatatlan nyomás, kényszer 
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végső célja egy nagy becsapás, egy TERV része, az emberiség elpusztításának része, a nagy 
apokaliptikus kor eljövetelének első felvonása. Drága testvérem! Üdvözöllek a New Age 
vallásában, az Új világrend részeként. Tetszik az Ördög terve? Hát nem embergyilkos volt 
kezdettől fogva? Hát élvezd az életet, támogasd prosperáló, pazarló életformáddal, hitelveddel 
az Új kor vallását. 
 
Mondd, milyen szerepet szánsz magadnak a New Age, az Új kor vallásában? Tudod, hogy sokan 
már most is különböző posztokat, pozíciókat kaptak tőle? Ezek az emberek azt gondolják, hogy 
a szellemi atyjuk vagy mentoruk beiktatta őket: pásztornak, apostolnak vagy prófétának, 
miközben már az Új kor vallásának, posztjainak birtokosai, őrzői lettek. 
Figyelmeztetlek, hogy veszélyes "játék" kezdődött el! Az Új kor elkezdődött! Azonnal szállj 
ki belőle! Ez már nem a Gyülekezet építése! Nem vicc, ez már nem egy gyülekezetesdi, nem egy 
játék, nem egy buli, hanem ez már egy démoni vallás, az Új világrend vallása, amiben nyakig 
benne vagy. Talán most olvasva ezeket a sorokat rájössz, hogy már kaptál pozíciót, már játszod 
a rád osztott "szereped". Mihez akarsz statisztálni most vagy a „sorozat következő részében"? 
Most még kiszállhatsz belőle, később már nem fogsz tudni a varázslás miatt! Vedd észre, hogy 
nem SZOLGÁLAT az, amit annak neveznek sokan, hanem az Új vallás tanrendszerének és 
gyakorlatának ministránsa lettél. 
 
Azt gondolod most, hogy az ördögöt dicsőítem? Nem, csak tudom, hogy az Isten akarata 
mindezek felett áll. Mert az Atya így zárja le az utolsó kor végét, megengedve az ördögnek az 
Új világrend tombolását - de csak rövid ideig! 
 
Az igazi Új Kor azonban csak azt követően jön és jöhet el, és annak részesei azok lesznek,  
akik nem vetették alá magukat a kundalini féle erő-, vagy szellem átadásnak; akik felismerve a 
Baál rendszer álegyházát vállalva az üldözést, szolgáló életet élnek ajándékuk szerint a világban 
vagy a gyülekezetben, kit-kit hova hívott el az Úr; akik nem engedik, hogy Jézabel által 
futószalagon kínált bálványáldozati lakomával fertőzzék meg magukat, hanem elég nekik az 
Isten szolgáinak kínált egyszerű és tiszta étel, akkor is ha néha csak kenyér és víz jut;  akiknek 
nem a név és gazdagság keresése a fontos, hanem örülnek, ha névtelenül másokkal jót tehetnek, 
visszautasítják a viszont fizetséget és gondoskodnak a saját megélhetőségükről, hogy ne 
szidalmazzák őket, mint a Mammon fiait, akik a hitbeli tevékenységükkel mások szegénysége 
árán gyarapodnak. 
 
Gondoskodás 
 
Meg kell tanulnunk az evangéliumból élőkről, valamint a szegényekről, az árvákról és 
özvegyekről gondoskodnunk. Ma a gyülekezetek a tizedet nem erre fordítják. Nagy része a 
hivatalos szolgálók bérére és az ingatlan fenntartására fordítódik. Ami ezen felül még marad, azt 
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költik minden másra, és ha marad még valami, akkor jut a Jakab 1:27 és Galata 2:10 versekben 
megmutatottak betöltésére. Sajnos én sem láttam erre jó mintát, sajnálom, hogy nem így éltem 
eddig. Imádkozzunk, hogy az Úr tanítson meg, vezessen el arra az igazságra, ahol az 
adományunk ugyanúgy Isten akarata szerinti, a hétköznap része legyen, mint ahogy naponta 
imádkozunk vagy Bibliát olvasunk. 
 
Jelenleg a baj egyik gyökere, hogy azt is meg kell tanulnunk, hogy akiknek az Úr azt adta, hogy 
az evangéliumból éljenek, azokat általunk hogyan akarja az Úr eltartani. Erre parancsot ad Pál 
apostol az 1 Korintus 9:14-ben. A ma gyülekezeteiben a szolgálók a gyülekezetből élnek! Bajt 
hozott ránk, gyülekezeti tagokra, hogy nem segítettük őket az evangéliumból élni. Ezért a 
félresiklott szolgálók a mai korszellem terjesztőinek jó alanyaivá váltak. 
 
New Age a gyülekezetben 
 
Miről ismerhető fel a New Age szellemének jelenléte a gyülekezetben? Olvass utána, hogyan 
jellemzik más - akár világi - források, és pontosan ugyanazt fogod látni a gyülekezetben végzett 
tevékenységéről, mint amit a világban tesz. Talán még nem minden varázslás van jelen a 
gyülekezetben a világban leírtak közül, de ne csodálkozz, ha azt mondom, hogy a következő 
évtizedekben azokat is be fogod tudni azonosítani a gyülekezeti köreidben. 
 
Hamis szellem, hamis egyház 
 
A New Age szellemének sajátossága, hogy úgy jelenik meg a gyülekezetben, hogy 
megnevezhetetlen. Ő az új hullám, ami vallás és név nélküliként hirdeti magát a humanizmus 
elve alapján, az ember központba helyezésével. Sunyi módon a Szent Szellemnek kiadva magát 
név nélküliként csak megtesz, tanít valamit embereken keresztül, majd kontrollálhatatlan 
események megtörténtét idézi elő emberi beavatkozás nélkül! Ez utóbbiak nagyon meg 
fognak hamarosan szaporodni ott, ahol már Szent Szellemként szólíttatja magát, és ahol 
kötelezően Isten felkentjének nevezteti a gyülekezet "főnökét", Baál főpapját! Utóbbi 
feltételt rákényszeríti a gyülekezetre, amire azért van szükség, mert nem engedheti meg 
magának, hogy akár egy valaki is megvizsgálja és a szavát felemelve leleplezze őt. Nem bírja 
elviselni, ha az Atyáról, az igéről, a törvényességről, az önuralomról, a szükségben levőkről esik 
szó, és ha gyakorolják a szellemi ajándékokat. Ehelyett jónak hangzó, de az Isten igazságát 
nélkülöző olyan üzeneteket helyez középpontba, ahol a te éned a legfontosabb, ahol a jólétről 
szól minden, és az emlékezete is ki van irtva a szükségnek és a szükségben levőknek, ahol a 
kényszerítés minden eszköze elfogadott, hogy ne legyen mérce az Isten törvénye, ahol nincsenek 
szabályok, ahol a kontrollálhatatlanság az egyetlen sarokkő, mondván hogy a "Szellem" 
kontrollál mindent, ezért az igazságot folyamatosan lecseréli hamisítványokra, démoni erőkre és 
lelki technikákra. Belekever mindent a szellemi megtapasztalásokba. A keverékhez van 
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tudományos, van filozófiai és van pszichológiai adaléka, amit csak szeretnél, mert az általa 
hirdetett cél a te jóléted, de valójában számára a legfontosabb, amit el kell érnie, az egyetlen 
cél: az ELEGY LÉTREJÖTTE. Ígér valamit, de ami utána következik, azt majd később tudatja 
veled. E keverék-készítőknek vannak általad is név szerint ismert képviselői. A legkülönfélébb 
elegyű üzenetet, alkalmat, összejövetelt, produkciót kapod a képviselőjétől. A teljesség igénye 
nélkül van önfejlesztő tréning, business party, csapatépítő tréning, manager képző, stand-up 
komédia, talk-show, cirkusz, színház, koncert, stb. keverék adalékok. Az a cél vezérli, hogy a 
jelen lévő embercsoportban se tartalmilag, se formailag ne lehessen felismerni Krisztus 
gyülekezetét. E démon tevékenységének lényege az, hogy ha nem vállaljuk be, nem vallunk 
színt, hogy hová tartozunk - az Atya vagy a Baál uralma alá -, akkor az egyetlen erősségünkről - 
az Atyának a menyasszonyához fűződő féltékeny szeretetéről – mondunk le, hozzájárulva ezzel, 
hogy a jegyese másé legyen. Az isteni agapé tesz képessé bennünket, hogy halljuk az Atya 
hangját, hogy akarata szerint éljünk. Különben elvesztünk, a megtévesztésnek és a varázslásnak 
teljesen kiszolgáltatottjává, sőt Baál képviselőivé, hirdetőivé válunk. Ekkor olyanná leszünk 
vagy már lettünk is, mint a világ fiai, és az azokban működő korszellem, a New Age lesz a 
szellemi vezetőnk. 
 
Alárendelés 
 
A Baál papok igehirdetésére ma a keverék a jellemző. Nagyon jó, igei üzenetek közé bele van 
keverve a démoni tanítás. Az emberek mikor hallják, hogy szól az igéből Isten hozzájuk, akkor 
a hamis tanokat automatikusan az igazsághoz kapcsolják, mert azt mondják magukban: ha az 
előbbi igaz volt, akkor a többi is az. Észre sem veszik, hogy az igének való engedelmesség és 
alárendelés mellett, emberi és démoni szellemnek és lelkiségnek is engedelmeskednek, sőt 
alávetik magukat. Az ÚR nyomatékosan felhívja a figyelmet az Efézus 5:21-ben, hogy 
engedelmeskedjünk EGYMÁSNAK Krisztus, a valódi FELKENT félelmében, és ne vessük alá 
magunkat embereknek, ne legyünk emberek, hamis felkentek szolgái. A Jel. 19:10-ben a hírvivő 
angyal azt mondja János apostolnak, amikor földre borul előtte:  "Vigyázz, ne tedd, mert 

SZOLGATÁRSAD vagyok neked és testvéreidnek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele: 

Istent imádd, mert Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke." 

 

Ez a jellemzője a mennyei kapcsolati viszonynak. Ezzel szemben mit tesznek az emberek az 
álszolgálók szellemi megnyilvánulásainak hatására? A hamis szent szellemmel betöltve lelkileg 
alávetik magukat a kenetteljes testvérnek, és ha ez megtörtént még földre is borulnak, hanyatt 
esnek előttük. Teljesen idegen elvárás Jézus szellemétől a földre kerülés. Bárhol olvasunk 
földre boruló emberekről az igében, mindenhol belső indíttatásból tették Isten emberei, soha nem 
mondta, várta el az angyal vagy ember, hogy essen előtte földre, sőt a fenti példához hasonlóan 
legtöbb esetben kérte, hogy ne tegye vagy lábra állíttatta az Istent imádót. 
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A manifesztációk forszírozásának van egy nagyon alattomos célja és egyben következménye. Az 
Ószövetségben és napjainkban is látjuk, hogy ahol Jezabel és Baál szelleme uralkodik ott csak a 
jót prófétálók kaphatnak szót, és az Úr prófétáit lejáratják a hívők előtt azzal, hogy hamis 
prófétáknak mondják őket. Ugyanaz következik be ma is, mint amit az 1 Királyok 22:6-23-ban 
olvasunk. A hamis szellem által szólt prosperáló üzenet elhangozhat a "királyság" közösségében, 
de a bűnbánatra, megtérésre, az önuralomra, az igazság szeretetére hívó üzenet nem. Mondták 
már neked testvér, hogy „te mindig negatívan beszélsz?” Válaszom ilyenkor csak a következő 
lehet: „Testvér, beszéljünk bármilyen témáról az ige alapján, és nézzük meg, hogy mi az 
IGAZSÁG!” 
 
Lehet, hogy ítéletes az üzenet? Csak ott nem ítéletes az Isten szava, az Ő igazsága, ahol nincs a 
törvénytelenség szelleme, hanem helyette a törvény tisztelete van. Ott szeretik a szabályokat, ott 
fair-play módon képviselik a gondolataikat egymással az emberek, ott a maguknak meghaltak és 
a Krisztusnak élő emberek keresik, hogy mi az Atya akarata rájuk nézve. Ott szeretik az 
őszinteséget, ott kialakult kultúrája van annak, hogy mit jelent vitatkozni, mert szeretnek vitázni 
a Szent Szellem jelenlétében. Mert mint a Róma 9:18-23 szerinti fazekas műhelyben az agyag, 
úgy vagyunk mi az Isten kezében: amennyivel kevesebbek leszünk hústestileg, Urunk annyival 
dicsőségesebb lesz bennünk, az Atya, mint mester formáló keze alatt, hogy alkalmas edényeivé 
váljunk királyságában.  
 
A prófétálásról 
 
Azért, hogy a látszat és a Baál papok befolyása fennmaradhasson azt hirdetik, hogy hisznek a 
prófétálás ajándékában, de a gyakorlat az ellenkezőjét bizonyítja. A hamis szándékuk 
lelepleződésének elkerülése érdekében TILTJÁK A PRÓFÉTÁLÁST. Az, amit a 1 Korintus 
14:29-33-ban olvasunk, hogy többen prófétálnak egymás után, az olyan egymás felé adott 
bizalmat és szabadságot feltételez, ami ilyen démonikus befolyásban lehetetlen. Nincs is 
nagyobb bizonyság a Szent Szellem jelenlétére, mint az emberek közötti feltétel nélküli bizalom 
és szeretet alapján jelenlévő SZABADSÁG. Ezért mondta Jézus a századosnak a Máté 8:10-ben, 
hogy végre, valaki megértette, hogy nem vallást, hitbuzgóságot vár el az emberektől, hanem 
bizalmon alapuló szabad légkört, ahol nincs akadálya az emberi nyomorúság felszínre hozásának 
az Isten jelenlétében. 
 
A Baál uralma alatt levők hamis prófétának mondanak bennünket, csak azért, mert leleplezzük, 
hogy milyen szellem van bennük, hogy milyen hústesti motivációik és céljaik vannak. Pedig 
valójában azok a hamis próféták, akik csak jót jövendölnek, ígérnek. Az igaz próféták Isten 
megmentő szeretetétől indíttatva a tragédia közeledtével nem simogató és dicsőséges 
üzeneteket szólnak, hanem egyszerű, alázatra intő és a folyamatosan megtérő életmódra 
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tanító, így megmentő, figyelmeztető és útmutató üzenetekkel szolgálnak, megmutatva az 
istenfélőknek a szabadulást, a kivezető utat a korszellem erdejéből. 
 
Az Úr prófétái Illés szellemével jönnek és szolgálnak. Szolgálatuk célja az Ézsaiás 40:3-4 szerinti 
útkészítés. Mint ahogy a Máté 11:14-ben Jézus Illésnek nevezte bemerítő Jánost, úgy ma is küld 
Illés szellemével útkészítőket. 
 
Az útkészítő élete 
 
Legnagyobb kihívás e munkában, hogy az Úr szolgája egyedül marad. Hogyan értem ezt? A 
Máté 11:3-ban a Bemerítő János által megfogalmazott gondolatok mutatják meg, hogy a 
frontvonalban való állandó egyedüllét milyen komoly teher egy embernek. 
 
Talán te is egyedül vagy a frontvonalban, mint János. Vannak hallgatóid - talán még 
tanítványokat is képzel -, sőt még vannak kritikusaid is, miként Jánosnak is voltak. De olyan 
személy, aki előtted menne, vagy szellemi társad lenne, és néha bevilágítana egy szakaszt 
az előtted álló úton, olyan nincs egy sem. Talán panaszkodsz emiatt Atyádnak, de Ő szól 
hozzád, majd erre bocsánatot kérsz Tőle, hogy nem bíztál eléggé Benne, pedig tudod, hogy Ő 
jobban tudja, hogy miért kell egyedül menned tovább. Miért teszi ezt velünk Atyánk? Mindennek 
az oka, hogy kizárjon minden "zörejt" és csak az Ő hangját halljuk. Ezáltal folyamatosan 
felülvizsgáljuk minden korábbi hitelvünket, kialakítja bennünk a megítélés képességét, ami 
ellentétes az etetőgépes, baál-hívő életmóddal, amitől meg akar teljesen szabadítani az Úr, 
hogy a jó és rossz közötti különbségtétel képessége kifejlődjön bennünk, amire szükségünk 
lesz akkor, amikor a New Age uralma szövetséget hoz létre a világ és az Egyház között. 
 
A New Age vezetői 
 
A nárcisztikus személyiségzavarról megosztottam pár gondolatot a Keskenyút blogon. E téma 
kapcsán válik világossá, hogy milyen szerepe van ennek a New Age gyülekezeten belüli 
uralomra jutásában. 
Jobban megértjük a New Age befolyását a gyülekezeteinkben, ha tisztában vagyunk vele, hogy 
milyen emberek kapnak vezető szerepet, pozicíót a gyülekezetben. Ha nem az igei mérce 
szerinti embereket, hanem alábbi embert látsz vezetőként, nyakig benne vagy az Új 
világrendben. 
 
A kundalini és a nárcisztikus személyiségzavar 
 
A nárcisztikus embernek pozitív énképe van önmagáról, az életéről, a környezetéről, és könnyen 
teremt kapcsolatot. Szereti a vezető pozíciót, és ha hallathatja a hangját. Jól áll neki a kamera, a 
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médiában való közszereplés. Azt gondolom, hogy a mai világunk kommunikációalapú 
társadalmának ilyen adottságokkal rendelkező emberekre van szüksége. Helyén is lehet ez 
mindaddig, amíg a gyülekezet egyik szolgálója marad a kommunikációt végző testvér. Azonban 
a New Age-nek nemcsak a világban, hanem a gyülekezetekben is ILYEN 
SZEMÉLYISÉGŰ EMBEREKRE van szüksége a tervének megvalósításához. Ahhoz, hogy 
irányíthassa őket, egy a krisztusihoz hasonló, de egy másik vallás papjaivá kell átképezni 
őket. Ehhez használ fel számos ószövetségi tanítást, amit Isten Izráelnek, mint államnak adott. 
Dávid királyságában jól láthatjuk ennek a megvalósulását, ahol szimbiózisban élt az egyházi és 
a világi kormányzás. Mi azonban az Újszövetségben élünk, és ráadásul nem is Izráel népe 
vagyunk. Ezzel szemben ma az egyház világias kormányzó, történelmet alakító szerepére 
készítik fel az Új világrendbe becsatlakozó hívőket a különböző tévtanokkal, hogy a benne hívők 
észrevétlenül az álegyház aktív vagy passzív tagjai legyenek. Ennek során szivárgott be a 
prosperáló (tékozló) tanítás, az egyszemélyi vezetési modell, az alá-fölérendeltség vagy az 
atyaság dogmája, a szellemi megnyilvánulások vagy inkább zavarok démonikus erői, amik ajtót 
nyitottak az okkult világra, amiben a kundalininek nevezett démonnak külön szerepe van. 
Hadd mondjam el miért. A jógás irodalomban óva intenek attól, hogy hústesti kívánságoktól nem 
mentes "hívő" a kundalini erőt felébressze magában, a kígyó felemelkedését elindítsa a 
szellemében. Az Úr az 5 Mózes 18:9-15-ben világossá tette, hogy Őt és a prófétát, azaz Jézust le 
ne merjük cserélni okkult praktikákra, démoni befolyásra. Mindenki, aki vette a kundalini 
szellemet ennek az igének a fényében bűnt cselekedett, amiből meg kell térnie, meg kell 
szabadulnia. KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES azokra nézve a kundalini vagy más néven a 
hamis szent szellem kenet vétele, akik nárcisztikus személyiségűek. Erre maguk a jógások 
hívják fel a figyelmet, ugyanis e démon nárcisztikussá, aki pedig már nárcisztikus 
személyiségű volt NÁRCISZTIKUS SZEMÉLYISÉGZAVARODOTTÁ teszi. 
 
A nárcisztikus személyiségzavar jelei 
 
Alábbiakból meg fogod érteni, hogy miért ez a szellem lett a hamis szent szellem képviselője a 
gyülekezetekben. Először is olyan szellemi erőnek kellett a gyülekezetbe beszivárognia, aminek 
nincsenek egyből káros hatásai, sőt jónak látszik. E szellemtől jókat nevetnek az emberek, 
boldogság érzése tölti el őket. Másodszor nem látható sokáig a krisztusi vagy akár a normális 
emberi viselkedéshez képest a torzulás az egyénen. Azonban e torzulásról a szakma már tudja, 
hogy hosszabb idő múlva, felnőtt korban, éretten kezdenek megjelenni a komoly bajok. 
Ugyanis az ilyen személy kezdetektől fogva egy grandiózus ÉNT épít fel magában, hogy a 
szégyenérzetet - ami miatt átadta magát e befolyásnak - elnyomja magában. Az ilyen 
emberek mindent úgy tesznek és mondanak, hogy az emberek azt vonzónak találják, és amit 
akarnak, az általuk alkalmazott szellemi és lelki eszközökkel sikeresen meg is valósítják. Az 
ilyen ember grandiózus énjének eszköze a SZOLGÁLAT! Idővel egyre többen 
csoportosulnak körülötte, mert a többiek valóban nem rendelkeznek azokkal, a nagyszerű 
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dolgokkal, amivel ő. Így e személy a sikeressége miatt még inkább e démon befolyása alá helyezi 
magát. Így születik meg a KENETTELJES testvér, mint szimbólum a gyülekezetben. 
Azonban ekkor már megjelennek a jellembeli torzulások is. Az ilyen testvért nem közelítheti 
meg akárki, nem lehet bármiről beszélni előtte, nem lehet az érdekeivel ellentéteset tenni, így az 
igazságról beszélni vagy prófétálni sem lehet, mert az leleplezné e szellemet, ezért tilos az 
ítéletről beszélni, vagy azt gyakorolni. Rájössz, ha valamit el akarsz érni, azt úgy kell tálalni, 
hogy NEKI mi a haszna belőle. E jellemtorzulás nyilvánvaló démonikus állapota, hogy nem tudja 
a kritikát elfogadni, ennélfogva azt sem lehet vele beláttatni, hogy démoni befolyás alatti 
személyiségtorzulásban szenved, pszichiátriai esetté vált. Természeténél fogva nem tud 
segítséget elfogadni, hiszen az a tévedhetősége beismerése lenne, ami a grandiózus, kenetteljes 
SZOLGÁLAT lekicsinylése, mások hitében való elbizonytalanítása lenne, hiszen valójában a 
gyengeségét eltakaró ember személyiségének a kiterjesztése, az ellenpólusa a 
SZOLGÁLAT. Ennek megakadályozására létrehozott védekező mechanizmusok között ott van 
a saját sikerének, szolgálatának felnagyítása és mások leértékelése, az aggodalom teljes hiánya, 
a csökkent fájdalomküszöb, a negatív beszéd teljes elutasítása és a pozitív beszéd teológiájáért 
való rajongása, a nagy hit, amiket olyan igékkel meg is magyaráz, mint például a Máte 6:25. 
Mivel e személyiségtorzulás a szülők által képviselt és gyakorolt gyerekkori kiérdemelt 
szeretetre épült, így az igazi szeretet hiányában képtelen tartós és mély kapcsolatot felépíteni, 
mivel ahhoz a kapcsolat mélyülése során egyenrangúnak vagy barátnak kellene elismerni valakit, 
pl. testvért. E személyt a szülei és a környezete az elismerésért folytatott küzdelemre tanította. 
Ennek eszközéül a szülei a sikertelenség esetén a megszégyenítést alkalmazták. Ez a 
folyamatos megalázás a jellemének részévé vált. Megtanulta, hogy az erősebb, a nagyobb győzi 
le a gyengébbet, és Lukács 11:21-22 verset úgy alkalmazza, hogy szolgává kell tennie a 
többieket, sőt azokkal MEGSZÉGYENÍTÉSSEL tudatni kell, hogy ki az erővel "felkent" 
és ki a szolga. Az ilyen ember környezetében csak rabszolga lehetsz, a szolgálatod az ő 
kiszolgálásáról szólhat. 
 
Az önmegváltás vallásrendszere 
 
Így már világos, hogy e démonikus rendszer beteg személyiségű főnöke miatt miért kerül a 
KÖZÉPPONTBÓL KI (értsd: Antikrisztus, ami a Krisztus középpontból kivételét jelenti) 
a FELTÁMADT ÉS ÉLŐ, VALAMINT CSELEKVŐ ISTEN, JÉZUS, és miért 
szaporodnak meg gomba módra az ÖNMEGVÁLTÁS alaptanításának tévtanai, az ÉN 
CSELEKEDETEI, úgy mint az egyszemélyi vezetés világi módszere, a felkent és a kenet 
teológiája, a pozitív beszéd tana, a jóléti evangélium, az atyaság vagy a mentorálás intézménye, 
az alárendeltség tévtana, a ne ítélj tévtana, a kegyelem és a szeretet előtérbe helyezése, valamint 
a törvényről, az igazságról, az önmegtartóztatásról, a bűnről, a pokolról, a bűnbánatról, az Isten 
akaratáról szólás és a prófétálás gyakorlatának, és az ezekhez hasonlók tiltása? Az ilyen ember 
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tökéletes szolgája a Baálnak, aki munkásságával a totalitárius diktatúrájú Új világrendet készíti 
elő. 
A jelen tanok és események célja, hogy a New Age vezetői mind nárcisztikus 
személyiségzavarral rendelkezzenek. Elmondható, hogy akik a legnagyobb ismertségre tesznek 
szert és a legnagyobb befolyással tudnak lenni embertömegek felett napjainkban, azok a 
következő szellemi befolyás miatt sikeresek: 
 

- a kundalini szellemét vették erő- vagy kenetátadás hamis szent szellem vétele címén, majd 
belevetik magukat e folyamba, hogy maguk is médiumokká tegyenek másokat, 

- a Mammon szellemének engedve a világi létforma és gyakorlat keresztyén közösségekbe 
való átültetésének mesterei, 

- Jézabellel, Baál ágyasával megfertőződve minden démonnak megengedik, hogy 
bejöjjenek a gyülekezetbe, 

- a Baál szellemnek engedve baáli istentiszteletet építenek fel, hogy Jézus az ajtón kívülre 
kerüljön az összejöveteleken és az Atya uralmát lecserélje Baál uralmára, 

- Baál, az Atya uralmától elválasztott hívőket a New Age új világrendjébe vezeti be. 
 
Láthatod, hogy a New Age-nek a gyülekezetben való dominanciájához feltétlenül szüksége van 
a kundalinit, a hamis szent szellemet vett emberére, hogy nárcisztikus személyiségzavarával 
leuralhasson, sőt a hústesties, sérült, és szeretettel teljes helyett hatalomvággyal megmérgezett 
szívű embereket saját szolgáivá, médiumaivá, e démon továbbadóivá tegyék. Csak azok 
menekülnek meg e tévelygésből, akik nem fertőzik meg magukat, mert a józanság szelleme van 
bennük. Nekünk az Úr szolgáinak a 2 Timóteus 4:2-5 szerinti józanságban kell az igazságot 
képviselve leleplezni a hamis szent szellemet, továbbá végezni az Úrtól kapott szolgálatunkat, és 
vigyáznunk, hogy mindig örömben, boldogságban élve tegyünk bizonyságot az igazi örömhírről. 
 
Ima népünkért 
 
Imádkozzunk, hogy 
 
- tévedésünket megbánva bocsánatot tudjon kérni mindenki a többiektől, és bocsánatot tudjanak 
kérni a vezetők a gyülekezettől a Baál rendszer gyülekezetre erőltetése miatt, 
- nem ismertük fel, hogy a hamis szent szellem bejött gyülekezeteinkbe, és hagytuk, hogy a 
manifesztációval megtévesztve az igétől eltávolodva meghidegüljön a szeretet, 
- személyiségzavarral terhelt embereket engedtünk vezetői pozícióba az igei presbiteri 
feltételekkel rendelkező testvérek helyett, 
- mutassa meg az Úr, hogyan szabadulhatnak és gyógyulhatnak meg a nárcisztikus 
személyiségzavarú testvéreink, 
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- hogy mik azok a tanok, amik a New Age tanításai, amik nem egyeztethetők össze az ige 
szellemiségével, 
- hogy a prosperáló, fejlődő, azaz a pazarló helyett fenntartható, csökkentő (azaz takarékosabb) 
életmód szerint éljünk, és hogy tanítsuk meg arra embertársainkat, gyermekeinket is. 
 
2019.05.27 
Abonyi Péter 
 
Felhasznált források: 
 
- https://hu.m.wikipedia.org/wiki/New_Age 
- http://kundalinijoga.reblog.hu/a-kundalini-felebresztese-ahogyan-nem-szabadna 

- http://www.agnisoma.hu/nem-kell-mindenre-raharapni-otletek-a-kundalini-irant-erdeklodok-
szamara/ 
- https://hu.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rcizmus 
- https://hu.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rcisztikus_sz%C3%BCl%C5%91 
- https://www.nlcafe.hu/eletmod/20130210/narcisztikus-fonok/ 
- https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/narcizmus/1110/amp 
- https://femina.hu/kapcsolat/narcisztikus-szemely-kezelese/amp  
 

- § – 
 

Ez a tanítás szabadon terjeszthető a szerző nevének és a következő honlapcímnek a 
megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 

 


