
Siess zsákmányra, gyorsan prédára – Abonyi Péter 

 

I. rész 

 

A legutolsó írásom 2020 augusztusában jelent meg „Ítélet a tékozló életmód felett” címmel. Ezen 

írásban teljes szívvel igyekeztelek titeket Atyánk akaratának a keresésére és életmódotok 

megváltoztatására ösztönözni mindazok alapján, amit 2020 áprilisa és júliusa között mutatott 

nekem Urunk, Jézus az Ő Igéjéből. Többször kerestem ezt követően is Urunkat, hogy milyen 

szava van hozzánk, engedetlen népéhez, hátha nemzetem és a hívők bűnbánatra és jobb belátásra 

jutnak, hogy a személyiségfejlesztő kereszténységet halálba adva a Hozzá való megtérés 

gyümölcseit teremjék (Galata levél 2:20). 

 

Egy alkalommal, 2020.11.27-én, amikor ismét népem jövőjéről kértem, hogy ossza meg Urunk 

szavát, határozottan az Ézsaiás 8. fejezetének olvasását kérte tőlem. Amikor elolvastam egy 

erőteljes és egyben komor üzenetet láttam magam előtt. Teherként nehezedett szívemre annak 

súlyos ítéletről szóló üzenete. Értetlenül néztem a sorokat percekig, de hetekkel, hónapokkal 

később is fájó volt a kontraszt az üzenet és aközött, amit láttam és hallottam környezetemben. 

Mindeközben mégis nagy vágy volt bennem, hogy Vele együtt megértsem e régi történetet, és 

mit üzenhet ma nekem, nemzetemnek és a hívőknek a Mindenható, Egyedüli Isten. Az első vers 

utolsó szavának, mint egy nagy kőnek nekiütközve megértettem, hogy meg kell néznem az egyes 

szavak jelentését, és ezáltal a régi történet, a valamikori kinyilatkoztatás ismét életre kel, ma újra 

hatásos üzenet lesz. Fogjunk hozzá és olvassuk el együtt az Ézsaiás könyvének egész 8. fejezetét, 

majd utána, amikor versről versre haladva elemezzük e fejezetet, akkor az egyes nevek vagy 

fogalmak jelentését is hozzáolvassuk az egyes igehelyeknél. Olvassuk el most együtt, és mint 

egy vájár hozzuk fel a mélyből a kincseket. 

 

1 És monda nekem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd fel reá közönséges betűkkel: 

siess zsákmányra és gyorsan prédára; 

2 És én hív tanúkul választom magamnak Úriást, a papot és Zakariást, Jeberekiás fiát. 

3 És bementem a prófétaasszonyhoz, aki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr nekem: Nevezd 

nevét: siess zsákmányra és gyorsan prédára. 

4 Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaszkusz gazdagságát és 

Samaria prédáját Asszíria királyának szolgája elviszi. 

5 Ismét szólott az Úr hozzám, mondván: 

6 Mivel megutálta e nép Siloahnak lassan folyó vizét, és Recinben és Remalja fiában 

gyönyörködik: 

7 Azért íme rájuk hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, Asszíria királyát és minden ő 

hatalmát, és feljő minden medre fölé, és folyik minden partjai felett, 
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8 És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik 

földednek szélességét, oh Immánuel! 

9 Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg; figyeljetek, valakik messze laktok; készüljetek és 

megrontattok; készüljetek és megrontattok. 

10 Tanácskozzatok, de haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van mi 

velünk! 

11 Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek 

útján ne járjak, mondván: 

12 Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint 

ne féljetek és ne rettegjetek; 

13 A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek! 

14 És Ő nektek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, 

s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. 

15 És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak! 

16 Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban! 

17 Én pedig várom az Urat, aki elrejté orcáját Jákób házától, és benne bízom. 

18 Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nekem az Úr jelekül és csodákul Izraelben: a Sion 

hegyén lakozó seregeknek Urától vagyunk mi! 

19 És ha ezt mondják tinektek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik 

sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-e a nép? az élőkért a holtaktól kell-e 

tudakozni? 

20 A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs 

hajnalok: 

21 Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, 

felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, 

22 És azután a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, 

ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva! (Károli: Ézsaiás könyve 8. fejezet) 

 

1. vers: „És monda nekem az Úr: Végy magadnak egy nagy táblát, és írd fel reá közönséges 

betűkkel: siess zsákmányra és gyorsan prédára.” 

 

Az 1. vers tanúsága szerint a Mindenható érthető módon nyilvánvalóvá akarja tenni minden 

ember számára a döntését, ami egy szóban leírva: Mahér-sálál-hás-báz. E héber szóösszetétel azt 

jelenti, hogy Gyorsan zsákmányra, sebesen prédára. Először azt kell megfigyelnünk, hogy a 

Károli fordításban közönségesnek fordított szó "embert, halandót, esendő embert, sőt mi több 

emberiséget is jelent. Ebből azt érthetjük meg, hogy az Úr ezen üzenete hívőnek, bűnösnek, 

istenkeresőnek egyaránt küldetett az egész földre. A táblának – ami akkoriban egy kő- vagy 

palatábla volt – fordított szót egyesek tükörnek is fordítják, ami nagyon érdekes, mert ha az 

ember meg akarja látni, hogy ő hogyan néz ki, milyen is valójában, akkor annak egy biztos módja 
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van: tükörbe kell nézni. Az Úr ezzel azt akarja üzenni, hogy a táblára írt üzenet azt mutatja meg, 

hogy megtudhatjuk azt, hogyan lát Ő minket, milyenek vagyunk valójában. 

 

De mi akar lenni ez a „Gyorsan zsákmány, sebesen préda” kijelentés és üzenet? Mindjárt 

megértjük, hogy az Úr miért ezt üzeni nekünk most, és mit üzen ezzel a fogalommal. Mit hallunk 

napjainkban? Milyen új hatás, korszellem jelent meg, ami a pár évvel ezelőtti időszakra nem volt 

jellemző? A Covid fertőzés 3. hullámát követően az erőteljes átoltottsággal a tavaszi és téli 

hűvös, párás időszak között és a 4. Covid hullám árnyékában a gazdaság felpörgetésére ösztönzi 

kormányunk – hasonlóan más nemzetek kormányához – anyagilag és lelkileg is a lakosságot és 

a gazdasági szereplőket. 

 

Azt halljuk, hogy „Újraindítjuk a gazdaságot”, „Annyi munkahelyet fogunk létrehozni, amennyit 

a koronavírus elpusztít”, „Bővítjük, megerősítjük a gazdaságot”, „Szeretnénk másokat a 

kanyarban megelőzni", „Ha a GDP 5,5 százaléknál gyorsabban nő, akkor jövőre a családok 

visszakapják SZJA-jukat”. 

 

Ez az üzenet világos: Irány hölgyeim és uraim, szerezzük meg a jólét következő szintjét! 

Mélyedjünk bele a munkába, és ezáltal a haszonszerzésbe! Emberileg érthető e jószándékú 

felhívás és törekvés, mi kivetni való van abban, ha könnyebben és jobban élünk? Pár évvel 

ezelőtt, a 2008. évi gazdasági világválságot követően a biztos megélhetés volt a cél. Kérdezzük 

meg magunktól, hogy az akkor és a most kitűzött cél alapja megegyezik azzal, amit Jézus Urunk 

mondott a János 10:10 versben? 

„A tolvaj nem jön másért, hanem csak azért, hogy tolvajkodjon és áldozathoz levágjon és 

pusztítson, én azért jöttem, hogy magasabb rendű értelmes élettel rendelkezzenek, és bőséggel 

rendelkezzenek.” (Névtelen Biblia) 

 

Hadd kérdezzem: a fent említett világi üzenetek erre a krisztusi kijelentésre, alapra építkeznek, 

vagy egyáltalán ebbe az irányba mutatnak-e? Ha ez a felhívás, ha ez a korszellem és az ezekből 

fakadó életmód nem Jézus szavára épül, továbbá nem a krisztusi életre vezetnek, akkor barátom, 

nem lehet, hogy ez EGY CSAPDA, ami el akar téríteni Atyánk akaratától, mindattól, amit 

az Újszövetségben lefektetett számunkra a Szent Szellem: hogyan éljenek azok, akik Istennek 

kedvesek és Neki engedelmesek akarnak lenni? Ha nem a Jézus által tanított és bemutatott 

életmódot éljük, akkor az egy földiekhez ragadt élet, amely tolvajként meglopja időnket, 

forrásainkat, cselekedeteinket és azokon keresztül bennünket magunkat is. Mit veszítünk el? A 

földihez tapadt életmódhoz való ragaszkodással elveszítjük azt a magasabb rendű értelmes életet, 

amelyet Atyánk adni akar nekünk. Az a célja, hogy ha már rendelkezünk a magasabb rendű 

élettel, akkor abban olyan bőségesen gazdagok legyünk, hogy mindig rendelkezzünk felesleggel, 

amit mással megoszthatunk. 
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Miben kell tehát bőségben lennünk az Ige szerint, mint olvassuk az 1 Thesszalonika 3:12-ben, 

majd később a 2 Thesszalonika 1:3-ban? 

 

„Titeket pedig az Úr sokasítson meg és tegyen bővelkedővé az önzetlen szeretetben egymás 

iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is vagyunk irántatok: hogy megszilárdítsa a ti feddhetetlen 

szíveiteket szentségben Istenünk és Édesapánk előtt a mi Urunknak, a Messiás Jézusnak az ő 

összes szentjével való eljövetelekor” (Névtelen Biblia). 

 

„Hálaadással tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvérek, amint ez méltó is, mert 

rendkívüli módon növekszik a ti hitetek, és mert sokasodik egyen-egyenként 

mindnyájatokban az egymás iránti önzetlen szeretet.” (Névtelen Biblia) 

 

Ezek alapján egy dologban kell bővölködni és egyetlen egyben kell megsokasodni: az egymás 

és mindenki iránti önzetlen szeretetben! Ha visszatekintesz az elmúlt pár évre, majd megnézve 

céljaidat, el tudod mondani magadról, hogy megvalósult az életedben és környezetedben egyen-

egyenként a mások iránti önzetlen – semmit vissza nem váró, semmi elvárással nem levő és az 

először magamat, majd utána az „amim van, azt adok” – szeretet? 

A fenti igékből láthatjuk, hogy Urunk egy magasabb rendű életet készített és hozott el 

nekünk, ami nem egyeztethető össze, nem azonos – a legtöbb igehirdető által hirdetett, – e 

világrendszer által kínált bőséggel teljes élettel. Az a magasabb rendű élet az Atyánk által 

szolgáltatott és másoknak továbbadott önzetlen szeretet által valósul meg, ami egyre bővebb, 

azaz megtöltött, és egyre sokasodó, azaz egyre szélesebben kitöltött életben nyilvánul meg. Aki 

így él, az az 1 thesszalonikai Ige szerint szilárdan – a teljes üdvösség átvételében 

megingathatatlanul – fog az Atya elé állni azon a bizonyos utolsó napon. 

 

2. vers: „És én hív tanúkul választom magamnak Úriást (az Úr az én világosságom), a papot és 

Zakariást (az Úr megemlékezett róla), Jeberekiás (az Úr meg fog áldani) fiát.” 

 

A 2. versben három férfiről olvashatunk, akiket az Úr kiválasztott, hogy tanúként bizonyítsák 

azt, ami történni fog ezt követően. A három, minden zsidó által ismert férfi neve nagyon beszédes 

és bátorító számunkra, így hívják őket: „az Úr az én világosságom”, „az Úr megemlékezett 

róla”, „az Úr meg fog áldani”. E három jellemző fogja megerősíteni azt, amit az Úr kijelentett, 

hogy Tőle van: az Isten világossága, az Isten hűsége és az Ő áldása. 

 

3. vers: „És bementem a prófétaasszonyhoz, aki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr nekem: 

Nevezd nevét: siess zsákmányra és gyorsan prédára.” 

 

Az üzenet nem csak a táblára lett írva, azaz nem csak az egekben lett kihirdetve a mennyből, 

hogy minden szellemi teremtmény hallja, hanem Atyánk ezt az üzenetet, mint egy magot Isten 
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szóvivői, a próféták – serege, kicsik és nagyok – által alkotott asszony, az Egyház egy fogékony 

csoportjának adja, azok bensőjébe helyezi el, hogy azokban megfoganjon. Mindazok fognak e 

csoporthoz tartozni, akik szívükben teljes hajlandóságot mutatnak arra, hogy a már 

korábban megszerzett „bibliaismereteiket” átadják az Úrnak, és Ő a Szent Szellemének 

kijelentése által megvilágosítja, azaz felülírja a korábbi igeismeretüket az Ige valóságos és 

eredeti jelentésével, hogy ilyen módon áldásukká váljon, ahogy az Úr értelme igeversenként 

lecseréli az emberi és felekezeti tanokat. Ők azok az emberek, kicsiny kezdet, maroknyi nép, 

akik visszatérnek az alapokhoz. Mert vissza kell térni az alapokhoz, a kezdetekhez, az Ige 

valós, eredeti üzenetéhez, hogy ezáltal elhagyva a meghamisított Igét és megtévesztő 

üzeneteket – amelyektől kábán és gyümölcstelenül tengődik és széled szét az Úr Jézus nyája – 

újra megtalálva a Tulajdonos Urat, az igazi Jézust, többé ne maguknak éljenek, hanem egojukat, 

lelküket halálba adva az Atyának éljenek (Ézsaiás 58:12, 1 János 4:6, János 4:36, Júdás 1:3-4, 

Galata 2:20).  Mint egy újszülött, újra kell tanulni az Ige egyszerű, tiszta és 

kompromisszummentes üzenetét, s közben elhagyni azt a megtévesztő tanrendszert, ami egy 

másfajta Jézust, egy másfajta evangéliumot, egy másfajta keresztyénséget tanított (2 Korinthus 

11:4). 

 

A mag HAMAROSAN MEG FOG SZÜLETNI egyre többekben, és ha abban az időben e fiakra 

fognak rátekinteni az emberek – mintha a romolhatatlanság tükrébe néznének – egyből 

szembesülni fognak a gonosz (bajlódásokkal és fáradozásokkal teli), tékozló és jóléti 

életmódjukkal. 

 

4. vers: „Mert mielőtt e gyermek ezt ki tudja mondani: apám és anyám, Damaszkusz 

(tevékenység, serénység) gazdagságát és Samaria (őrtorony; Jahve őriz, véd) prédáját Asszíria 

(fogoly, megkötözött) királyának szolgája elviszi.” 

 

A 2020.04.05-én kelt „További kijelentések” című írásomban hirdettem nektek az Ézsaiás 20:3 

igéje alapján, hogy 3 évig fog tartani ez a csapás, amely az egész világra eljött.  A 2020 júliusában 

megjelent „Ítélet a tékozló életmód felett” című írásomban úgy írtam le e csapást, mint egy 

forgalomterelő eszközt, amely figyelemfelhívás a megtérésre, hogy az újabb, pár év múlva 

elérkező forgalomtechnikai eszközzel való találkozás ne úgy érjen bennünket, mint egy 

betonfalnak csapódás. A 2020. év elején Istenünk engedélyével és tudtával az egész emberiségre 

elérkezett a figyelmeztető csapás az Atya által meghatározott ideig, hogy e csapás által hátha 

magukba szállva megkeresik az Egyedüli és Mindenható Tulajdonos Urat a hitetlenség fiai és az 

Igének engedelmeskedni nem akaró, az újszövetségi hitélettől eltávolodott hívők. 3 év kegyelmi 

időt kaptak az engedetlen hívők, hogy megtérjenek a korábbi írásaimban részletezett 

istentelenségeikből. 
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A 4. igeversben egy újabb időpontról beszél Igénk. Mintegy kilenc hónap telik el egy gyermek 

fogantatásától a születéséig. Majd legalább egy fél év, de van, hogy majdnem 2 év is eltelik 

mikorra mindkét szülőt nevén nevezi a gyermek: apa, anya. 

 

Hogy honnantól kell számolni a Covid utáni, következő csapás bekövetkeztét: esetleg a 3. 

év elteltétől, vagy a 3. év végétől kell visszaszámolni, vagy más időponttól kell számolnunk? 

Az biztos, hogy ez a KEGYELMI IDŐ a megtérésre, a Hozzá való visszatérésre. 

 

Az legyen világos számunkra a 4. versből, hogy egy-két év elteltével nevén fogják tudni nevezni, 

hogy mi a jelen korunk világrendszerének atyja és anyja. Atyjának nevezi meg az Úr azt a 

szellemi befolyást, ami az embereken uralkodik, mert lecserélték Őt mindazon tevékenység 

és serénység istenére, a Mammonra, ami a tékozló, jóléti életmód gazdagságát biztosítja. 

Anyjának nevesíti az Úr, mert nem csak hirdetik, hogy isteni védelem alatt áll az életük és 

gazdagságuk, hanem irányítani akarják a Mindenható Urat azt gondolva és hirdetve, hogy 

ahogy a vagyont megszerezték prédául úgy birtokolhatják és irányíthatják a Mindenható 

Istent, mint valami vagyontárgyat, prédát, miközben pontosan ők állnak Jezabel 

szellemének uralma és irányítása alatt. A „tevékenység és serénység gazdagságának” nevezi 

a Szent Szellem a fogyasztói társadalom hívőkből és nem hívőkből álló földi jólétét, amely az 

emberek kapitalista, tékozló életmódjukon érhető tetten. A korabeli gondolkodás szerint az 

apának nem csak az élethez szükséges javak megszerzése volt a feladata, hanem hogy szellemi, 

lelki és fizikai, anyagi védelmet is biztosítson. Samária prédájának esete viszont arról beszél 

nekünk, hogy ahogy a gazdagság nem tud teljes védelmet nyújtani az embereknek, hívőknek, 

úgy az a hamis Krisztus istenkép sem, amelyben az egyedüli Mindenható Úr úgy jelenik meg, 

mint aki a szükségükön felüli – szellemi, lelki és fizikai, anyagi – javaik védelmezője. Az ő 

esetükben is igaz a szólás: Nehogy már a nyúl vigye a puskát! Nem az ember mondja meg, hogy 

mi lesz az ő életének sorsa, hanem az Egyedüli és Mindenható Úr! Ha lecserélted egy másfajta 

Jézusra a valóságos Jézust ezzel a gondolkodásoddal és életmódoddal, akkor engedd, hogy a 

Szent Szellem leleplezze a másik evangélium tanait, hogy Atyánkhoz meg tudj térni teljes 

szíveddel, lelkeddel és életeddel. Akik ezt nem teszik meg, azok súlyos árat fognak fizetni nem 

csak vagyonuk és gazdagságuk veszik oda, nem csak hatalmas lelki válságba fognak kerülni nem 

tudva, hogy mi történik velük és az egész világban, hanem önző életmódjuk következtében a 

megmenekülésük, Istennel töltendő örök életük reménysége és valósága is kérdésessé válik. 

 

És sajnos sokan vannak, akik az Ó- és Újszövetség Istene és Atyja helyett e világ atyját – a 

tartalmas és pörgő földi gazdagságot –, valamint anyját – hamis istenkép védelmét – választják 

boldogulásuk és gyarapodásuk forrásául. De az Úr Isten rendelt egy napot, ami 1-2 év után eljön, 

mint Asszíria királya és el fogja vinni azokat. Amint a 2020. év eleji csapás figyelmeztetett 

mindenkit, hogy elviszi az azt megelőző életmódot, úgy most hirdetem neked, hogy a 

következő csapás el is fogja vinni az önző, kapitalista és tékozló életmódot.  
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Az „Ítélet a tékozló életmód felett” című írásomban részletesen megosztottam veletek, hogy 

mi fog történni e rendszerváltás során. Amikor eljön az egész világra kiterjedő gazdasági 

összeomlás, akkor emlékezzetek meg azokról, amiket 2020 júliusában írtam és CSAK AZ 

URAT keressétek! 

 

Drága barátom, itt az idő, hogy az álomból felébredjetek! Ne gondold, hogy azért, mert az Úr 

nevére hivatkozol – ahogy a másfajta Jézustól vetted –, vagy, hogy megvallásokat teszel – ahogy 

tanultad a másfajta evangélium hirdetőitől – azzal meg fogod tudni tartani e világrendszerben – 

illetve a másfajta keresztyénségben – szerzett magad és családod szükségén, valamint a mások 

szolgálatának kielégítésén felüli javaidat. E javakat, gazdagságot mindegy, hogy munkával, 

tudással vagy éppen tisztességtelenül szerezted, de ha mások önzetlen szeretetének szolgálatán 

felüliek, akkor azokat valójában más embertársaid szükségének betöltése elől vetted el, ezért 

Atyánk előtt az préda, az zsákmány. 

 

Azt olvassuk az 1. versben, hogy: gyorsan zsákmány, sebesen préda. Először azt mondja, hogy 

gyorsan zsákmány. Ez egyrészt azt üzeni, hogy gyorsabban, rövidebb idő alatt lehet 

megszerezni azt, mint amire korábban jutottak el az emberek, mert közelebb kell a javak 

forrásához kerülni. Másrészt, amit megszereznek zsákmányolni kell, azaz nem tisztességesen, 

munkából, hanem lesből, erővel, letámadva, kiragadva saját állapotából magához kell venni azt. 

Ilyen módon nem a hétköznapi és közönséges emberek szoktak cselekedni, hanem a vadászok, 

katonák, rablók és a VADÁLLATOK! Ebből láthatjuk, hogy a következő években az Isten által 

megalkotott emberi természetet e világrendszer ura, a Sátán a saját vadállati, rabló, letámadó és 

álcázott természetére akarja lecserélni. 

 

Majd így folytatja az 1. verset: sebesen préda. Ez az üzenet egy magasabb fokozatra kapcsolást 

mutat, ahol nem elég mások előtt odaérni a javak megszerzéséhez, hanem az időt megrövidítők 

közül csak a gyorsabb fogja megkapni a kiszemelt javat. Aki viszont ennek a démoni szellemnek 

alá fogja vetni magát, az nem csak gyorsabb lesz, hanem teljesen ki fog vetkőzni emberi 

mivoltából és ragadozó vadállat lesz. A préda szót az állatvilágban használjuk, azokra az 

állatokra – emberi kapcsolatunkban csak átvitt értelemben –, amelyek kivétel nélkül 

RAGADOZÓK és más állatokat, mint zsákmányt lesből, erővel, letámadva és saját 

környezetéből elragadják, hogy azt kifosztva megöljék. 

 

A 4. vers tehát arról szól, hogy amikor a tevékenységek, serénységek erre a fokra jutnak, 

ebbe az állapotba kerülnek, akkor mindazt a gazdagságot és istentelen életmódot elviszi, 

kiüríti Asszíria királya – a foglyok és megkötözöttségek uralkodója – a jelenlétével, 

megjelenésével. (Figyeld meg, hogy a 4. versben levő héber „pánim” szó jelentése – a H6440 

Strong kód alapján – nem „szolga”, hanem „arc, személy, jelenlét”). 

 

https://keskenyut.wordpress.com/2020/08/16/eljon-az-ujszovetseg-nepenek-ideje-itelet-a-tekozlo-eletmod-felett-i-abonyi-peter/
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Fentiek alapján egyértelműen láthatjuk, hogy nem a Covid pandémia volt az az időszak, ami után 

az életünk nem lesz olyan, mint amilyen előtte volt – ahogy egyesek ezt mondják –, hanem a 

következő csapás pár éve, ami még jobban fel fogja pörgetni a pandémia előtti kizsákmányoló, 

jóléti időszakot. Ugyan igaz az a mondás, hogy „az életünk nem lesz olyan, mint amilyen előtte 

volt”, de ez csak féligazság. A kérdés az, hogy merre visz tovább az életmódod testvérem! 

Emlékezzetek vissza hogyan figyelmeztettelek benneteket korábbi írásaimban, hogy a Covid 

járvány egy forgalomterelő eszköz, azaz egy figyelmeztetés volt, hogy térjetek meg a való igaz 

Jézushoz, a Messiáshoz (a Megmentőhöz) a bűnös életmódotokból, különben jönni fog a 

forgalomtechnikai eszköz, ami nagyon fájdalmas lesz azoknak, akik nekicsapódnak annak. 

 

5-6. versek: „Ismét szólott az Úr hozzám, mondván: Mivel megutálta e nép Siloahnak (kiküldetés, 

kifolyás; víztartály Jeruzsálem falain belül) lassan folyó vizét, és Recinben (erős, fejedelem) és 

Remalja (Jahve felékesít v. Isten ékessége) fiában gyönyörködik:” 

 

Hol lehet mégis a probléma, hogy mindez megtörténhet? Atyánk elmondja, elmagyarázza, hogy 

nem lenne erre szükség, ha az emberek a lelkiismeretükre (szellemi-önismeretükre) még 

tudnának hallgatni, de nem tudnak, mert azt megsötétítette e világrendszer fejedelme, azzal a 

szöveggel és a látható világrendszerben láthatókkal: „hogy nyugi nem lesz gond, nézz szét, lásd 

meg, minden megy a maga útján, mint eddig, különben is mindenki ezt csinálja és senkinek sem 

lett baja belőle”. Igaz ez a nem hívőre és a hívőre is. A hívőket a hamis Szent Szellem, a Krisztus 

nevét hazug módon felhasználva hamis evangéliumával hitette el, azt mondva, hogy „az Isten 

akarata a ti jólétetek” és ezt azáltal kapjátok meg, hogy „Krisztus gazdag lévén szegénnyé lett, 

hogy általa gazdagodjatok meg”, mert Jézus azért jött, hogy „életetek legyen és bőségben 

éljetek”. 

 

Jaj, testvérem, tudod, hogy mi az Úr panasza ellenünk? Hogy visszautasítottuk Siloahnak lassan 

folyó vizét és idegen ország isteneiben leljük gyönyörűségünket. Nemcsak hogy megutáltuk, 

hanem vissza is utasítottuk az Újszövetség Krisztusát, (ugyanis a „máasz” héber szó jelentése – 

a H3988 Strong kód alapján –: megutál, visszautasít)! Mennyivel nagyobb gonoszságot 

követtünk el Ő ellene, amikor az újszövetségi Igéket és azok figyelmeztető üzeneteit, 

valamint a megtérésre hívó testvéreket visszautasítottuk és lecseréltük a saját „Igénkre”, 

emberi üzenetekre és a Bálám-testvérekre. 

 

Csak a mennyei Jeruzsálemen, csak az Isten országán, csak az Isten Gyülekezetén BELÜL levő 

forrás ad magasabb rendű értelmes életet! Nem az Isten elhatározásával van a gond, mert Ő 

krisztusi jót tervezett és készített nekünk: lassan, szelíden, lágyan folyó vizet, Benne való 

meghalást és életet. Az Atya akaratát akkor töltjük be, ha az életünk folyamatosan a Krisztusban 

meghal és Őbenne feltámad a hívőkért és a nem hívőkért. Kérdezzük meg most magunktól, hogy 

az életünk folyása, a mindennapjaink hogyan telnek? Az a célunk, úgy teszünk bármit, hogy az 
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életünket önzetlen szeretetben kiöntsük semmit se várva érte itt e földön? Ha igen, akkor van 

bennünk magasabb rendű értelmes élet, és akkor ez az élet Atyánk kiküldetésében lassan, 

szelíden és lágyan befolyik a környezetünkben élő emberek életébe. 

 

Ha nem ismersz most magadra, akkor térj vissza Hozzá, és vedd újra az első önzetlen szeretetet 

magadhoz és utasítsd vissza utálattal e világrendszert, bármit kínáljon is. (Jelenések 2:4-5) 

 

De vannak, akik az Újszövetség Jézusát, hitét és életmódját megutálták és visszautasították, hogy 

azt lecseréljék az e világrendszer tulajdonságaival és jellemzőivel rendelkező erős „hívő” 

vezetőkre (Recin) és a hamis Krisztus, az isten utánzat gazdagságának, tündöklésének (Remalja) 

csodálására és élvezetére, mert mindezek szeretik, ha értéktelen és áldozatot nem igénylő, de a 

világrendszer szerinti ismeretekkel és életmóddal hiún ékeskedhetnek másoknak. 

 

7. vers: „Azért íme rájuk hozza az Úr a folyónak erős és sok vizét, Asszíria (fogoly, megkötözött) 

királyát és minden ő hatalmát, és feljő minden medre fölé, és folyik minden partjai felett,” 

 

A 6. versben az Úr a teremtményéhez, az emberhez illő és Istentől rendelt környezetet mutatja 

meg Ézsaiásnak. E helynek olyannak kell lennie, mint a Siloah folyó: lassan, szelíden, lágyan 

folyó víz. Atyánk ilyennek alkotta meg a Gyülekezetét, a szentek közösségét. 

 

Azonban akik ezt megutálták és visszautasították, azok mind e világrendszer foglyai, 

megkötözöttei. A 7. versben azt mondja, hogy ez az életmód, mint egy folyó vize erőssé és 

kiszélesedetté válik olyannyira, hogy a folyó bármely szakaszának medrén túl fog lépni és 

bőségesen folyik szét az összes parton, elkérve azt a „területet”, ami jár neki. Ez a kijelentés 

egyrészt azt jelenti, hogy a kapitalista, kizsákmányoló és tékozló életmód mindenhova el fog 

jutni a Földön. Másrészt azt is jelenti, hogy e gazdasági rendszer nem fog tudni a korábbi 

szabályozott medrében maradni, hanem az ismert szabályokat semmibe véve a szabályok és 

szabályozók határait átlépi. Minden – eddig a nyilvánosság elől eltitkolt és a szakmai körökben 

elhallgattatott élet – következménye az élet minden területén érvényre jutva és határon 

felülkerekedve hatalmasan és kezelhetetlenül fog pusztítani előbb a gazdasági rendszeren, mint 

meghatározó ágazaton, majd ezen keresztül valamennyi ágazatot felborítva óriási pusztulás fog 

bekövetkezni az életünkben. 

 

2020.11.27-2021.10.08. 

 

Az I. rész letölthető itt: https://keskenyut.wordpress.com/2021/10/10/siess-zsakmanyra-gyorsan-

predara-i-resz-abonyi-peter/  
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II. rész 

 

8. vers: „És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai 

ellepik földednek szélességét, oh Immánuel!” 

 

Istenünk, Atyánk külön figyelmezteti Júdát, egy olyan embercsoportot, akit dicséretben 

részesítenek, ugyanis a Júda neve azt jelenti, „akit dicséretben részesítenek”. Dicséretben 

részesülnek, mert közel állnak Hozzá, mert ők megtért, hívő emberek. 

Amikor ezt olvassuk, akkor Isten jóságára kell gondolnunk, mert először azokhoz szól, akik közel 

vannak a szívéhez. Isten az Ő szeretetéből figyelmezteti a hívőket, hogy ne gondolják azt, hogy 

őket nem éri el mindaz, amit a következő Igékben olvasunk. 

 

Az első szó, amivel kifejezi, hogy mi fog történni, az a becsap szó. Ezzel Isten arra utal, hogy 

gyorsan át fog haladni Isten népén valami. A fenti Igékből már annyit tudunk, hogy ez Asszíria 

(fogoly, megkötözött) lesz, egy újabb csapás. Az az esemény, ami bekövetkezik váratlanul fogja 

érni a hívőket. Így mondja Károli, becsap Júdába. Hiszem, hogy Atyánknak a bekövetkező 

nyomorúsággal célja van. Meg fogja tisztítani Isten az Ő népét az erős fejedelemben 

(Recinben), azaz az emberi vezetőkben való bízástól, valamint megszabadítja őket a felkent 

vezetőkben, a „Jahve felékesít vagy Isten ékessége fiában” (Remaljában) való 

gyönyörködéstől, imádattól. 

 

Amikor ezt olvassuk, akkor Urunk nem csak a Lukács 14:26-ban olvasható utálatot várja el 

tőlünk egy személlyel vagy vezetővel szemben. Urunk elsősorban nem az egy személytől való 

kiszolgáltatottságtól, a pásztor-függőségtől akar szabaddá tenni, hanem attól az életmódtól, amire 

lecseréltük a Siloahnak lassan folyó vizét, az Isten országán, az Isten Gyülekezetén belül levő 

forrást, Jézus Krisztust. Bűnbánattal be kell ismernünk testvéreim, hogy az újszövetségi 

életmódunkat lecseréltük a hellén-pogány, nyugati típusú és kapitalista, kizsákmányoló 

életmódra, ahol megfér a Mammon, a fényűző gazdagság szeretete és annak őrzője, a mi általunk 

kreált más Jézus. 

 

Nem kellene ennek így lennie, testvéreim! Jöjjünk Atyánkhoz bűnbánattal, hogy vissza 

tudjunk térni a Biblia Jézusához és Atyjához mielőtt még ránk törnének az ebben az Igében 

leírt csapások! 

 

Ugyanis amikor azt olvassuk, hogy „megáradván átmegy rajta”, akkor figyeljük meg, hogy e 

szavak befejezett igemódban vannak. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlen dolog fog bekövetkezni, 

népünk gonoszságának büntetésének be kell következnie. Hallom, ahogy mondják a ’hangos 

testvérek’, de mi megvallásokat teszünk ez ellen, de mi megkötözzük az ellenség minden erejét, 

de mi szellemi harcban erőt veszünk a levegőégbeli hatalmasságon! Drágáim, mit csináltok! Ha 
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az Igének korábban nem engedelmeskedtetek, akkor azt gondoljátok, hogy a szuverén Isten azt 

fogja csinálni, amit ti akartok? Azt mondjátok, hogy jogotok van az egészséghez, a 

szabadsághoz, a jóléthez. 

Tudjátok mihez van jogunk? A bűnbánathoz, mert isteneknek mondtuk magunkat a János 10:34-

35 alapján, mert erre az Igére hivatkozva a saját önző énképünkre formáltuk a Mindenhatót az 

emberek előtt. Hát eltűnt közülünk az istenfélelem? Hát nem olvastátok a Róma 9:21-ben, hogy 

egyedül neki van hatalma és joga ahhoz, hogy egyikünket tisztességre, másikunkat 

becstelenségre formáljon? A seregek Urát rettegjétek, mert Ő titeket választott ki arra, hogy 

becstelenné, paráznává tegyétek Isten gyülekezetét önző, tékozló és jóléti életmódotok 

igazolására terjesztett tévtanaitokkal! Ő olyan hatalmas, ha felkel, megremeg az ég és a föld, igaz 

és hamis mind térde esik előtte! 

 

Én népem, keresd az Urat és az Ő Igéjét, hogy megtaláljuk együtt Őt. 

 

Vegyük észre, hogy a csapás következtében a bajok csak sokasodnak körülöttünk, ahogy 

áradáskor a víz szintje, úgy emelkedik a bajok tengere. Ne gondoljuk, hogy amíg tudunk benne 

mozogni urai vagyunk az eseményeknek, hogy le tudjuk győzni, hogy azt csinálunk, amit 

akarunk. Barátom, a tüzet el lehet oltani, de a víz hatalmát, a cunami hullámainak erejét mivel 

„oltod” ki, mivel fékezed meg erejét, és mivel szabsz határt neki, hogy távol tartsd magadtól és 

mindazoktól, akiket szeretsz? Csakis a megtérés gyümölcsét hozó bűnbánattal, amelynek során 

beismerjük, hogy súlyosan tévedtünk, majd elengedjük a saját magunk által kreált bálványokat, 

végül egyetlen dolgot teszünk mindennap, a nap minden percében, hogy visszaállítjuk a 

tulajdonos Urat életünk középpontjába, mint az életünk minden részének meghatározóját. Ami 

meghatározza a napjaidat, az uralkodik rajtad. Legyen Jézus a te tulajdonos Urad és 

gyönyörűségedet leled benne és mindabban a kalandos életben, amit Ő ad. (Ézsaiás 58:13-14, 

János 3:8) 

 

Amikor arról olvasunk az Igében, hogy „torkig ér”, akkor egy olyan képet használ, amit jól 

ismerünk. Ma ezt úgy mondanánk, hogy torkig vagyok valamivel. Nyilván ez egy képe annak, 

amikor valami nagyon rossz dolog történik; a fizikai vagy éppen pszichés dolgok olyan nyomása 

nehezedik ránk, amitől szabadulni szeretnénk, de úgy tűnik, hogy nem tudunk. Nyilván e kép 

jelenti a létért való küzdést is. Amikor a csapás általi bajok elérnek bennünket, körülvesznek 

minket, hogy tönkretegyenek vagy akár meg is öljenek, az hasonló ahhoz, mint amikor 

elmerülünk a vízben és közel vagyunk a megfulladáshoz. Érdekes többlet üzenetet hordoz a héber 

nyelv, mert a H6696 Strong kódú szó alapjelentése szerint a nyak egy olyan testrész, mint egy 

elzárt, védett terület. És valóban, a nyak a lábunktól felfelé haladva az utolsó, szövettel védett 

testrész, ami megakadályozza, hogy a szánkba, majd onnan a bensőnkbe bejusson a víz, az 

áradat. Ellepheti a víz az alsóbb testrészeket, de ha torkig vagyunk benne, akkor talán az utolsó 

testrészünket, az eszünket fogjuk használni és észhez térünk. 
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Lehet, hogy itt az ideje testvéreim annak, hogy befogjuk végre a szánkat, elhallgasson a lélek, 

hogy a csendben ne az ember, hanem az Isten, a Szent Szellem hangja szólalhasson meg, legyen 

már végre meghallható. 

 

Amikor azt olvassuk, hogy „elterjesztett szárnyai ellepik földednek szélességét”, akkor az azt 

jelenti, hogy a csapás, a gazdasági összeomlás eljut mindenhova az egész teremtett földön. Olyan 

képet használ Istenünk, mint mikor egy testet szárnnyal körbetakarnak, a szárny minden egyes 

külön-külön tolla az egész testet elfedi, azaz a külvilág felől nincs hozzáférés, tehát az 

elhatároztatott eseménybe nem lehet kívülről beleavatkozni. 

 

Azt olvassuk, hogy csak azok fogják kívülről nézni mindezt, akiknek kapcsolatuk van az „él 

immánúél”-el, akik úgy ismerik és szólítják őt: hatalmas Isten, tulajdonos Jézus. E kijelentés 

reményt ad arra, hogy akik bűnbánattal helyreállították az életüket, azok e csapást - amit senki 

sem kerülhet el - az oltalmazó Istennel fogják átélni. 

 

9. vers: „Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg; figyeljetek, valakik messze laktok; 

készüljetek és megrontattok; készüljetek és megrontattok.” 

 

Az elvégezett csapás minden népet váratlanul fog érni. Az igevers „fenekedjetek”, héber ’ráa’ 

szava egy olyan állapotot mutat be, mint amikor betörnek valakik a házadba. Az első érzés, ami 

ilyen helyzetben végigfut benned, hogy vajon milyen gonoszságot követhettél el, vagy az, hogy 

mennyire kiszolgáltatott vagy, és az, hogy aki ezt nem élte át, az nem ismeri ezt a fájdalmat, 

szenvedést és szomorúságot. 

 

Az igevers „romoljatok meg”, héber ’hátat’ kifejezése a sokk utáni cselekedetre való sürgetést 

fogalmazza meg. Leginkább ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor egy neked drága és kedves üveg 

vagy porcelánedény a földre esik. Abban a pillanatban tudod, hogy már megtörtént a baj és azt 

is belátod, hogy azon már nem tudsz változtatni, és átfut rajtad az érzés, gondolat hogy milyen 

drága és kedves dolgot vesztettél el. De egy másodperc múlva meglátod, hogy ott áll mindenki 

körülötted és senki sem mer a szilánkok miatt mozdulni. Felismered, hogy azonnal cselekedni 

kell, a szilánkokat azonnal össze kell takarítani, mielőtt belelép valamelyik gyermeked. 

 

Majd Isten kétszer is ugyanazt ismétli: „készüljetek és megrontattok”. Amikor az Igében 

ismétléssel találkozunk, az azt jelenti, hogy Isten nyomatékot ad a kijelentés és az üzenet 

súlyának. Ráadásul ezeket még egy figyelemfelhívás is megelőzte, tehát egy igen súlyos dologra 

hívja fel Isten a figyelmünket. 

 



13 

 

A „készüljetek”, héber ’ázar’ szóval arra utasít Isten, hogy az egész testet borító ruhát, a tunikát 

kössétek össze a derekatoknál. Amikor az emberek lazán voltak, vagy könnyű munkát végeztek, 

akkor ki volt engedve a ruha, azonban ha valami mozgalmas dologhoz, például kemény fizikai 

munkához, vagy hadakozáshoz fogtak, illetve ha útnak indultak, akkor összekötötték deréktájon 

a tunikát, hogy ne akadályozza őket a laza ruha viselete. Azt üzeni Urunk e versben, hogy ne 

gondolja egyetlen nép sem, hogy azért, mert távol van a csapás kiindulási pontjától, azért nem 

fogja elérni. Korunk globális világában sokkal nagyobb eshetősége van annak, hogy ez nemcsak 

megtörténjen, hanem nagyon súlyos következményei is legyenek. 

 

A héber szövegben a „megrontattok” helyett a már előbb tárgyalt, héber ’hátat’ szó áll. A szó 

jelentése a fentieken túl a csalódás egy nagyon elveszett állapotát, az összetöretés krízisét is 

magába foglalja. Mint amikor bíztál valakiben, de magadra hagy, majd kiderül, hogy mások is 

inkább vele tartanak és nem veled. Az elveszettség állapotában az embert zavar és rémület keríti 

hatalmába. 

 

10-11. versek: „Tanácskozzatok, de haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert 

Isten van mi velünk! Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, 

hogy e népnek útján ne járjak, mondván:” 

 

Ilyen kritikus helyzetben és ekkora teherrel hogyan lehet megküzdeni? A népek szövetségest és 

partnert keresnek, elkezdenek sorban egymással tárgyalni, hogy kieszeljenek és megalkossanak 

egy olyan tervet, amellyel a csapás káros hatását a legerőteljesebben csökkenthetik, de minden 

intézkedés teljesen hatástalannak bizonyul. Miért? Azért lesz eredménytelen, mert a velejéig 

romlott, önző, pusztító és kizsákmányoló rendszer eszköztárával akarják a rendszer egyensúlyát 

visszaállítani. Ebből a rendszerből teljesen hiányzik Isten és az Ő beszédére, tanácsára való 

odafigyelés. Olyan a társadalmunk, mint ahogy Dávid király a Zsoltárok 14. fejezetében 

lefestette a környezetét. Mégis azt mondja Ézsaiás, hogy az „él immánuel”, az erős Isten más 

állásponton van, mint a népek. Neki más útja van, amit a benne bízóknak már elkészített. 

 

Ahhoz hogy a csapás következményei között veszteség nélkül járhasson mindaz, aki Istenhez 

tartozónak vallja magát, más úton kell járnia, azaz más életmódot kell folytatnia. 

Azt mondja Ézsaiás, hogy Istentől való erős tanításra, üzenetre van szükségünk, hogy meg 

tudjunk maradni Benne ebben a viszontagságos időben. Más megközelítéssel úgy is 

mondhatnánk, hogyha az Úrnak a határozott üzenete nem végez a beállítottságunkban, 

irányultságunkban erős változásokat, akkor Ő nem fog tudni megtartani, hanem a világrendszer 

életmódjában levőkkel együtt a csapás, mint egy ár a világiakkal együtt elsodor Tőle, és a 

csapásnak súlyos következménye lesz a mi életünkre nézve is. 

Miről kell, hogy tanítást kapjon Isten népe? 
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12. vers: „Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme 

szerint ne féljetek és ne rettegjetek;” 

 

Isten mindenkinek személyesen akarja elmagyarázni és megértetni, hogy a Tőle való eltávolodás 

egyik legnagyobb veszélyforrása, ha hiszünk az összeesküvés szelleme tanításának.  

 

A Marx és Engels Kommunista Kiáltványban olvashatjuk a következőt: „Kísértet járja be 

Európát - a kommunizmus kísértete”. A Sátán száz éve a kommunizmus ideológiájával, egy 

igazságosnak és jóságosnak látszó ideával csapott be néptömegeket. Az egyik embercsoportot 

teljesen világi, jóléti, önző és tékozló életmóddal magához láncolta, de a másik felének igaznak 

tűnő tanítást, ideológiát kellett adni, mivel az utóbbiak az igazságnak, a jónak keresői. A Sátán 

ajánlata ma számukra az összeesküvés ideája. 

 

Két évvel ezelőtt, a Covid-járvány kezdetén egyik testvéremet hallgattam, ahogy beszélt. Valami 

nagyon nyugtalanítót érzékeltem a szellememben és szerettem volna neki segíteni, de nem 

tudtam mivel állok szemben. Másnap este kérdeztem az Urat és kértem, hogy jelentse ki, mi a 

probléma ezzel a testvérrel. Az Úr azt mondta, hogy nyissam ki a Bibliát az Ézsaiás 8. fejezetnél 

és olvassam el. Amikor a 12. vershez értem, megmozdult bennem a Szent Szellem. Elküldtem a 

testvéremnek az Igét, és elmondtam neki a fentieket. Nagyon meglepődött az Igén, hogy a Biblia 

kijelenti, hogy mi Isten álláspontja az emberek valami elleni összeesküvéséről, illetve az 

összeesküvés elméletről. 

 

Időközben nagyon sok olyan, főleg világi tanítást ismertem meg, ami a Covid kapcsán a világi 

háttérhatalmak ármánnyal teli, korrupt, gonosz és álságos munkáját igyekezett leleplezni. 

Nagyon igaznak és izgalmasnak tűnt ezek megismerése és láttam, ahogy egyre több férfinak 

imponál az, amit hall. Meglepődtem, hogy egyre több férfitestvéremet beszippantotta ez a 

szellem, és nyilvánvalóan ennek a világi üzenetnek, tanításnak hatása alá került. Körülbelül egy 

fél évvel ezelőtt az egyik ilyen videó nézése alatt kijelentette a Szent Szellem, hogy ez egy 

tudatos és programozott félrevezetés, és felhasználják az igazságot kereső hitetlen és hívő 

embereket, hogy terjesszék azt. Ezzel a tettükkel pont az ellenkezőjét érik el, mint amit 

szeretnének. Nem megmentik őket a démonikus erők, valamint a pénz és hatalommániás világi 

hatalmasságok befolyása alól, hanem azok szándékát a világban hirdetve és szétszórva 

megfertőznek másokat a bevezetendő új világrend rendszerének ismeretével, és e gonosz társaság 

uralma alá hajtják őket. 

 

Figyeljetek és vigyázzatok! Az nem baj, nem bűn, ha az összeesküvés-elmélet tanítását 

ismeritek, azzal tisztában vagytok, de ha az átvette az Ige helyét az életetek egyes területein, 

akkor nagy bajban vagytok. Ma is aktuálisak Pál apostol szavai: 
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„Áron lettetek megvásárolva: ne váljatok emberek rabszolgáivá!” (1 Korinthus 7:23 Névtelen 

Biblia) 

 

Kérlek, vizsgáld meg magad e területen. Sőt ha azt akarod, hogy az Úr erős keze legyen veled, 

akkor kérd meg testvéreidet, hogy szóljanak neked, figyelmeztessenek, amikor az Ige helyett az 

összeesküvés tanának befolyása alapján beszélsz. Légy bátor és őszinte a testvéri közösségedben 

és akkor meglátod, hogy Krisztus az Ő testébe milyen csodás védelmező mechanizmust épített 

be. 

 

Testvéreim, nagyon nagy szükségünk van az alázatra, hogy alá tudjuk rendelni magunkat, az 

egónkat a mások általi krisztusi, megmentő és önzetlen szeretetnek. A világban egyre nagyobb 

lesz a feszültség, és ha nyomás alá kerülnek az emberek, akkor a félelem miatt eluralkodik rajtuk 

a bizalmatlanság. Az Úr ismeri esendő természetünket, ezért van egy ajánlata. Ha nem tudsz a 

környezetedben zajló eseményeken, bajokon változtatni, akkor ahhoz, hogy a világ ne legyen 

benned, ne tudjon uralkodni feletted, helyezd Őt a teljes életed Urává és ismerd el, hogy Ő a 

megváltód, azaz Övé minden, ami vagy és mindened, amid van. Hidd el, hogy ha Atyánk a 

legfontosabb újszövetségi kijelentésben, a megváltásban, az Isten és ember kapcsolatának 

helyreállításában merte alkalmazni a rabszolgatartás társadalmi berendezkedését, akkor 

bízhatunk abban, hogyha Ő a legjobb rabszolgatartó, akkor a legjobb pozíció számunkra a 

rabszolga státusza és állapota. Tudom, hogy az önértékelésünkkel ellenkezik ilyen döntést hozni, 

de ahogy először értelmetlennek tűnt, hogy Isten Fia emberi hús-vér testben meghalt a kereszten 

a bűneinkért, mégis megértettük, hogy Jézus ily módon a bűneinknek az Isten által megszabott 

árát fizette ki, akkor ugyanígy meg fogjuk érteni azt is, hogy a legjobb hely és állapot számunkra 

az, ha úgy féljük őt, mint a legjobb rabszolgatartót az Ő rabszolgája. A bizalom által már nem az 

emberek által közvetített sátáni félelem, hanem az Isten féltékeny szeretete által létrejövő, a Neki 

sérelmet okozni nem akaró félelem, majd azzal együtt a féltő szeretet fog uralkodni a szívünkben, 

a lelkünkben. 

 

Még nem beszéltünk ezen az igehelyen említett rettegésről. Miért fogja el rettegés a népeket? 

Olyan gazdasági válság, krízis fogja el a nemzeteket, ami ijesztően félelmetes lesz. Amikor e 

sorokat írom, a nemzeteket, az egész világot elérő és átható gazdasági válság még nem 

érzékelhető, de már bizonyos mértékű nyersanyag és áru hiányát jelzik a médiumok. 2021 őszén, 

amikor írásom első felét lejegyeztem és az ukrajnai háborúnak még nyoma sem látszott, 

kérdeztem az Urat, hogy mekkora és milyen lesz az a válság, ami bekövetkezik. Akkor a 

szellememben egy határozott benyomás és egy gondolat jött fel: olyan mértékű lesz ez a 

gazdasági világválság, mint a 2008-as gazdasági válság háromszorosa. Az Ige nem sokat 

mond a gazdasági válság természetéről, megnyilvánulási módjáról, de ezen igevers alapján 

biztos, hogy minden nemzetet elér majd: egyeseket kevésbé fog érinteni, míg másokat nagyon 

súlyosan. Egy biztos, hogy ha Isten azt mondja, hogy rettegni fognak a népek, akkor nem egy kis 
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gond, baj fog bekövetkezni. Higgyétek el, én is hús-vér ember vagyok, nem könnyű nekem 

ezeket leírni. Nem véletlenül kezdtem úgy írásom 2020. év végén, hogy nagyon komor üzenet 

és nagy súly nehezedett rám, mikor ezt az igeszakaszt és az első magyarázatokat mutatta az Úr, 

miközben a Covid-járvány remélt végét hirdették és a régi, tékozló, jóléti és öncélú életbe való 

visszatérést harsogták. 

 

13. vers: „A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!” 

 

Mégis van Jó hír, a szabadulásunknak van egy Isten által meghatározott módja! Az elmúlt 

évtizedek után egy új időszak fog beköszönteni a Gyülekezet életében. A jólét és az önző életmód 

általánossá válása miatt a korábbi években nem az volt a központi üzenet a gyülekezetekben 

hogy a hívő életünk, az Úrral való járásunk egyik legmeghatározóbb elemének az Ő iránta való 

félelmünknek és rettegésünknek kellene lennie. Néha egy-egy alkalommal kaptunk tanítást, hogy 

„a félelem helyett az Isten félelmét kell választanunk”, de ez az üzenet jellemzően az önző 

életmódunk és a lelki békénk megtartására irányult, kizárólag az egyént szolgálta. Egy olyan 

krízishelyzetben, gazdasági válságban azonban, amikor az ember nagyon sokat, akár mindenét 

elvesztheti, amikor teljes létbizonytalanságba kerülhet, akkor ez a lelket megnyugtató üzenet már 

nem lesz elegendő. Ekkor ki fog derülni, hogy az egész önző, kizsákmányoló, kapitalista 

életmódunk Isten szemében teljesen korrupt, számára elfogadhatatlan, az újszövetségi 

gyülekezeti testvériség elveivel összeegyeztethetetlen, ezért a csapás következményeként 

kialakuló nyomás alatt az öncélú életmód egy pillanat alatt összeomlik, és ekkor derül ki a 

becsapott embertömegek számára, hogy az életmódjuk rossz alapra lett építve. Ezért azonnal 

meg kell kezdeni a számunkra ugyan teljesen új, de az Újszövetségben mindig is ott levő, 

lejegyzett alapra építeni az életünket! Az elmúlt két évben jó néhány elvi és gyakorlati példát 

leírtam, igehelyekkel együtt, sőt figyelmeztettelek is benneteket, hogy azonnal kezdjétek el az 

életmódotok megváltoztatását, mert nemsokára a csapás megérkezik, és akik nem készültek fel, 

azok úgy fogják szembetalálni magukat a csapással és az azt követő eseményekkel, mintha egy 

betonfalnak csapódnának. Szóltam nektek, hogy ne gondoljátok, hogy viccelek. Hát, meddig 

vacillálsz még?   

Testvéreim, az újszövetségi életben nem a farizeusok Mammont szerető életvitelét 

keressük, építgetjük, hanem Isten gyülekezetébe, a testvéri kapcsolatainkba helyezzük a 

„javainkat”. 

 

A Máté 18:19-20-ban azt olvassuk, hogy egy krízishelyzeten akkor tudunk úrrá lenni, ha előtte 

már minden dologban egyetértést kereső testvérekkel felépítettünk egy kapcsolatot, majd ezekkel 

a testvérekkel a gonosz minden formáját le tudjuk győzni. Ha keresed és építed a „ketten vagy 

hárman egyetértésben levő” kapcsolatot, akkor látszólag csak pár személynek tudsz segíteni és 

páran neked is fognak tudni segíteni. Azonban ha, mindenki másik kettő vagy három személlyel 

létrehoz és épít egy erős kapcsolatot, akkor az olyan lesz, mint egy nagy háló. 
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Egy hálóban minden egyes csomó legfeljebb 4 másik csomóval van kapcsolatban, és mindegyik 

csomóhoz újabb csomók kapcsolódnak. 

 

Meg kell látnunk, hogy a háló megtartó erejét a csomót magát is alkotó és a csomókat összekötő 

kötél határozza meg! Nem csak én, azaz a Krisztusban levő „csomó”, nem is a Krisztusban levő 

sok testvér, a „csomók”, hanem a testvérek és a testvérek közötti kapcsolat együttese határozza 

meg a gyülekezet, a „háló” erejét. Ilyen a Krisztus teste a Kolossé 2:19 szerint. Mindez csak a 

Krisztusnak, mint fejnek és az Ő testének való teljes önátadás és a mindenkiben valóvá váló, 

egymás iránti feltétlen bizalom által valósulhat meg, illetve működhet nap, mint nap. 

 

Amikor beüt a krach, a nagy gazdasági válság, akkor minden ember a lehetősége szerinti 

tartalékához fog nyúlni. Azonban, ha az anyagi javaidba helyezted a tartalékaidat (bizalmadat), 

aminek nagy részének elérhetősége bizonytalanná fog válni, akkor mihez fogsz nyúlni, mi fogja 

megtartani az életedet? Még ha magadat meg is fogod tudni tartani, mivel fogod megtartani más 

testvéredet, embertársadat? Ezzel szemben te, aki a testvéreidbe helyezted szellemi, lelki és 

fizikai javaid nagy részét, akkor a csapás idején is ahhoz a 2-3 testvéredhez fogsz fordulni. Ebben 

a helyzetben egy csoda fog működni, ők és a hozzájuk kapcsolódók lesznek segítségül számodra, 

te pedig ő számukra, így mindannyian ugyanúgy megosztjátok magatokat és javaitokat a 

testvéreitekkel, mint annak előtte, csak még nagyobb mértékben és célzott módon. 

 

14-15. versek: „És Ő nektek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael 

két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak. És megütköznek köztük sokan, s elesnek és 

összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak!” 

 

Mindaz, aki elindul ezen az újszövetségi úton, különös vezetést és gondoskodást fog 

megtapasztalni. Nem az anyagi vagy lelki megelégedettségről, hanem a szellemi beteltségről 

beszélek. Mint ahogy az igazi szerelemben, a kedvesed, az édesed tölti be a szívedet, az életedet, 

minden érzésedet és vágyadat, és nem az számít, hogy a másik gazdag vagy csinos. Ő a lényeg 

és a közöttetek lévő izzó kapcsolat. 

 

Urunk Jézusunk egy nagyon bensőséges és közvetlen kapcsolatra vágyik velünk. Isten az Ő 

törvényét a szívünkbe írta a Szent Szellem által. Neki nincs szüksége közvetítőkre, felkent 

szolgálókra és istentiszteleti helyekre, a bensőséges és közvetlen kapcsolat létrehozásához és 

fenntartásához. E területen is igaz a Márk 10:29-30, ha mindezeket elengeded, akkor a valódi 

értékeket kapod Istentől, és ha Ő úgy akarja, akkor ezeket is visszakapjátok megtisztítva, és nem 

mint urat, akit szolgálni és tisztelni kell, hanem mint kiszolgáló személyzetet és eszköztárat. A 

Zsidók 10:26 szerint, így néz ki az újszövetségi gyülekezetben a szent hely: Krisztus van középen 

és mi hívők nála és körülötte összegyűlünk. 
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Többen már átélitek Jézussal a bensőséges és közvetlen kapcsolatot, mert megtapasztaljátok, 

ahogy felekezeti segédeszközök közbeiktatása nélkül naponta élő módon szól hozzátok Uratok 

és bármikor ti is megszólítjátok Őt (1 János 2:27, Galata 1:12). A János 6:48-51 szerint a Jézussal 

való kapcsolat napi szellemi tápláléka lett egész lényünknek. Néhányan félnek elengedni a 

segédeszközöket, a felekezeti mannákat, mert felidéződnek bennük a korábbi rossz tapasztalatok, 

amikor attól kellett félniük, hogy nem fognak tudni életben maradni. Az Urunkkal való kapcsolat 

azonban olyan kenyér, eledel, amiben az életnek olyan hatalmas ereje van, ami által legyőzhető 

a halál. Még ha olyan sivár körülmények jönnek is az életünkben, mint a puszta, Isten számára 

az a hely is csak egy a sok lehetőség közül, ahol megdicsőítheti magát, ahol meggyőződhetünk 

az Ő megtartó erejéről, és rácsodálkozva tapasztaljuk meg a megelégedettséget. Igen, ez nem a 

könnyebb, a széles út, hanem a keskeny út, ahol ha a körülményekre nézünk, szűkösnek látszanak 

a lehetőségek, de a kihívások között látszik meg Isten hatalmas ereje, sőt itt tapasztaljuk meg az 

Ő valódi személyiségét. 

 

Nézzük meg a Lukács 7:24-28 igeversekből, hogy Jézus miként jellemezte bemerítő Jánost és 

kora vezetőit: 

 

„Miután pedig elmentek János követei, beszélni kezdett a tömegekhez János felől: Mit mentetek 

ki a pusztába megcsodálni? Nádszálat, széltől megrendülőt? Hanem? Mit látni mentetek ki? 

Puha nőies ruhákban feldíszített embert? Lássátok meg: a dicsőséges ruházatban és 

fényűzésben leledzők a palotákban vannak! Hanem? Mit látni mentetek ki? Isteni szóvivőt? 

Igen, leszögezve mondom nektek, isteni szóvivőnél is nagyobbat! Ez az az ember, akiről meg 

van írva: »Figyelj! Én kiküldöm az én követemet a te színed előtt, aki el fogja készíteni a te utadat 

teelőtted.« Mert leszögezve mondom nektek, nagyobb isteni szóvivő asszonyok szülöttjei közül a 

bemerítő Jánosnál senki sincs! De aki kisebb az Isten Királyságában, nagyobb nála!” (Névtelen 

Biblia) 

 

Hadd kérdezzek tőled valamit. Ki kívánna ma úgy élni, mint a bogarat evő és szőrruhát viselő 

hajléktalan János? Milyen antiszociális, civilizálatlan, maradi és csóró személy, mondanák ma! 

Sőt, mekkora botrány, hogy a mi gyülekezeteinkből, az egyházunk templomaiból egy ilyen 

személy kihívja a hívőket, majd bűnbánatra és megtérésre szólítja fel őket! Mit képzel magáról 

ez a törvénykező, senki által szolgálatra fel nem kent, egyházi tisztségbe be nem iktatott János? 

Jézus mégis azt mondja róla, hogy a próféták között ő volt a legnagyobb. Miért? Mert ő 

meghozta azt az áldozatot, hogy a széles utas testvériség helyett a számára kijelölt keskeny 

utat felvállalta, és ő az életében, sőt az élete árán is betöltötte a szolgálatát. Jézus azt mondja 

ezzel a hallgatóinak, hogy a János áldozathozatala a mérce, ehhez kell igazodni testvérek! 

Tegyél Isten és az emberek felé még több önátadást és áldozatot, és a legkisebb leszel a magad 
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szemében és minden ember előtt. Így leszel nagyobb nála, azaz így lesz az újszövetségi 

életmódod nagyobb az Isten királyságában a korábbi, ószövetségi életmódodnál. 

 

A ma gyülekezete olyan, mint a világ. Jézus világossá teszi, hogy egy határozott döntést kell 

hozni, el kell engedni a kényelmes életmódot és az élvezetekben való gyönyörkeresést. Jézus azt 

mondja, hogy vannak, akik úgy mutatják magukat és a környezetüket, mint ha gazdagok 

lennének: a ruhatár és a sminkkészlet, a díszlet legjavát illik bemutatni, továbbá jó, ha van egy 

újabb dicsekedni való a következő istentiszteleten, ahol a testvérek megtapasztalhatják, láthatják, 

hogy „én tudok élni”, élvezem és ügyesen kihasználom a földi jólét és önzés gyönyörűségét. Hát 

nem ilyen életet élnek azok, akik egykor és ma is közösségi személyként mutatják be magukat 

és azzal dicsekednek az emberek előtt, hogy mivé tette őket istenük és a gazdagságukból mennyi 

jót tesznek másokkal? (Lukács 22:24-26) Ezek elvették jutalmukat, megkapták dicséretüket az 

emberektől itt a földön. Ezért ne csodálkozzunk, hogy a János mércétől távoli életmódjuk miatt 

nem hallják Atyánk hangját. 

 

Jézus felhívja a figyelmünket valamire. Ha az „Isten királyi gyermekei”-nek járó gazdag 

életmódot folytató emberek megütköznek a te újszövetségi életmódodon, akkor úgy fognak téged 

kikerülni, mint a sétáló ember az úton kifordult macskakövet, vagy mint egy kátyút, nehogy arra 

rálépve vagy abba belelépve elessenek. Bárcsak meghaltak volna Urunk számára az ilyen 

emberek! Ők azonban megtesznek mindent azért, hogy el ne essenek, megtartsák az életüket. 

Vajon miért akarják megmutatni mindezekkel, hogy hogyan kell élni e világban? Azért teszik, 

hogy uralmuk alá hajtsanak, hogy uruk, a Mammon isten rabszolgája legyél. Közben észre sem 

veszed, hogy elkábítottak és már másik Jézus az urad és emiatt nem hallod se Jézus Urunk 

hangját, se a testvérek Igére alapozott figyelmeztető szavát. 

 

Izráel házának és Jeruzsálem lakosainak mondják magukat és így hívják őket a nem hívők. 

Bárcsak valóban az „Istentől nem tágító”, az „Istennel állhatatosan kitartó” és a „béke birtokosa” 

lennének ők, és nem csak a felszínen, a felekezeti imidzsben és egymás megszólításában 

merülnének ki e nevek használata. Az előttünk álló időszakban azáltal, hogy nyilvánosan 

megütköznek a krisztusi életmódban és ezért hangos véleménynyilvánítással lejáratják az Úr 

testvéreit, még inkább láthatóvá fog válni az újszövetségi hívők és a Mammonban hívők közötti 

különbség. 

 

16. vers:„Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!” 

 

Meg kell értenünk, hogy az újszövetségi életmódot, az általam fentebb részletezett gondolatokat 

nem fogja tudni mindenki magáévá tenni, csak az, aki meghalt Krisztusban. Legtöbb hívővel az 

a baj, hogy egyáltalán nem adta halálba az egész életét, hanem csak egy „így szoktuk” módon éli 
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az életét a felekezete, a szellemi vezetőinek tanítása szerint. Pedig Pál ilyen mintát adott Krisztus 

követőinek: 

 

„A Messiással együtt keresztre vagyok feszítve: bár élek, de többé már nem „én”, hanem a 

Messiás él bennem. Azt az életet pedig, amit most hústestben élek, az Isten Fiában való hitben 

élem, aki szeretett engem, és önmagát adta helyettem.” (Galata 2:20 Névtelen Biblia) 

 

Halálba adás nélkül nincs Krisztusban való élet, sőt, aki nem adta halálba az életét vele együtt, 

abban a Krisztus élete sem működik. Nem elég, hogy a gabonamag bekerül a földbe, hanem 

annak meg is kell halnia. Sokan kapnak egy érintést Istentől, még meg is térnek vagy akár 

bemerítkeznek vízbe, Szent Szellembe és sok nagyszerű dolgot tesznek, de amikor egyedül 

maradnak, teljesen elvesztik a talajt a lábuk alól, hiányzik nekik a megszokott élettér. Ezért 

bármely életszakaszban vagy, hozz egy döntést: a Messiással együtt folyamatosan meghalok 

az egóm számára és a továbbiakban az életemet nem az egóm, hanem a kereszten helyettem 

meghalt és a halál állapotából feltámasztatott Messiás irányítja. 

Ha halálba adtál mindent, akkor ahogy az Atya felemelte a halál állapotából Jézust, ugyanazzal 

a dicsőséggel és erővel fog téged is az új életben, az újszövetségi életmódodban vezetni. 

 

Azt mondja Isten az igeversünkben, hogy az az életmód, ami az Ő tanításával, szó szerint 

törvényével egyezik, arra Isten tesz pecsétet, azt Ő hitelesíti jelenlétével és természetfeletti 

bizonysággal nem csak bennünk, hanem mindazokban, akiknek továbbadjuk az újszövetségi élet 

alapelveit. 

 

Ugyanis a Törvény a hívő zsidó gondolkozásában nem egy írott paragrafus, hanem egy olyan, 

Istentől kapott életmód, amit a szülők továbbadnak a gyermekeiknek, majd ők is az ő 

gyermekeiknek. Ez a Tóra lényege (Példabeszédek 6:20). Oktat, utat mutat, Isten szerinti 

magatartást, viselkedést és szokásokat alakít ki az egyénben és a közösségben. Mindezt az 

életmódot csak azok kapják meg, akik hajlandók azt elsajátítani. Ők a tanítványok. A tanítvány 

nem csak egy olyan embert jelöl, aki megtanult és elsajátított valamit, hanem a mindennapokban 

azt gyakorolja, alkalmazza, aszerint él, mert a jelleme teljesen olyan, mint aki tanította. Így csak 

az képes élni, aki meghalt önmagának és Krisztusnak él. Mondhatnánk ezt úgy is, hogy be lett 

törve és meg lett szelídítve Isten számára. Egy tanítványon látszik, hogy hozzászoktatta magát, 

átrendezte az életét az újszövetségi mintához. Ezért jegyezzétek meg, hogy ahogyan te élsz, úgy 

fognak a téged nézők és hallgatók élni. Amit te követsz, azt fogják követni ők is. Aminek, akinek 

a tanítványa vagy olyan tanítványaid lesznek! Ezért elsődleges cél, hogy térjünk vissza az Igéhez 

és annak gyakorlatias tanításához, hogy Krisztus tanítványai legyünk és a krisztusi tanítványok 

kövessék életünket. 

 

17. vers: „Én pedig várom az Urat, aki elrejté orcáját Jákób házától, és benne bízom.” 
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Azt mondja Urunk nekünk: tudom, hogy vágyakozva vártok engem, talán már késlekedésnek 

érzitek, hogy nem történnek úgy a dolgok, ahogy ti emberek szeretnétek, de most fel kell 

készülnötök, mint menyasszonynak az Ura visszajövetelére. A visszajövetel előtti időben a 

napok azonban még gonoszabbá válnak, nekünk pedig, Őt követőknek mindenben fel kell 

készülnünk. Emlékeztet Urunk, hogy az Ő neve Jahve, a Vagyok. Olyan idők fognak jönni, 

aminek az elmúlását az emberek szeretnék siettetni, de Ő azt mondja, hogy aki bennem, a 

Vagyok-ban lesz, az megszabadul a gonosz napok elmúlásának sürgetésétől, az szabad lesz, és 

tiszta fejjel és szívvel, jó, Isten szerinti döntéseket fog meghozni. 

 

Nem úgy azonban Jákób háza, akinek a neve „a másik sarkában van”. Lesznek olyan testvéreink, 

akik a sarkunkban lesznek. Miért lennének? Mert olyan állapot lesz, olyan időbe lépünk be, hogy 

a Jákób háza, az Igének engedetlen Egyház elől el lesz rejtve az Ő arca, az Ő jelenléte, amikor 

az Isten nem lesz látható, megtapasztalható az érzékszerveinken keresztül, hanem minden egyes 

hívő csak a saját szelleme által fogja tudni meghallani Őt. Ezért keresni fogják azok sarkát, útját, 

akik nem csak várakozva várnak, nem tudva, hogy mi vár rájuk, hanem mennyei kijelentéssel, 

vezetéssel előre tekintve várják Urukat. 

 

Miért tenne ilyet Isten? Mert minden gyermekével személyesen akar foglalkozni és meg akarja 

tanítani őket arra, hogy egyedül is meg tudják hallani a pásztor hangját még Urunk, Jézus 

visszajövetele előtt. (János 10:27) Lesznek sokan, akik szellemi emberek lesznek és elsajátítják 

a mester hangjának meghallását, de még többen lesznek, akik mint korábban, most is látásban, 

az érzékszerveik alapján akarnak tájékozódni, más embereket akarnak követni, azok sarkában 

akarnak lenni. Ezek a „testvérek” ekkor jönnek rá, hogy képtelenek meghallani a pásztor hangját, 

mert sokáig egy másfajta keresztyén életmód szerint éltek (Márk 10:23-27). Ezért nagy kihívás 

lesz számukra a jóléti, kapitalista és önközpontú életmódot levetkőzni, elhagyni. Bizonyára 

sokan lesznek, akiknek ez nem fog sikerülni. Ezért mondom nektek évek óta folyamatosan, hogy 

kezdjétek el az Igéhez igazítani az életeteket, mert nagyon nehéz idők fognak jönni és a 

megmaradásunk is kérdésessé fog válni. Pedig abban az időben olyan tanítványokra lesz szükség, 

akik Krisztushoz hasonlóan, mint rabszolgái leteszik az életüket másokért, hogy a sarkunkban 

levők élete megváltozhasson. 

 

Ha nekünk a jólét idején évek kellettek ahhoz, hogy elhagyjuk a babiloni életmódot, a Baál 

istentől megfertőztetett keresztyén életet, akkor mennyivel nehezebb lesz azoknak, akiknek 

mindezt a változást és változtatást a súlyos gazdasági válságban kell megtenniük!  

 

18. vers: „Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nekem az Úr jelekül és csodákul Izraelben: a 

Sion hegyén lakozó seregeknek Urától (vagyunk mi)!” 
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Jézus azt üzeni: figyelj, vedd észre, hogy az örökkévaló egy igaz Isten volt az, aki téged és engem 

odaadott Jézusnak egy különleges feladatra, speciális céllal, hogy Izraelnek, a magát az „Istentől 

nem tágító”-nak, az „Istennel állhatatosan kitartó”-nak nevezett egyház számára jellé és csodává 

tegyen. 

 

A mi tanítvány voltunk egy jel, azaz útmutatás lesz azok számára, akik időben később indultak 

el, illetve, akik utánunk születnek meg. Így volt ez minden időben. Atyánk minden időben 

gondoskodott egy maradékról, akiket kihívott a nép, a hívők tömegéből arra a feladatra, hogy 

felkészítve őket az Atya bizonyságai és a hamisítatlan Ige hirdetői legyenek. Amikor így teszünk, 

így élünk, akkor annak gyümölcseként Isten egy újabb csoportot hív ki a sokaságból, hogy 

folytassák a mi és az elődeink munkáját. Teljesen természetes, hogy ezeknek az embereknek a 

felkészítését Isten nagyrészt közvetlenül, személyesen végzi el. Ne keseredj el azon, hogy olyan 

sokszor magadra hagynak az emberek, a hívők és egyedül kell megtanulnod, hogy hogyan kell 

Istennek tetsző életet élned, hanem inkább adj hálát testvérem, mert ez azt jelenti, hogy 

Isten, mint tanító, mint mester tanítványoz téged. A tanító és tanítvány kapcsolatában az a 

legnagyszerűbb, hogy együtt lehetnek, hogy együtt élhetnek. A János 17:3 szerint ilyenkor 

nem történik más, mint hogy már itt a földön éled az örök életet: 

 

„Az pedig az örök élet, hogy megismerhetnek téged, az egyedül igazi Istent, és akit elküldtél, a 

Messiás Jézust.” (Névtelen Biblia) 

 

Azt mondja a 18. igevers, hogy jelekül és csodákul leszünk mások számára. Ez egyáltalán nem 

azt jelenti, amit egyesek hirdetnek a Zakariás 8:23 alapján, hogy mint valami celebet úgy fognak 

csodálni minket, rajongani értünk. Inkább ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor hegyek között egy 

nagy erdőben túrázunk és például egy piros kereszt jelzést kell követnünk a célig. Egyrészt az 

erdőben sokféle ösvény fut mindenfelé, ezért sokszor a mi jelzésünkkel ellátott utat keresztező 

és néha azzal párhuzamos úttal találkozunk. Másrészt figyelnünk kell, hogy ne veszítsük szem 

elől a jelzést, vagy észre kell venni, hogy hol látható a mi jelzésünk a sűrű erdőben. Végül arra 

is figyelni kell, hogy a többi jelzés ne zavarjon meg minket, ragaszkodjunk a mi piros kereszt 

jelzésünkhöz. 

 

Így van a hitéletben is. Számos ember életútja, tanítása, üzenete keresztezi utunkat vagy éppen 

csak egy ideig figyelünk rá, mert hasonló a mi útirányunkhoz. De ezeket az utakat is sokan 

taposták ki, mint a mi utunkat is. Hogy hova tartanak az utak, az egy valamiből derül ki 

számunkra, a felettük levő jelzésből. Utunk során látunk más formájú jelzéseket. Talán még 

hasonlít is a miénkhez a piros X vagy a zöld kereszt, de az érzékeinket gyakorlottá kell tenni a 

Bibliától idegen tanítások felismerésére, hogy a különböző és idegen tudományok ne tudjanak 

bennünket félrevezetni, elvinni az újszövetségi életmódtól (Zsidó 5:14, Zsidó 13:9). Ha 
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eltévedünk az erdőben milyen boldog érzés tölt el bennünket, amikor meglátjuk a mi jelzésünket. 

Egy kisebb csodát élünk át, közben felsóhajtunk, és azt mondjuk: megmenekültünk. 

 

Amikor a 18. versben a jelről és csodáról olvasunk, akkor e leírásra és ez utóbbi élményre kell 

gondolnunk. 

 

A ’jel’ szó a héberben pont olyan tartalmú, mint a turistajelzés, ami az utunk első lépésétől az 

úticélig előre jelzi az irányt, miközben folyamatosan emlékeztet, hogy mi volt a kiindulási jelünk. 

A héberben a csoda szó jelentéstartalma ugyanaz, mint amilyen a példámban említett útjelzés 

megtalálásának öröme. Csodás öröm újra megtalálni Krisztust, a megváltót és az Ő általa és a 

tanítványai által kitaposott keskeny utat. Az újszövetségi tanítványság útja minden időben az 

egyház bármely ágazatában a világból a mennybe vezet. 

 

19. vers: „És ha ezt mondják tinektek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, 

akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-e a nép? az élőkért a holtaktól (kell-e 

tudakozni)?” 

 

Sokféle alternatív út kínálja magát az újszövetségi életmód helyett vagy mellett, attól függően, 

hogy mennyire könnyen sikerül letéríteni róla a vándort. Bizonyára megrökönyödünk, hogy aki 

egyszer átélte azt a csodát, hogy a bűneitől megszabadult, vagy, hogy közel jön hozzá Isten, mint 

édes apuci, vagy, hogy szól hozzá és megtelik élettel, az hogyan fordulhatna halottidézőhöz vagy 

jövendőmondóhoz? 

 

A Septuagintában e szavak helyett, azt olvassuk, hogy azt mondják, tudakozzatok a „földit 

szólótól és attól, aki a bensejéből (gyomrából) üres dicsőségvágyat beszél”. 

Lássuk be sok hang van, ami próbálja utánozni Jézust. A János 10:27-ben Jézus a 

következőképpen erősíti meg a hozzá vágyakozókat, az ő tanítványait: 

 

„Az én juhaim az én hangomra hallgatnak, és én ismerem őket, és követnek engem …” (Névtelen 

Biblia) 

 

Figyeljünk, nehogy úgy járjunk, mint akik az életútjuk során mindenféle sipogó vagy suttogó 

(szó szerint mormogó) hangról azt gondolják, hogy isteni forrásból származik csak azért, mert a 

hang forrása felett a kereszt jelzés látható. 

 

A jellemzően kapitalista és kizsákmányoló életmódot élő országokból, főleg az USA-ból jönnek 

olyan hangok, amik ezek közé sorolhatók. A legjobb, ha ezeket meg se hallgatod. Ha már keresel, 

kutakodsz, akkor ne a felszínes és könnyen elérhető nyugati üzenetektől várd Isten szavát, hanem 

keletről, sőt még inkább Közel-Keletről, a Biblia kultúr-környezetéből. 



24 

 

 

Hogy milyen földi és saját dicsőségvágyunkat betöltő hangoktól akar megvédeni Urunk Jézus? 

Ilyenek például azok a könyvek, videók, tanítások, konferenciák vagy csendes napok, amik 

néhány nap alatt új életet, helyes önértékelést, Istentől való házasságot, vagy munkahelyet, vagy 

feleséget, férjet és engedelmes gyerekeket kínálnak. Lehet, hogy ez így működik a Mammon 

istenénél, de nem úgy Elohimnál, az életünket megváltoztató erővel és hatalommal rendelkező 

Istennél. Az életünkre vonatkozóan mindenről elmondhatjuk, hogy instant módon nem lehet az 

Isten útját, gondolkodásmódját elsajátítani, ahhoz időt és fáradságot nem sajnálva oda kell szánni 

magunkat, és nem csak szokásokat kell megváltoztatni, hanem a bűneinket, istentelen rossz és jó 

vágyainkat is át kell adni Neki. 

 

Másik hasonló csoport a suttogó (szó szerint és helyesebben mormogó) tanok. Ilyenek a 

betegség, a szegénység, az átok, a démonok és a halál elleni, valamint az áldás, a szabadulás, a 

gyülekezetnövekedés, a gazdagság, a bőség és bármilyen önfejlesztő célú igehelyek listája, amit 

naponta el kell mondani, meg kell vallani, hogy azok ismételt mondogatásával, mormolásával – 

ahogy a Baál papok tanítják – „aktivizáljuk isten erejét”. 

Hol tanította Jézus, Pál, Péter vagy bármely apostol a hívőknek ezeket a technikákat? Ha 

nem találsz olyan igehelyet, ami erre tanít, akkor azok egy másik jelzés szerinti életutat 

hirdetnek, egy másik keresztyénség szerinti életmódot tanítanak azért, hogy önszántadból 

térj le az Újszövetség útjáról. 

 

Az életünket nem lehet földi vagy démonikus, azaz halott, isteni élet nélküli dolgokkal, erőkkel 

és technikákkal élővé tenni. Mindezzel csak a gyakorlatlan lelkeket lehet becsapni. Aki viszont 

az élő Isten, Elohim hangját hallja és az Ő Igéjét, az Írást ismeri, az szellemi ember, és le tudja 

leplezni ezeket a hazug és megtévesztő embereket. Te hallod Isten hangját? Átéled naponta az Ő 

vezetését az életutadon? 

 

20. vers: „A tanításra és bizonyságtételre (hallgassatok)! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek 

nincs hajnalok:” 

 

Annyi összezavart, különböző látásmóddal rendelkező, egymásnak feszülő hívő van manapság. 

Ez azért van, mert különféle, az Írástól idegen üzeneteket és tanításokat hallgatnak, amikről 

megmagyarázzák nekik, hogy a Bibliában benne van. Valójában a sokféle földi és démoni 

tanítással azért tudtak szétválasztani bennünket, mert az Isten Igéjének eredetileg lejegyzett és 

fellelhető írásától, üzenetétől választottak el minket. Itt az ideje, hogy visszaállítsuk az Isten Igéje 

tekintélyét az Ige eredeti üzenetének kinyilatkoztatásával. Vissza kell adni újra az embereknek a 

reformáció idején átélt világosságot és krisztusi örömöt, amikor a gyülekezetek sorra leplezték 

le a római tanok alapján felépített másfajta keresztyénséget oly módon, hogy a Biblia üzenetét 

hirdették a saját nyelvükre lefordított Bibliából. Ma ismét ez a feladunk. Le kell leplezni a 
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babiloni és kapitalista keresztyénséget, és közben vissza kell állítani az Ige eredeti üzenetét 

és az újszövetségi keresztyénséget! Csak az Isten Igéje hozza el számunkra az egységet! 

 

Az elmúlt századok során végzett sok apró módosítás a bibliafordításokban utat nyitott a hamis 

tanok terjedésének, miközben elfedik és erőtlenné teszik Isten Igéjét és annak mélyebb üzenetét. 

Mint ahogy Károli Gáspárék tették, úgy nekünk is vissza kell térni a Biblia eredeti görög 

alapművéhez a Textus Receptushoz, és abból kell hirdetni az újszövetségi életmódot, 

valamint leleplezni a tékozló, önző életmódot propagáló hazug keresztyén tanításokat. Ha 

nem ezt tesszük, megegyezünk azokkal, akik a törvénytelenséget erősítik, mert a Biblia minden 

Igétől eltérő tanítást és életmódot törvénytelenségnek nevez! Ne csodálkozzunk, hogy miért 

olyan sikeres és eredményes ma is egy másfajta keresztyénség, hiszen a széles úton – a világgal 

együtt – haladva a Mammon istene támogatja őket, hiszen e világ fejedelme, a Sátán nagy erőkkel 

végzi sok ember látszathívőséggel való elaltatását. Ezzel az utolsó időszak katartikus, démoni, 

Isten törvényét teljesen nélkülöző végének eljövetelét sietteti, amikor a legnagyobb lesz a 

hitgyakorlás a Földön, ami egy másik krisztus szolgálata és imádata; valójában hitehagyás. Ne 

mondd azt, hogy ez nem történhet meg veled, mert van Bibliád és gyülekezetbe jársz. A kérdés, 

hogy hallod-e naponta Jézus szavát, és érted-e, amit a Bibliában olvasol? 

 

Vissza kell térni ahhoz a gyakorlathoz, hogy az Igét kizárólag Igével magyarázzuk! Fejezzétek 

be a történetek mesélésével, a világi és a keresztyén emberek idézeteivel, szólásaival, továbbá a 

tanaitokkal félremagyarázott prédikációitokat! Merjünk az Igéről világosan és nyíltan beszélni, 

és merjünk egymással vitázva az Úr igazságát keresni, hogy lelepleződjenek a tévtanításaink, 

hogy el tudjuk hagyni a saját igazságunkat, hogy mindezek helyett Isten igazsága jusson uralomra 

bennünk és köztünk. (Ap.csel 17:10-11, Filippi 3:8-9) 

 

A tanításról (eredetileg törvényről) és a bizonyságtételről már a 16. versben olvastunk. Tehát az 

az életmód, ami az Ő tanításával – szó szerint törvényével – egyezik, arra tesz Isten pecsétet, azt 

hitelesíti jelenlétével és természetfeletti bizonysággal. 

 

A bizonyságtételnek fordított H8484 Strong kódú szó a 16. és 20. igeversen kívül még egy 

helyen, a Ruth 4:7 igeversben fordul elő: 

 

„Ez volt (a szokás) régen Izraelben, a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak 

megerősítésére: A férfi lehúzta az ő saruját és oda adta felebarátjának, és ez volt a bizonyság 

Izraelben.” (Károli) 

 

Testvéreim, húzzátok le saruitokat, amivel eddig védtétek lábaitokat, azaz vegyétek le 

igazságaitokat, amivel eddigi életmódotokat védelmeztétek és térjetek vissza az Ige tanításához, 

az Úr törvényéhez és Isten törvényszerűségeihez, mert csak ezek által fognak a megváltás 
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következményei és mindaz, ami a birtokotokban van élővé és éltetővé válni, magatok és mások 

számára áldássá lenni. 

 

Boldogok lesznek azok, akik le merik venni saruikat, hogy kölcsönösen át tudják adni egymásnak 

a mennyei királyság örökségét, mert ezáltal minden alkalommal úgy fogják átélni a Szent 

Szellem adta új kezdet valóságát, mint ahogy naponta kora reggel, hajnalban a világosság 

felváltja az éj sötétjét. 

 

Nagy sötétség borult a földre, az istennélküliség sötétje, aminek következménye nem marad el. 

Az elmúlt pár év során a bajok egymás után érkező és egyre nagyobb hulláma 

figyelmeztetés volt a gazdasági válság cunamija, súlyos csapása előtt. 

 

Hogyan jöhet el népünk és a hívők életében az Atyától kirendelt hajnal, az élet világossága 

hogyan támadhat fel rajtunk? A válaszadáshoz hadd kérdezzek valamit. Mennyire éhezel és 

szomjazol az Úr Igéje, beszéde után? Imádkozz velem együtt először magadért, majd büszke 

népünkért és a hívőkért, hogy bűnbánatra tudjanak jutni és vágyjanak Atyánkkal való 

személyes kapcsolatra és az Ő Igéje eredeti üzenete után! 

 

„Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való 

éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.” (Ámos 8:11 

Károli) 

 

Csak azok fogják átélni mindezt, akik cselekvői lesznek ennek az Igének. Mit mond a Szent 

Szellem az Ézsaiás 8:21-22 igeversekben azokról a hitetlen emberekről, akik nem ekként 

cselekszenek? 

 

21. vers: „Úgy bolyongani fognak (a földön), szorongva és éhezve; és lészen, hogyha 

megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé,” 

 

Értsétek meg és lássátok be, hogy mi fog bekövetkezni az egész földre elérkező gazdasági 

válságban mindazokra a hitetlenekre és hívőkre, akik nem fordultak el a kapitalista, 

kizsákmányoló, jóléti és önző életmódjuktól. Azt mondja a fenti Ige, hogy „szorongva és éhezve 

fognak bolyongani a földön”. 

 

Az egész Földre kiterjedő csapás jön, aminek a legsúlyosabb jellemzőjét, az éhezést Atyánk 

külön kiemeli. A Septuagintából ez az Ige így hangozna szabad és magyarázó fordítás 

szerint: a gazdasági krízis legsúlyosabb csapása „a kemény és kegyetlen éhínség máshonnan 

– másik országból – érkezik el rájuk”. A nyomorban az emberek kitartanak lakóhelyükön, de 

amikor a szegénység és munkanélküliség olyan nagymértékű lesz, hogy már éhínséggel párosul, 
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akkor az emberek elindulnak más helyre, más országba. Az Ige szerint óriási baj lesz, mert az 

emberek az egyik országból a másikba fognak vándorolni az egész Földön, annak 

reményében, hogy majd ott jobb lesz, de a csapás körbe-körbe járja az egész lakott Földet, 

és hol itt, hol ott fog gazdasági krízis elindulni, ami miatt ide-oda fognak az emberek 

vándorolni. Az újabb és újabb tovább utazók csak növelni fogják a csapás hatásait, mert 

idegenekként a bajt, a munkanélküliséget, a nincstelenséget és az éhezést viszik magukkal az új 

célországba. 

 

A Septuaginta fordításban található „kemény” szó, a szkelló héber szónak felel meg, ami az 

„aszal, szárít” Igéből képzett szó. Ebből megértjük azt is, hogy amint a sivatagi szél rátör a 

vidékre, ami szárítással aszalja meg a lédus gyümölcsöt, úgy fogja az éhínség megszárítani, 

elcsökevényesíteni a tékozló, kapitalista és jóléti életmódot.  

 

Néhányan azt fogják gondolni, hogy amikor sikerül egy élelmiszer hiányán úrrá lenni, akkor 

rendbe jönnek a dolgok és minden olyan lesz, mint régen, és visszakapják régi életüket, de NEM! 

Figyeljük meg, hogy azt olvassuk: hogyha megéhezik! A Septuaginta szabad és magyarázó 

fordításban még világosabban fogalmaz: „hogyha meg fognak éhezni, akkor szomorúak, 

bánatosak lesznek és rosszat fognak mondani, átkozni fogják az ország legmagasabb szintű 

vezetőit és emiatt fel fognak hagyni azzal a gyakorlatukkal, hogy felnézzenek az égre”. 

 

Az emberek kivétel nélkül el fogják veszíteni a tékozló, jóléti életmódjukat és az ország vezetőit 

folyamatosan azért fogják szidni, mert olyan intézkedéseket kell, hogy hozzanak, amivel az 

ellátás biztonságát szavatolják. A vezetők nem fognak tudni mást tenni, mint a különlegességeket 

leépítik, mert csak így fogják tudni a pénzügyi forrásokat átcsoportosítani. Az országhatárokon 

átnyúló intézkedések hatásai egy idő után olyannyira meg fogják változtatni az emberek 

mindennapjait, hogy a korábbi kapitalista berendezkedés globálisan át fog alakulni, és teljesen 

el fog csökevényesedni. A korábbi zajos és vibráló, élménnyel teli és a lehetetlent is elérő, az 

újdonságokat vadászó és tékozló életmód helyét át fogja venni az általunk az 1980-as 

évekből jól ismert szürke, kispolgári, korlátolt és lehetőségektől megfosztott, de csendesebb 

és őszintébb társadalmi élet. 

 

A Prédikátor 5:8-ban azt olvassuk: 

 

„Ha a szegényeknek nyomoríttatását, és a törvénynek és igazságnak elfordíttatását látod a 

tartományban: ne csodálkozzál e dolgon; mert (egyik) felsőrendű vigyáz a (másik) felsőrendűre, 

és ezek felett (még) felsőbbrendűek (vannak)”. (Károli) 

 

Láthatjuk Salamon királynak meglátásából, hogy egy ország romlása és elszegényedése a 

következő vezérelvnek való engedelmesség miatt következik be. Nincs olyan vezető, így 
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miniszterelnök sem, akit egy másik ország vezetője ne felügyelne, sőt minden vezető, 

miniszterelnök felett mindig felette áll egy olyan ország vezetője, miniszterelnöke, aki nem csak 

meghatározza a többi vezető mozgásterét, hanem olyan szabályokat hoz, amivel a többi 

miniszterelnöknek romlásba és szegénységbe kell vinniük az országukat. 

 

Mivel Salamon király volt, ezért biztosak lehetünk benne, hogy személyes tapasztalata alapján 

mondhatta ezt! Ebben az igeversben Salamon kinyilatkoztatja, hogy a Föld országainak politikai 

berendezkedését a Sátán az általa leuralt embereken keresztül irányítja. Azt is tudjuk azonban az 

Igéből, hogy csak az Isten által elrendelt cél beteljesüléséig kap hatalmat egy-egy vezető, a 

miniszterelnök. Tehát nem kell a bekövetkező romlás folyamatai mögött összeesküvés 

elmélet általi koncepciókat és hatalmasságokat keresni, mert ezek mögött e Föld istene, a 

Sátán áll, akit viszont Isten pórázon tart. 

 

Salamon azonban egy hasznos tanáccsal, a legjobb megoldási javaslattal látja el az istenfélő 

vezetőt a következő igeversben. A Prédikátor 5:9 versben a következőt olvassuk. 

 

„Az ország haszna pedig mindenekfelett a földművelést (kedvelő) király.” (Károli) 

 

„És az ország többlete mindenféleképpen a megművelt szántóföld uralkodója által van.” 

(Septuaginta) 

 

Annak az országnak a vezetője, miniszterelnöke, aki a szántóföldet, a mezőgazdaságot bármely 

gazdasági ágnál többre becsüli az országában, az a legjobbat teheti az országával, mert nem csak 

a népét menti meg az éhezéstől, biztosítja számukra a legalapvetőbb ellátást, a teljes körű 

élelmezést, hanem még többlete is marad, amivel a szegénységbe süllyedt többi országot ellátja 

élelemmel, sőt az a kereskedésükben kívánatos fizetőeszközzé válik. Áldott az a vezető, az a 

miniszterelnök, aki mindent megtesz a mezőgazdaság felvirágoztatására! Így áldott lesz az 

ország azon mezőgazdásza is, aki jó szakemberként Istentől kapott vezetéssel minden 

tudását és pénzét a mezőgazdaságba, a szántóföldek minél nagyobb hozamú termésének 

elérésébe fekteti. Ezen túl kijelenthetjük azt is, hogy aki őket megáldja, az is áldott lesz. Így 

kinek mije van, legyen például vagyona, ha más ágazat helyett a mezőgazdaságba fekteti, az a 

mezőgazdaság, az élelmezés gyors felfutását fogja segíteni, aminél nem lehet nagyszerűbbet 

tenni egy éhség idején. 

 

A 21. vers végén a Károli fordításban azt olvassuk, hogy „megátkozza Istenét, és néz fölfelé”, 

míg a Septuaginta fordításban azt olvassuk, hogy „el fogja hagyni a feltekintést a mennyre”. E 

két fordítás látszólagosan ellentmondásban van egymással, valójában mindkettő külön-külön jól 

mutatja be két embercsoport válságra adott reakcióját. Előbbi esetben a hitetlenek tömege el fog 

fordulni Elohimtól, az erős és hatalmas Istentől és más szellemi forráshoz fordulnak, míg utóbbi 
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esetben a maradék kivételével a hívők tömege el fogja hagyni azt a bibliai gyakorlatot, hogy 

a mennyből szerezzék, Istentől kapják vissza szellemi látásukat, vagy más megközelítéssel, 

nem fognak tenni azért, hogy Isten szerinti módon lássák meg újra magukat. 

 

Mindennek egyik oka, hogy már nem kutatva olvassák a Bibliát, hanem a Baál vallás vezetőire 

hallgattak, hozzászoktatták magukat a nekik tetsző, lendületes és kellemes emberi tanításokhoz, 

ezért Isten a tévelygésre odaadta őket, hogy a másik Jézus, egy másik keresztyénség hazug 

szelleme becsaphassa őket, mert inkább szerették a jóléti, tékozló életmódot és az önmaguk 

szeretetét, mint Isten Igéjét és a valódi Jézus által küldött, őket figyelmeztető testvéreket. (2 

Thesszalonika 2:8-12, 2 Timóteus 3:4-5, 2 Krónikák 18:7, Lukács 20:10-12) 

 

Amikor még jólét volt, lett volna bőven szabadidejük, hogy elsajátítsák, hogyan lehet az Atyával 

közvetlen és élő közösségbe kerülni. Ehelyett a hívő vezetők az Igével össze nem egyeztethető 

hitgyakorlatot folytattak éveken keresztül, amik által nem sajátíttatták el a hívőkkel, hogy mint 

jelent Jézus követőjének lenni. Így amikor eljön és tartósan beáll a csapás, az éhínségek 

sorozata miatt választaniuk kell majd a földi és a mennyei éhség között. Sokan a csapás 

sorozatai között se fognak bűnbánattal Atyánkhoz jönni, hogy megtérjenek a tévtanításokból, 

hanem a másik Jézus, a Mammon hazug tanítása szerint fogják megoldani problémájukat. 

 

22. vers: „És azután a földre tekint, és íme mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak 

éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva!” 

 

Lesznek olyanok, akik a gyülekezeti alkalmon való részvétel helyett a nagyobb fizetéssel, de 

több munkaidővel járó munkahelyet, munkakört vagy munkabeosztást fogják választani. 

Valójában a csapás megjelenése során lelepleződik lelkületük, hiszen korábban is a 

Mammon gazdagságát választották, csak akkor nem kellett elmaradniuk a „közösségből”. 

 

Emlékszem az 1994-1996-os évek idejére, amikor a Bokros-csomag intézkedése nyomán minden 

hónapban rendszeressé vált, hogy a gyülekezeti szolgálatot szombat este át kellett szervezni, mert 

akkor derült ki, hogy valamelyik szolgálattevőnek vasárnap munkába kell mennie. Ne 

csodálkozzatok, ha eljön ugyanez az idő, sőt olyan is lesz, hogy sokan nem mennek el, és ezért 

nem lesz értelme megtartani a gyülekezeti szokásos összejövetelt, vagy nem fogják a tagok a 

tizedet befizetni, így nem lesz elég bevétel és nem lesz miből a pásztort fizetni vagy be kell zárni 

a templomot, a gyülekezeti épületet. 

 

A hitetlenek és különösen a hívők e magatartásukkal még inkább elmélyítik a válságot, így még 

nagyobb lelki nyomást és anyagi megszorításokat hoznak el magukra. Tartósan be fog állni 

anyagilag a nyomor, valamint lelkileg a nyomás és a sötétség, a homály ideje, olyannyira, hogy 

nem találják e helyzetből a kiutat, ugyanis Atyánk nem fog válaszolni nekik, mert korábban 
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megvetették a válságra előre elkészített és a Bibliában mindig nyilvánvaló, Jézus által 

bemutatott újszövetségi életmódot. 

 

Akik azonban Atyánk által a gyülekezetének megszabott, keskeny úton járnak, azok hallani 

fogják Jézus hangját és követni fogják Őt, meg fogják élni az Újszövetség Igéit, mert őket nem 

kötik a felekezeti hagyományok, a Mammon tékozló, jóléti életmódja és a számtalan nyugati 

szellemiségű tévtanítás, legyen az a Baál, a római katolikus, a hellén vagy az amerikai tévtanítás 

bármelyike. Ők azok, akik megértik, és ezért megélik az Ámos 8:11 igeversben leírtakat, illetve 

azért imádkoznak, hogy mások is átéljék ennek az Igének valóságát és megtartó erejét: 

 

„Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való 

éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.” (Károli) 

 

Imádkozz velem együtt először magadért, majd büszke népünkért és a hívőkért, hogy 

bűnbánatra tudjanak jutni és vágyjanak Atyánkkal való személyes kapcsolatra és az Igéje 

eredeti üzenete után: 

 

„Atyám! Kérlek, adj a hívőknek és a magyar népnek ne ennivaló utáni éhséget és innivaló 

utáni szomjúságot, hanem megelégíthetetlen és folytonos éhséget, valamint olthatatlan 

szomjúságot a Te beszéded, az Igéd után! Ámen" 

 

2022.02.26-2022.04.20.  

 

Felhasznált források: 

 

- Névtelen Bibliát, ami egy új, kompromisszummentes, a bizánci vonalat képviselő Textus 

Receptus görög szövegre épülő Újszövetség fordítás, amely elérhető innen: 

https://nevtelenbiblia.blogspot.com/ 

- a Biblia-Felfedező szoftvert, 

- a szoftverből elérhető 1550. évben Stephens által összeállított és 1894. évben Scrivener 

által átdolgozott Textus Receptus görög kéziratot, 

- valamint a szoftver által biztosított Újszövetségi Ógörög-Magyar Szótár 2. és 

Újszövetségi Ógörög-Magyar Szótár 1. kiadását 

- továbbá a Septuaginta morfológiailag A. Rahlfs által címkézett, i.e. 270-ben kelt görög 

szövegváltozatát. 

https://nevtelenbiblia.blogspot.com/
http://www.mobilbiblia.hu/
http://www.crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=TR
http://www.mobilbiblia.hu/biblia-vasarlas-ogorog2-info.php
http://www.mobilbiblia.hu/biblia-vasarlas-ogorog-info.php
http://www.crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=LXX
http://www.crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=LXX

