„….legyetek erősek az Úrban….”
Textus: Ef. 6,10
„Végezetre atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében”!
Kedves Imatársak!
A fenti idézetben ott van a folytatás is Pál apostol szavaival: „.. és, az Ő hatalmas
erejében.” Azt hiszem, erre szükségünk is van mindnyájunknak. A szemeink előtt kezdenek
beteljesedni Dávid Wilkerson, több mint 30 évvel ezelőtti látomásai. Nemcsak a gazdasági
nehézségekre gondolok, hanem az egyházba is betörő szexuális szabadosságra, az
egyneműek házasságára, és a már nyíltan homoszexuális papokra, vagy „gyülekezetekre”. A
társadalom teljesen át van itatva a gonoszság minden mocskával. Teljesen legálisan
hivalkodnak a melegek, leszbikusok, transzszexuálisok, transzvesztiták fővárosunk utcáin,
kormányzati és társadalmi támogatottsággal a hátuk mögött. Beteljesedtek Mikeás próféta
szavai, amikor ezt mondta: „Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a
tövisbokor”. (Mik. 7, 4) Szinte még azoknak kell szégyenkezniük, akik Isten Igéje alapján
utálatosságnak tartják ezeket, a dolgokat. Ők azok, akik nem toleránsak, nem eléggé
felvilágosultak. Azokat ítélik el, akik nem futnak velük a szennyes áradatba. Nem csoda,
hogy felbátorodnak némelyek, hogy a rájuk bízott gyermekeket molesztálják, hogy a
pedofíliát is megengedhetőnek tartsák, amit jelenleg még büntet a törvény. Sok más
szégyenletes dolog is van még. Nem szükséges a „sötét kép festése”, mert mindenki
láthatja, akinek szeme van! Érdemes hát megfogadnunk Pál intelmeit, melyet szellemi fiának
Timóteusnak ír.
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az
emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik
iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek,
rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők,
felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a
kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét…”. (2 Tim. 3, 1-5)
A kegyesség máza nem elég és megtévesztő. Nekünk és mindenkinek Isten erejére van
szükségünk! Mi nem a félelemnek a lelkét vettük, hanem az erőnek Lelkét! Ezért nem
szabad a világgal együtt megrémülnünk és kétségbe esnünk. Péter apostol mondja nekünk:
Szeretteim ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely a próbáltatás végett támadt….”. Az
Úr most próbára teszi a hívők hitét, kitartását, az Őbenne való bizodalmát. A mostani
nehézségek, kell hogy rádöbbentsék az egész világ kereszténységét arra, hogy fel kell
ébrednie minden lagymatag hívőnek, és kiáltani kell az Úrhoz. Ugyanezt kell tenniük a
magyar keresztényeknek is, akármelyik felekezetbe tartoznak is. Nincs kivétel. Sajnos a
globalizáció magával hozza, azt a gondolatot, hogy egymást mentegetik az országok a
gonosz megtűrésében. Nálunk is arra hivatkoznak, hogy Nyugat-Európában már
elfogadottak ezek a dolgok, amiket korábban említettem. Az Antikrisztus készül az uralmára,
és most mossa át az emberek elméjét, és nem a közembereknél kezdi, hanem a
befolyásosaknál, vezetőknél, politikusoknál. Vannak információink arról is, hogy vezető
emberek jósok és varázslók tanácsait kérik ki, és azok alapján döntenek. Már benne
vagyunk a „sodomai és gomorai” időkben, amiről tudjuk, hogy hamarosan ítélet következik.
Isten ítélete. Mielőtt ez megtörténne, még valamit tennünk kell!
Három fontos területen harcba kell szállnunk!
Imádkoznunk kell országunk gazdasági és pénzügyi helyzetének javulásáért. A
problémákat mindenki ismeri. Tudjuk, hogy ezeket csak az Úr tudja megoldani. Ehhez
viszont az egész népnek meg kellene alázkodnia, megtérni az Úrhoz, vezetőstől együtt,
és kérni az Úr segítségét. A Tőle való bölcsességet!

A modern gyarmatosításnak vagyunk az elszenvedői, amikor nem a fegyverek és katonák
győznek le, hanem a bankok, és azok, akik kiszolgáltatottá teszik országunkat ennek.
Idegen érdekek állnak a háttérben.
Ahelyett, hogy megtérnénk, vagy bűnbánatot tartanánk, és az Úrhoz fordulnánk, sajnos mi
magyarok pont ennek az ellenkezőjét tesszük. Egyre nagyobb mértékben fordulnak az
emberek az okkult praktikák felé. Meg kell törnünk az okkultizmus erejét. Hatalommal kell
szolgálnunk a megtévesztett, és „rabságban” lévő embertársaink felé, hogy megismerhessék
az ÉLŐ ISTEN hatalmát, és megtérjenek. Az utóbbi időben az okkultizmusnak olyan széles
palettája kínálja az embereknek a „megoldást”, hogy az már szinte ijesztő. Nem szabad
megengednünk, hogy az egyházba is beszivárogjon, hogy még keresztényeket is
megtévesszen. Ellene kell állnunk minden ilyen erőnek, és az Úr hatalmával legyőzni!
A harmadik terület, amelyre Igék is utalnak, (..és megtelt a föld erőszakossággal..). Az utóbbi
időben egyre több erőszakos cselekmény történik, úgy az országon belül, mint kívül.
Tanárverések, rasszista molotov-koktélos támadások, romagyilkosságok, diákverések és
gyilkosságok, magyarverések határainkon túl. Hevülő gyűlölet, balhézó csoportok,
szélsőséges nézeteket valló csoportok megerősödése, feszült magyar-szlovák viszony stb.
Nem sorolom tovább!
Inkább imára hívok mindenkit, akár tartozik imacsoporthoz, akár nem. Aki az Úrhoz
tartozik, annak most „feladata van”. Eljött az Úrhoz való kiáltás ideje! Kapcsolódjunk össze
ebben a szellemi harcban, miközben az eddig végzett szolgálatainkat is folytatjuk, sőt még
intenzívebben tesszük, mint eddig! Ezekhez az Úr ad erőt nekünk! Nem a saját erőnk által
megyünk harcba, az Úr felfegyverez és felbátorít bennünket! A Seregek Ura velünk van!
Kérjünk védelmet, befedezettséget, bölcsességet és vezetést, ehhez a szellemi
harchoz, mert jól tudjuk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk.
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