Kathie Walters - Isten szekerei megérkeztek
fordította: Szabó Zsolt

Az elmúlt évben hatalmasan megnövekedtek Isten jelenlétének és erejének természetfölötti
demonstrációi az Ő gyermekei között. Az elmúlt néhány hónapban sok új mennyei portál nyílt
meg minden nemzet fölött, amelyeken keresztül Isten elküldte az Ő harci szekereit a Földre.
Ezek a szekerek a világ minden táján embereket vettek fel és különböző helyekre utaztak
velük. Amikor a mennyei portálok megnyíltak, angyalok és tüzes szekerek ezrei érkeztek
közénk, hogy az üdvösség örököseinek - azaz neked és nekem - szolgáljanak, és együtt
szolgáljanak velünk Isten Királyságának kiterjesztésében.
Ezek közül az angyalok közül sokan még nem jártak korábban a Földön. Észrevetted már,
hogy Isten szereti megmutatni, amit más nemzetekben cselekszik? Tudtad, hogy te is
utazhatsz Isten szekerein? Nem kell erőlködnöd, hogy bármit is kiérdemelj, vagy méltóvá válj
az ilyen szellemi utazásokhoz. Az örök dicsőség szellemi birodalma a te örökséged!
A közelmúltban Isten jelenléte és ereje nagyon erősen megnyilvánult Ausztráliában és ÚjZélandon. Az alábbiakban megosztok egy csodálatos bizonyságtételt, amely a világ
különböző pontjain megnyílt mennyei portálokkal és Isten tüzes szekereinek megérkezésével
áll kapcsolatban.

Isten szekerei megjelennek Új-Zélandon
Miközben Új-Zélandon prédikáltam az Úr jelenlétének parfüm illata folyamatosan érezhető
volt és méz, illetve olaj jelent meg mindenütt az embereken. Mindenkin megjelent a dicsőség
és sokan szabadultak meg vallásos szellemektől és mindenfajta negatív kötelékektől.
Miközben Papatoetoe városában az Elim Gyülekezetben szolgáltam, azt éreztem, hogy valami
ellenállásba ütközöm. Hirtelen azt láttam, hogy közvetlenül a bejárati ajtó fölött egy hatalmas
vörös sárkány jött be a terembe és gyorsan, egyenesen felém repült. Hátra léptem egy lépést,
mert a sárkány feltűnése eléggé meglepett. Ekkor közvetlenül fölöttünk fényt pillantottam
meg és láttam, ahogy megnyílik egy mennyei portál, amin keresztül angyalok és szekerek
ezrei érkeztek Új-Zélandra. Azonnal rengeteg különféle angyali aktivitást észleltem és sok
szekér érkezett hozzánk. Tudtam, hogy ugyanabban az időpontban sok más nemzet felett is
több új portál megnyílt.
Az alábbiakban közzé teszem az Új-zélandi Ian Johnson pásztor beszámolóját az egyik
vasárnap délelőtti összejövetelről, amely alatt több utazást is tett az angyalokkal Isten egyik
harci szekerén.
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Találkozás az Isten szekerein érkező angyalokkal
Már azon a két összejövetelünkön is sok természetfölötti esemény történt, amelyekre a
vasárnap délelőtti szolgálatot megelőzően került sor az Elim Gyülekezetben Papatoetoeban.
Ezen a vasárnapi alkalmon Kathie az angyalokról és Isten szekereiről osztott meg velünk egy
üzenetet. Miközben imádkozott az emberekért elindultam a tömegben, hogy segítőket
szervezzek Kathienek, akik elkapják azokat, akik leestek a Szent Szellem ereje alatt. Hirtelen
én magam is földre estem és miközben ott feküdtem mindenki lába előtt a padlón, a Szent
Szellem ereje alá kerültem. Miközben még tudatában voltam annak, hogy emberek vannak
körülöttem, egyre erősebben tudatába kerültem a szellemi valóságnak.
Ahogy ott feküdtem a padlón egy angyal és egy tüzes szekér jelent meg mellettem. A szekér
lila színű volt arany díszítéssel és két ló húzta. Az egyik fekete a másik fehér színű volt. Az
angyalnak szintén lila színű ruhája volt, amely arany szegéllyel volt díszítve és arany színű
selyem övet viselt. Az arcából nem sokra emlékszem, kivéve, hogy mindig mosolygott
egyfajta ösztönző és bátorító mosollyal.
Leginkább úgy tudnám érzékeltetni azt ami történt, mintha egy rendkívül élénk álom tárult
volna fel előttem és minél beljebb kerültem ebbe a látomásba, annál valóságosabbá vált.
Miközben arra fókuszáltam amit magam előtt láttam, hallottam, ahogy az angyal megszólított
engem. Lágy hangon beszélt, de nagyon határozottan és meggyőzően. Azt mondta: "Ugorj
be!" - és kezével a szekér felé intett. Láttam saját magamat, ahogy közeledtem a szekér felé és
beugrottam az angyal mellé. Nem emlékszem, hogyan értünk oda az első uticélunkhoz, de
azonnal ott voltunk. Az egyik pillanatban még Papatoetoeban voltunk Új-Zélandon, a
következő pillanatban pedig már az indiai Rajahmundry városának egyik utcáján
száguldottunk.
Ahogy odaértünk mindenfelé démoni lényeket láttam az utcán, akik elmenekültek előlünk és
fedezéket kerestek maguknak, hogy elbújhassanak. Mivel a szellemi valóságban voltunk, csak
a szellemi lényeket láttam. A fizikai világ eseményeit nem érzékeltem és nem láttam az
embereket az utcán. Világosan emlékszem arra, hogy a legnagyobb izgalmat az a látvány
jelentette számomra, ahogy a démoni lények könnyedén és minden megerőltetés nélkül le
lettek győzve. Sok utcán végig száguldottunk India különböző más városaiban és falvaiban is.
Azután Törökországban találtam magam, ahol ugyanez történt. Ahogy hirtelen leereszkedtünk
a magasból és hatalmas sebességgel végig robogtunk több utcán, a démonok minden irányba
szétugrottak, hogy kitérjenek a szekerünk útjából.
Ezután Jeruzsálembe érkeztünk és leparkoltunk a Siratófal tetején. Egy másik angyal jött oda
hozzánk és azt kérdezte tőlem: "Akarsz menni még egy kört?" Én erre azt válaszoltam:
"Igen!" Erre az angyal azt mondta: "Nézz a hátad mögé!" Ahogy megtettem sok szekeret és
angyalt vettem észre, akik hozzánk csatlakoztak. Újra felszálltunk és ez alkalommal
Egyiptomba mentünk, ahol egy város közelébe értünk. A velünk együtt érkező sok szekér
hatására a démoni erők még jobban szétszóródtak, mint az első utazásunk során. Korábban azt
láttam, hogy egész utcák megtisztultak, most azonban egész városrészek tisztultak meg a
sátáni erőktől.
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Újra Törökország felé repültünk, majd miután keresztül száguldottunk rajta, megint Indiába
érkeztünk. Az India dél-nyugati részén fekvő Kerela állam vízi útjainál szálltunk le. Nehéz
volt elhinnem, hogy milyen erős és kiterjedt démoni tevékenység zajlott a vízi utakon és azok
környékén. Ahogy leereszkedtünk a magasból és közvetlenül a víz felett utaztunk újra azt
láttam, hogy a démoni erőket hatalmas mértékben elsöpörtük és szétszórtuk. Ezután
Bangalore városa fölött haladtunk el és visszatértünk a tőle északabbra fekvő Andhra Pradesh
államba, majd vissza indultunk déli irányba Tamil Naidu államon keresztül.
Sri Lanka szigetén álltunk meg. Nem tudom pontosan miért, de majdnem olyan gyorsan,
ahogy megálltunk, újra fel is szálltunk és mindez idő alatt az én szekerem haladt elől, a többi
pedig minket követett.
Ezután lementünk Malajziába és Szingapúrba, majd keresztül haladtunk Indonézián és a
Fülöp Szigeteken, végül Ausztrália keleti partján álltunk meg Gold Coast városában.
Az angyal újra megkérdezte: "Akarsz menni még egy kört?" Azt válaszoltam: "Persze, hogy
akarok!" Csodálatos élményben volt részem és felismertem, hogy valami miatt nagyon fontos
volt, hogy olyan sokszor utazzak együtt az angyallal, ahányszor csak hívott. Úgy tűnt, hogy
célja van annak, amit az angyal mutatott nekem, én pedig semmit nem akartam ebből
elmulasztani.
Ismét Jeruzsálembe tértünk vissza, megint Törökországon keresztül. Ezúttal is odajött hozzám
a másik angyal a Siratófal tetején. Egy vessző volt a kezében, amit felém nyújtott és intett
nekem, hogy vegyem el a kezéből. Kinyújtottam a kezem és elvettem tőle a vesszőt, az angyal
pedig ezt mondta nekem: "Fel tudod fogni, hogy te most itthon vagy?"
Ez olyan volt számomra, mint egy felismerés, hogy arra kaptunk elhívást, hogy már a földön a
természetfölötti szellemi világban éljünk. Ezután az angyal ezt mondta: "Lépj ki!" Egyetlen
kézmozdulatának hatására újra Új-Zélandon találtam magam Papatoetoe városában, a
gyülekezetünk összejövetelén. Csodálatos volt. Amikor visszatértem úgy éreztem, hogy
teljesen meg vagyok ittasodva a Szent Szellemtől és egy ideig nem is voltam képes a lábamra
állni. Ezután az élmény után a természetfölötti szellemi világ nagyon közel került hozzám és
nagyon könnyűvé vált számomra, hogy oda be-, és kilépjek.
Röviddel az első utazásom után, egy nap újra meglátogatott az angyal a mennyei szekérrel,
miközben éppen ebédeltem, és elvitt engem Indonéziába, amit teljesen elborítottak az ébredés
tüzének lángjai. Úgy értem, hogy az egész nemzet lángokban állt és csak a lángokon keresztül
láthattam az embereket. Leereszkedtünk a lángok között és láttam, ahogy a gyerekek az
utcákon táncoltak. Emlékszem, hogy az volt rám a legnagyobb hatással, ahogy a gyerekek
dicsőítették Istent, énekeltek, kiáltoztak és szerették Jézust. A felnőttek tele voltak örömmel,
ahogy nézték a gyerekeket Indonéziában egy hatalmas, nemzeti szintű ébredés szoros
ölelésében. Úgy tűnt, hogy mindenki az utcákon volt. Úgy éreztem, mintha ez egy nagyon
közeli esemény lett volna.
Az angyal visszavitt engem, hogy folytassam az ebédet, de továbbra is ott jött, ment
körülöttem az egész ebéd alatt, miközben nagyon játékosan mosolyogott rám, de többet már
nem szólt hozzám.
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Mit tanít a Biblia az angyalokról és Isten szekereiről
Miután megosztottam az élményeimet másokkal, sok e-mailt kaptam, amelyekben az
angyalokkal való találkozásom és annak célja felől kérdeztek. Az emberek azt kérdezték: "Mi
Isten célja a mennyei szekerekkel és az angyali segítséggel, amit az Ő szolgái számára
biztosít?" Gondolkodni kezdtem a nekem feltett kérdésekről és kíváncsi lettem, hogy
valójában mennyi szekere van az Úrnak és milyen hatással vannak ezek a földi eseményekre.
Ezt a választ találtam a Szentírásban:
68. Zsoltár 17: "Hatalmas az Isten serege, sok ezer harci szekér, velük együtt jön az Úr
dicsőségben a Sínai-hegyről."
2 Királyok 6:17: "Azután Elizeus imádkozott: „Örökkévaló, kérlek, nyisd meg a szemét, hogy
lásson!” Így is történt: az Örökkévaló megnyitotta a szolga szemét, aki ekkor meglepetésében
felkiáltott: „Harci szekerek és lovak!” Ugyanis Elizeus körül a hegy tele volt tüzes harci
szekerekkel és lovakkal."
Istennek sok-sok ezer szekere van, és nem gondolom, hogy az Atya hirtelen úgy döntött
volna, hogy mindet leparkolja, vagy nyugdíjba küldi őket. Ha Elizeus életében tele volt a
hegyoldal harci szekerekkel és angyalokkal, akik őt védelmezték, akkor ugyanezek a szekerek
és angyalok ma is körülveszik Isten szolgáit és segítik őket. Ezen felül a Zsidó levél is azt
mondja, hogy az angyalok olyan tüzes szolgálók, akiket az Úr azért küldött, hogy segítsék
azokat, akik öröklik az üdvösséget. Kik vezetik a mennyei szekereket? Az angyalok! Sőt néha
Jézus is mennyei szekérrel közlekedik!
Az Apcsel 8:26-ban egy angyal küldte Fülöpöt délre, a Gázába vezető útra és ő
engedelmeskedett, ami azzal végződött, hogy megkeresztelte az etióp főembert. Amikor
kijöttek a vízből "az Úr Szelleme hirtelen elragadta Fülöpöt". Egyszerűen eltűnt és sok
kilométerrel távolabb, egy másik helyen bukkant fel az Apcsel 8:39-ben. Ez egy
természetfölötti élmény volt.
Az Apcsel 9:3-ban Pált hirtelen vakító fény vette körül a Mennyből és a barátaival együtt egy
hangot is hallott az égből. Az Apcsel 9:10-ben Anániásnak nyílt látomása volt, amiben Jézus
jelent meg és utasításokat adott neki Pállal kapcsolatban. Ami ezután történt, az már
történelem. Az Apcsel 16:9-ben Pálnak nyílt látomása volt egy makedón férfiról. Az Apcsel
22:17-21-ben Pál transzba esett és látomást látott, az Apcsel 27:23-ban pedig egy angyal
jelent meg neki. A 2 Korintus 12:1-4 verseiben Pál elmeséli, hogy felvitetett a Mennybe. És
ezek csak azok az események, amelyeket feljegyeztek.
Az Apcsel 10:9-10-ben Péter transzba esett egy ház lapos tetején és a piknikezés egy teljesen
új értelmet nyert számára. Az Apcsel 12:6-10-ben egy angyal mentette meg Pétert. Az
esemény közben Péter azt gondolta, hogy mindez csak álom, de azután ráeszmélt, hogy a
természetfölötti szellemi világ sokkal valóságosabb, mint a természetes világ. A Jelenések
1:9-ben János apostol felvitetett a Mennybe.
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Isten mindnyájunkat arra hív, hogy a Természetfölöttiben éljünk
Az életem már soha nem lesz ugyanaz, mint az Isten szekerén való utazásaim előtt! Arra
kaptam elhívást, hogy a Természetfölöttiben éljek, mint ahogy minden keresztény ugyanerre
kapott elhívást. Az angyalokat az Úr azért küldte hozzánk, hogy segítsenek nekünk abban,
hogy egyre hatékonyabban tudjuk szolgálni Jézust, és egyre jobban szeressük Őt. Ebben a
pillanatban is sok ember lát angyalokat és sokan tapasztalják a Mennyből kiinduló
tevékenységeket. Akkor miért olyan nehéz nekünk, 21-dik századi keresztényeknek elfogadni
Isten tüzes szekereit, az angyalokat és a szellemi világ valóságát? A mennyei szekéren tett
utazásaim mindennél jobban meggyőztek engem arról, hogy természetfölötti segítség nélkül
az Isten által ránk bízott munka soha nem lesz elvégezve. Az Isten dicsőségének
természetfölötti birodalmában szerzett tapasztalataink minden esetben a lelkek nagyobb
aratását eredményezik a Földön.
Járjunk szoros együttműködésben a Szent Szellemmel, hogy megláthassuk, amint az Egyház
felszabadul annak elfogadására, hogy az örök dicsőség szellemi birodalmában több millió
segítőnk van, akik mindnyájan azt akarják látni, hogy Jézus megdicsőül a Földön. Szakítsunk
azzal a téves gondolkodásmóddal, hogy az angyalok, a természetfölötti és Isten szekerei csak
néhány kiválasztott ember számára volt megtapasztalható az első században. Mindezeket te és
én is átélhetjük! Az Úr arra vágyik, hogy a Mennyből hozzánk küldött angyalokkal és Isten
szekereivel való találkozásaink, és a velük való együttműködésünk által új módon láthassuk
meg, ahogy a ránk bízott munka az angyalok szolgálatának segítségével el lesz végezve,
miközben az úton sok kaland is vár ránk!
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