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„Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a 
tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel 
megcsalják az ártatlanok szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Örülök azért 
rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek 
Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. 
Ámen.” (Róm 16,17-20). 

  
Amikor az Úrhoz tértünk, lehetséges, hogy nem voltunk még meggyőződve arról, amit az 

Efézusi levél 2. részének 1-3. verseiben ír az Ige: „Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti 
vétkeitek és bűneitek miatt. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli 
hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban 
munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, 
cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint 
egyebek is.” 

Nem azt tettük, amit akartunk, hanem egyszerűen a gonosz irányított bennünket, aki az 
életünkben munkálkodott, és úgy vezetett, ahogy akart. Amikor az Úrhoz tértünk, megváltottak 
lettünk, akkor amellett, hogy az Úr Jézus Krisztus megbocsátotta a bűneinket, és megismertük Isten 
kegyelmét, történt még valami. Mégpedig az, hogy Ő kihozott bennünket a sötétség hatalmából, és 
átvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Azonnal, amikor beléptünk ebbe a birodalomba, elkezdődött 
az életünkben a harc és a háború.  

A bevezető Igében olvastuk, hogy egyesek szakadásokat okoztak, és a 20. versben pedig azt, 
hogy „A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar.” Mi megváltottak vagyunk, 
de egy bizonyos céllal. Nem csupán azért, hogy az Úréi legyünk. Mi kevéssel vagyunk kisebbek az 
angyaloknál. Isten azt akarja, és az hoz számára dicsőséget, ha a mi lábaink alatt - akik kisebbek 
vagyunk az angyaloknál – meg lesz rontva a sátán. Testvérek, van egy harc, amely a két birodalom 
között zajlik. A mennyben csak ez a két birodalom létezik: a sötétség birodalma és a világosság, azaz 
Krisztus birodalma. A harc kegyetlen, és a középen ott van az ember. Isten az embert akarja használni, 
és ahhoz, hogy használhassa, szükséges, hogy az ember szabad legyen e világ dolgaitól. Amikor az 
Úrhoz jövünk, ez a harc azonnal megkezdődik. 

 Amikor Isten népe Egyiptomban volt, Isten maga munkálkodott. Látták, ahogy Isten erős kézzel 
vezette ki őket a fáraó hatalma alól. De azután a pusztaság tapasztalata következett. Itt is (miután 
kijöttek Egyiptomból) Isten megóvta őket az ellenségtől, amely igen erős volt.  

Egyszer egy testvér elmondta, hogy valaki olyan könnyelműen, viccelődve beszélt a sátánról. És 
azt mondta ez a hitélete kezdetén levő testvér: nem szerettem, ahogy ez a személy beszélt. Mert 
bármilyen erősek lennénk is önmagunkban, nagyon könnyű zsákmánynak bizonyulnánk a gonosz 
számára, mert az nagyon erős.  

Isten kihozta a népét Egyiptomból, átkeltek a Vörös-tengeren, és elkezdték a pusztai utazást. A 
pusztában egyetlen harc van feljegyezve a Mózes második könyvének 17. részében, amikor Izráel 
Amálek ellen harcol. Ez egy nagyon furcsa harc volt. A hegyen ott volt Mózes, valamint Áron és Húr, 



akik a Mózes felemelt kezét tartották, a völgyben pedig Józsué harcolt Amálekkel. Ez a harc nem Józsué 
vitézségétől függött, hanem Mózes felemelt kezeitől. Amálek a hústestet jelképezi. Az ellenség támad a 
pusztában, és ez az ellenség a hústest. A hústest a Szellem ellen törekszik, és a Szellem pedig a hústest 
ellen. Ezeknek a pusztában vívott harcoknak az a célja, hogy meglássuk, kik is vagyunk valójában 
önmagunkban, és megértsük azt is, hogy kicsoda az Úr. Isten megóvta az Izraelitákat a pusztában a 
harcoktól, mert ahhoz, hogy majd eljussanak Kánaán földjére és Kánaánért harcolni tudjanak, 
keresztül kellett menniük a pusztán. A pusztai utazásuk viszont elrendezte a hústest problémáját. 
Miután Isten ilyen módon kezelésbe vette őket, eljutottak Kánaán földjére, ahol elkezdődtek a 
valóságos harcok. Az országot hét törzs lakta akkor. Ezek olyan népek voltak, amelyeket Isten el akart 
pusztítani, de ehhez Izráel népét akarta használni. „Pusztítsad ki teljesen” - mondta nekik több 
alkalommal is. 

 Éppen így van velünk is. Ahhoz, hogy birtokba vegyük mindazt, amit Isten készített számunkra, 
szellemi harcot kell vívnunk, mert a gonosz ellenáll, hogy ne léphessünk be Isten tervébe. Annak nem 
áll ellene, hogy elveszítsük a megváltásunkat, mert azt nem teheti. Mi nem csak arra vagyunk elhívva, 
hogy megváltottak legyünk, hanem arra is, hogy igaz legyen az életünkben az, hogy „Isten megrontja a 
sátánt a ti lábaitok alatt hamar.” 

Amikor a nép bement az ígéret földjére, az első nagy akadály Jerikó volt. Józsué  elment 
valószínűleg azért, hogy felmérje a terepet, és lássa az ellenség gyenge pontjait, hogy be tudja venni a 
várat. De mialatt azon gondolkozott, hogy mit hogyan tegyen, megjelent az Úr seregének fejedelme. 
Józsué nem tudta ki az, csak amikor megmondta: én az Úr seregének fejedelme vagyok. Akkor Józsué 
leborult előtte. Ekkor Isten seregének fejedelme elmondta neki, hogy hogyan fognak a dolgok lezajlani. 
Jerikó Izráel erődjeit jelképezi, vagyis a mi elménk erősségeit. Ne gondolja senki közülünk, hogy 
nincsenek ilyen erősségek, ilyen berögzült pontok az elménkben, amelyek megakadályozzák, hogy 
megismerjük Isten gondolatait. 

 Milyen fegyverekkel harcolunk? „Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem 
erősek az Istennek, erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely 
Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a 
Krisztusnak” (2Kor 10,4-5). Az ellenség nagyon ügyes és tudja, hogyan harcoljon, és harcol is. Mert 
például, amikor valaki szakadásokat idéz elő, ez nem csak annyi, hogy valakinek az a vágya, hogy 
legyen valaki. Ez is, mert az akarat hátterében az „én” van, az „én” hátterében pedig a gonosz. Ő 
minden erejével harcol, mert tudja, hogy ha sikerül szétválasztania Isten gyermekeit, akkor neki 
könnyebb lesz őket tönkretenni. Mi sérülékenyek vagyunk, és csak együtt tudunk győzedelmeskedni. 

 Mi a szellemi győzelem titka? Izráel nem volt arra felkészülve, hogy Jerikót megsemmisítse. 
Jerikó az elménkben levő erősségeket jelenti, az elménkben lévő erős pontokat, gondolkodásmódokat, 
ahol erősek vagyunk és ott nem engedünk: Nem akarom! Az ellenség munkálkodik éjjel-nappal, hogy 
az elménkbe ültessen bizonyos dolgokat. Hallunk valamit egy testvérről, és elkezdünk ezen 
gondolkozni, és kezdünk mindenfélét gondolni róla. Itt a gonosz van a dolgok hátterében. Izráel 
minden nap csendben kezdte körüljárni Jerikót. A frigyláda ment a sereg előtt. Így tettek hat napon át, 
minden nap. Az utolsó, hetedik napon hétszer járták csendben körül a várat. Amikor hetedik 
alkalommal járták körbe, akkor a trombiták megszólaltak, a nép egy győzelmi kiáltást hallatott, és a 
falak leomlottak. 

 Testvérek, ne bátortalanodjunk el az elménkben lévő berögzült gondolataink, véleményeink 
miatt. Sokszor gondoltam arra, hogy milyen szomorú például az, hogy nem látjuk, hogy ezen a földön 
Istennek egyetlen teste van: az Úr Jézus Krisztus teste. És akik az övéi, azok tagok ebben a testben. 
Ennek ellenére megosztottak vagyunk. Amikor megtértem az Úrhoz, egy bizonyos felekezetbe jártam 
és nem nagyon érdekeltek más gyülekezetből való keresztények. Lenéztem másokat, és nem akartam 



kapcsolatot tartani senki mással. Semmi vágyam nem volt erre. Ez egy berögződés volt az elmémben, 
egészen addig, amíg az Úr meg nem nyitotta a szemeimet, hogy lássak. Nekünk meg kell tanulnunk 
együtt járni másokkal, és itt olyanokról beszélek, akik újjászülettek. Járjunk együtt, és amire 
eljutottunk, amit megláttunk, abban egy nyomon járjunk. Ez viszont nehéz. 

 A győzelem titka az, hogy találkozzunk Azzal, aki Isten seregének a Vezére. Ő végzi a harcot. A 
frigyláda ment a sereg előtt, nekik Őt kellett követniük. Imádkoznunk kell, és a megfelelő pillanatban, 
amikor a trombiták megszólalnak, amikor az Úr szól, akkor kiáltsunk, és a győzelem látható lesz. 

 Amikor Jerikónál megnyerték ezt a nagy győzelmet, még más is történt Izráel népével, mert a 
gonosz nem aludt. Mindenki örült a nagy győzelemnek mindaddig, amíg nem derült ki Ákán bűne. 
Elvett a kiirtandó dolgokból, amit meg kellett volna semmisítenie, és elrejtette a sátrában. Testvérek, 
azok a dolgok, amiket meg kellene semmisíteni, de mi nem tesszük meg, okot adnak a gonosznak, 
hogy támadjon bennünket. Azok a dolgok, amiket el kell pusztítani - lehetnek rejtett bűnök, lehet a 
világ iránt való szeretet -, amit senki nem tud, csak te, mert a te „sátorodban” tudod ezt.  

A gonosz elleni győzelem közösségi dolog, nem pedig egyéni ügy. Ismerjük a történetet, hogy 
végül kitudódott Ákán bűne, miután Izráel Ainál vereséget szenvedett. Fel lett fedve, meg lett ítélve a 
bűn, és végül Izráel győzelmet nyert. Azt mondja Pál, hogy ne adjatok alkalmat a sátánnak (Ef 4,27). 

 Sok dolog van, amit az Úr meg akar mutatni nekünk, hogy megítéljen bennünk bizonyos 
dolgokat. Amikor Ő olyan dolgot mutat meg az életünkben, amit meg kell ítélni, akkor mondjuk mi is: 
igen, így van. Isten megtehette volna, hogy figyelmezteti őket, és valamilyen formában figyelmeztette 
is. De Isten lehetett volna még konkrétabb, ha akart volna, de nem volt. Azt mondta: ne vegyetek el a 
pusztításra szánt dolgokból. Ákán mégis meg lett kísértve, és elvette a szép babiloni köntöst. Ez a 
sátrában elrejtett köntös hagyta nyitva az ajtót a gonosz számára, hogy támadjon. Mert a gonosz 
támadni fog. Tudjuk, hogyan vádolta Jóbot. Isten szerette Jóbot, és megdicsérte, de volt valami az 
életében, amit kezelni kellett. És a gonosz jött, és vádolta őt, és Isten ezt megengedte neki. Különböző 
módokon gyötörte, míg végül Jób megtanult valami nagyon értékeset. 

 Ne adjunk alkalmat és helyet az ördögnek. Például, ne legyen a szívünkben meg nem bocsátás. 
Testvérek, az évek során láttam, hogy nagyon sok testvér azt gondolja, hogy nagyon egyszerű 
megbocsátani. A megbocsátás nem emberi dolog, és nem csak abból áll, hogy elmondom valakinek: 
kérlek, bocsáss meg. Ennél sokkal több. Azt feltételezi, hogy az Úr összetört. Jelen voltam valahol, és 
heves viták voltak a gyülekezetben. Sokszor úgy gondoljuk, úgy van a gyülekezetben is, mint a világban 
a pártgyűléseken vagy a termelési értekezleten: ott voltunk, vitatkoztunk, mindenki a maga igazát 
hangoztatta, és másnap minden ment tovább. De a gyülekezetben nem így van. Mert az a talaj, ahol 
Krisztus teste működik, a szeretet. „Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva 
növekedjünk Abban aki a fej, a Krisztusban” (Ef 4,15). Tehát minden szeretetben zajlik és bontakozik 
ki. Itt nem fejeződik be csak úgy, hogy bocsánatot kérünk valakitől. Ahhoz, hogy egy kapcsolatot helyre 
tudjunk állítani, alázatra van szükség, mert másként nem oldódik meg. Ne adjunk helyet az ördögnek. 
Ő azonnal észreveszi a megjelenő rést, és azonnal akcióba lép, a dolgok pedig nagyon 
összekuszálódnak. 

 Van még egy fontos dolog: ne becsüljük le az ellenséget. Sokszor nagyon kicsi, figyelmen kívül 
hagyott dolgok adnak alkalmat neki. A félelem lehet emberi, például félek a darazsaktól. De a félelem 
lehet démoni is, és olyankor kérdezed, hogy vajon miért van bennem ez a félelem? Azért, mert a 
háttérben ott a gonosz. Például lehet egy banális gondolat, de egy ilyen, a gonosz által beültetett 
gondolat megfertőzhet és lebéníthat. Testvérek, ne vegyük semmibe a kicsinek tűnő dolgokat, mint 
ahogy Izráel tette, amikor semmibe vette Ai várát. Azt mondta: ez nagyon kicsi ahhoz, hogy komolyan 
vegyük. Elmentek a hős vitézek Ai vára ellen harcolni, és vereséget szenvedtek. Ismerte Józsué az Urat? 
Ismerte. Látta az Úr kezét? Látta. Megtévesztették őt a gibeoniták? Igen. Az ellenség megtéveszthet. 



 A gyülekezeti élet nem egyszerű. Nem is annyira az ember, hanem a sátán szempontjából, aki 
ott van a háttérben. Ha számára jó talajra talál a szívünkben (például ott van egy meg nem bocsátás, 
egy meg nem tört akarat), akkor elkezd tevékenykedni. Ha egy erős személyiség hátterében működik a 
gonosz, akkor az katasztrófa. Tudjuk, amikor Saul megtévesztett lett, egy tisztátalan szellem szállta 
meg, és láttuk, hogy mi történt. Amikor Saul látta, hogy Dávid kétszer is megölhette volna őt, de 
megkegyelmezett neki, még akkor sem mondott le Dávid üldözéséről. Később sírt, elismerte, hogy te 
jobb vagy nálamnál, te fogsz uralkodni, és mégsem mondott le a szándékáról.  

Testvérek, nem kell olyanoknak lennünk, akik abban gyakorolják magukat, hogy egyre nagyobb 
falakat húznak maguk köré. Olyanok legyünk, akik azt a valóságot élik meg, hogy egyetlen test van 
Krisztusban. Testvérek, az ellenség a végsőkig harcol. Tudjuk, mit ír János a Jelenések könyvében, hogy 
a mélység kútjai megnyílnak, és tisztátalan szellemek jönnek ki, akik sokakat megcsalnak (Jel. 9. rész). 
A gonosz munkálkodik, és sokszor mi sem vagyunk éberek, és nem látjuk, hogy már ma Krisztus 
ítélőszéke valóságában kell élnünk, és megítélni magunkat az Úr előtt. Normális az, hogy ha nem 
ebben a valóságban élünk és nem vizsgáljuk meg magunkat itt és most? Ha mi most megítéljük 
magunkat és azokat a dolgokat, amikre az Úr rá akar mutatni, és elfogadjuk, hogy az Úr kezelésbe 
vegyen bennünket, akkor mi már most tudjuk, hogy ott, amikor Krisztus ítélőszéke előtt fogunk állni, 
számunkra nem lesz semmi meglepetés. Szükségünk van bátorításra, biztatásra, hogy az Úr felrázzon 
bennünket, hogy meg tudjuk érteni, mit akar Ő ma velünk.  

Azt kívánom, hogy az Úr vizsgálja meg az életünket, és értsük meg, hogy nem alszik a gonosz. 
Nem csak annyi az egész, hogy elveszítjük az örömünket és a békességünket - ezek csak azok a dolgok, 
amiket észreveszünk, amikor valami nincs rendben. Mi céllal vagyunk megváltva, és ennek a célnak kell 
élnünk. Ezért először is meg kell tisztíttatnunk a bűneinktől, másodszor pedig szabadnak kell lennünk a 
hústestünktől és a mostani világ szeretetétől. A világ sokszor úgy van bemutatva előttünk, hogy 
képesek vagyunk például a bűnnel teli színészeket, sztárokat csodálni, ahogy táncolnak előttünk. Ez 
nagyon szomorú.  

Ha pedig mindezek a dolgok megvalósulnak bennünk, akkor a békesség Istene megrontja a 
sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A sátán munkálkodik és kétségbe akar ejteni. Józsué ellen is sokaságot 
gyűjtött össze, sokan fellázadtak és harcoltak ellene, de az Úr vele volt és győzött. Testvérek, ne 
féljünk. Tekintsünk előre, tekintsünk az Úrra és imádkozzunk, hogy az Úr tudjon használni az Ő 
örökkévaló terve megvalósításában. Az Úr áldjon meg titeket.     


