Franz Lippi: Szellemi harcról

Franz Lippi: Szellemi harcról
Cegléd, OIH Tábor - 2005.06.28 – 07.02.
Miért foglalkozunk szellemi harccal? Nem azért
mert jó szórakozás, mert új dolog, hanem mert a
Mindenható Isten – a legfőbb Harcos, Ő a Seregek
Istene!
Jézus Krisztus – és az Atya - gyűlöli a sötétséget,
ami fogva tartja, s kárhozatban tartja az embereket.
1.Ján.3,8 „Jézus Krisztus azért jött le a Földre,
hogy az ördög minden munkáját lerontsa.”
Nem elég szeretni az igazságot, hanem gyűlölni
kell a hamisságot. A bűnnel nem lehet megalkudni. A
népek, nemzeteink tele vannak bűnnel, gonoszsággal.
De van arra erőnk – Krisztusban, hogy lerontsuk a
sátáni erősségeket. Nem azért, mert nagy az erőnk, hanem azért, mert Jézus Krisztus
bennünk él, s Ő nagy, Ő Hatalmas!
A szellemi harc kérdése nem régóta került a figyelem középpontjába az Eklézsiában.
Grazban 1980 körül kezdtünk el ezzel foglalkozni. Amilyen hibákat mi elkövettünk – ha lehet,
akkor ti már ne kövessétek el. Néhány dolgot tapasztalatok által tudunk megtanulni. Sokkal
jobb, ha tapasztalt harcosok képeznek ki bennünket, és akkor nem ölnek meg bennünket a
csatában. Egyetlen ország sem küldi ki a katonáit, hogy ne képezze ki őket.
A szellemi harcnak sok oldala van - nem csupán az „imaharc” az ellenség ellen. Átfogó
képünk kell, hogy legyen, mi is a harc.
A szellemi harc: foganatosítsa azt a győzelmet, amit Jézus Krisztus a kereszten
megszerzett! Ezt szellemi fegyverek által foganatosítjuk. A szellemi harc önmagában nem
cél. Az a cél, hogy behatoljunk az ellenséges területekre, és Isten igazságát behozzuk. Ha
elfoglalunk területeket, akkor azokat meg is kell tudnunk tartani.
Egy adott helyen, egy adott, konkrét munka elkezdése előtt – szükséges a szellemi harc
specifikusan. Ha ez megvan, akkor tud az evangélium áttörni – az emberek elméjéhez,
szívéhez.
Két helyiségben két példa – Szlovéniában: egyikben egy hegy Máriának volt
szentelve („Itt ülök, és uralkodok ma is, mint eddig mindig” – írással.). A másikban
volt egy szikla, amiről rendszeresen öngyilkosságot követtek el az emberek.
Szellemi harccal harcoltunk! Másfél éve egy öngyilkosság sem történt ott! A másik
helyen pedig a Mária-templom bezárásáért harcoltunk – óriási repedés lett az
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alapzatán, és a hatóságok ezután néhány hónappal bezárták. Három hete indult el
ott egy új gyülekezet!)
Amikor imacsapásokat mérünk egy helyre, tudnunk kell, mit teszünk. Harc közben
követnünk kell az Ige útmutatásait – kemény az ellenség, de tudjuk, hogy az a végzete, hogy
veszít. Viszont lehet, hogy csatákat még tud nyerni. Veszélyes, ha alábecsüljük az
ellenséget.
Mindig meg kell tartanod a védelmi rendszeredet. Ezt nem feledheted el soha – mert az
ellenség csak erre vár! Harci sportokat űztem régen – az edzőm azt mondta, hogy túl
messze van a könyököm a testemtől, így a bordáim támadhatóak. S valóban így történt.
Ezután néhány héttel kaptam oda egy rúgást – két métert repültem. Megtanultam, hogy ne
hagyjam magamat védtelenül. Ez szellemileg is hasonlóan van.
Fel kell öltözködnünk a szellemi fegyvereket.
De ehhez tudnunk kell, melyek a szellemi fegyverek. Sok könyv íródott a szellemi
harcról, de sokat olyanok írták, akik még nem próbálták igazán a gyakorlatban., csak
elméletben profik benne. El kell választanunk a bibliai elméleteket a gyakorlati harctól.
Sok magyar gyülekezetben egyfolytában tanítanak, de nem cselekszik! Meg lehet egy
könyvből tanulni, hogyan kell ezt vagy azt megtenni, de tapasztalatot csak akkor
szerezhetünk, ha elkezdjük cselekedni. – Például egy szöget beverni egy fába lehet
elméletben, de más a gyakorlatban. Vannak gyülekezetek, ahol a gyógyításról mindent
tudnak, a démonűzésről mindent ismernek, de senki sem gyógyult még meg, senkit sem
szabadítottak ott még meg. Addig, míg nem kezdünk el semmit sem tenni, addig nem is
történik semmi. Az elmélet és a gyakorlat két különböző dolog.
A szellemi harc valóságos harc. Nem lehet könyvből megtanulni. Lehet az ökölvívásról is
mindent megtanulni elméletben, könyvből, de egészen más, amikor te valóságosan belépsz
a ringbe. S akkor megtudod, hogy a fejedben levő tudásnak csak egy bizonyos értéke van.
Mert hiába olvastál mindenféle ütésről, győzelemről, amikor belépsz a ringbe, és
szembekerülsz az ellenfeleddel, ő nem az elméletek szerint fog támadni, ütni, hanem a
gyenge pontjaidat fogja kilesni, megtalálni, s akkor oda fog ütni.
Szeretném, ha megtanulnátok harcolni anélkül, hogy megölnének benneteket a
csatatéren. Ha követitek a megfelelő igei útmutatásokat, akkor lehet, hogy lesznek
sérüléseitek, de győzni fogtok, s nem fogtok elhullani.
Ha azt gondoljátok, hogy bizonyos igei útmutatásokat figyelmen kívül hagyhattok a
szellemi harcban, akkor nagyon könnyen ott hagyhatjátok a „fogatokat”. Az ellenségnek
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nagyon nagy tapasztalata van az ember elleni küzdelemben. Legyőzhetjük, de csak az Úr
hatalmas nevében, ha a bennünk élő feltámadott Úrral megfelelő bizalmi kapcsolatban élünk.
Most néhány kijózanító mondatot mondok. Ne gondoljuk magunkat nagyobb szellemi
szintre, mint amilyen szinten vagyunk valójában. Sokan nem is tudjátok, mi vár rátok. Nagyon
sok tanulni valónk van.
Sok karizmatikus belelkesedik egy-egy dologra, és akkor hirtelen „szuperman”-ek
akarnak lenni szellemben. Egyből a városuk fölött levő erősségeket akarják ledönteni. Fel
kell nőnünk először szellemben ehhez. Újoncként nincs kiküldve az ember veszélyes,
kommandós feladatra. Először közlegény lesz mindenki, az után bizonyítania kell, hogy
közlegényként megbízható, lehet számítani rá, szabály szerint küzd, engedelmes. Ezután
magasabb szintű kiképzés vár rád. A magasabb kiképzés azt jelenti, hogy valószínűleg
nehezebb lesz az életed. Nem baj az, ha azt gondolod, hogy a szellemi harc nem neked
való.
Isten Királyságát nagyon sokféleképpen lehet szolgálni. Egy-egy társadalomban nem
csak katonaság van. Szükség van más, civil személyekre is! De a hadseregben fegyelem
van, állandóan edzésben kell lenni, fizikailag is edzésben kell lenni. Egészen más szinteken
is meg kell tanulnunk engedelmeskedni, ha katonák akarunk lenni – pláne Isten
hadseregében.
Milyen fajta harcokra van szükség egy-egy város elfoglalásához?
Graz – nem nyertük meg még a csatát, de bizonyos szellemi tendenciák elkezdtek
változni. A győzelemhez idő kell. Egy hadsereget kell felállítanunk – ez nem megy egy perc
alatt. Egy ima által nem történnek meg ilyen dolgok. Lépésről lépésre a Szent Szellem
vezetésével meg tudjuk változtatni a városunk fölötti szellemi légteret.
Graz – 250.000 lakosú. kb. 50 km-es körben 700.000 ember lakik. Szellemileg sok
munka vár még ránk. Nem az egész város megfordításával kezdjük. Imádkoznunk kell az Úr
vezetéséért, és egyszerre bizonyos dolgokat tudunk ’csak’ megváltoztatni.
A megfelelő dolgot a megfelelő időben kell megtennünk. Ha a megfelelő dolgot tesszük,
de rosszkor, akkor az, nem működik – „mindennek megvan a maga ideje…” (Préd.3. rész).
Vethetünk jó magot a földbe, de ha rosszkor vetjük, nem fog kikelni. Persze jó időben lehet
rossz dolgot is tenni, és az sem működik.
Harc… Hogy lehet egy harcot megnyerni?
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Megfelelő időpontban kell ütnünk, és a megfelelő ponton kell eltalálnunk az ellenfelet
ahhoz, hogy győzzünk! Imáinknak a megfelelő dolgot a megfelelő időpontban kell eltalálniuk.
Mi bátorít bennünket az imáinkban? Amikor látjuk, hogy működnek a dolgok! Ez az
imáink legnagyobb bátorítása. Ha csak azt imádkozzuk, ami éppen az eszünkbe jut – persze
még ez is jobb, mint, ha nem imádkoznánk -, akkor nem láthatjuk meg az eredményét. Az
ellenség azt várja, hogy kifáradjunk. Arra vár, hogy kifáradjunk az imádkozásainkban, s
amikor ezt látja, akkor tudja, most ő jön.
A

legfontosabb

útmutatásokat

akkor kapjuk,

amikor az Atyával személyesen

kapcsolatban vagyunk. Semmi sem helyettesítheti a mi Atyával való személyes imakapcsolatunkat. Az Atyával kettesben eltöltött időben tanuljuk meg meghallani az Ő hangját.
Sok imaalkalmat láttam. Sok imaalkalmon nincs erő. Miért? Mert a résztvevőknek nincs
személyes imaéletük. „Egy megszalaszt ezret, kettő tízezret …” – működik? Ha nem, akkor
annak az, az oka valószínű, hogy „egy nem szalaszt meg egyet sem” az ő életében.
Mát.18,19 „… ha ketten e földön egy akaraton vagytok, bármit kértek az Atyától,
megadja nektek …” – persze idézzük ezeket, ismerjük ezeket. De működik? Nem? Miért?
Mert ennek van egy feltétele! – Amikor te a személyes imakamrádban vagy az Atyával, akkor
te megszalasztasz-e ezret? Ha igen, akkor megfelelsz ennek a feltételnek, ha nem, akkor
nem felelsz meg! Ilyen egyszerű. Ez az „ima kommandóknak” az alapelve. Ehhez különkülön működniük kell az Úrban, s azután szükséges az egymással való egyetértés! Ez nem
arról szól, hogy van egy beteg, s értsünk egyet, imádkozzunk az ő gyógyulásáért. Itt többről,
itt szimfóniáról van szó.
A szimfónia arról szól, hogy a különböző hangszereken játszó zenész – nem a saját
maga által kigondolt dolgot játssza, hanem egy előre meghatározott dallamot játszik
mindegyik.
Szimfónikus zenekar: mindegyik a már előre megadott részt játssza, ahogy a partitúrán
van.
A szimfóniához először is meg kell hallanunk, hogy mi az, amit a Szent Szellem mond –
éppen akkor. Vezetés alatt kell, hogy legyen minden egyes imaalkalom is! „Ketten, hárman
szimfóniában vannak ” - mindenki ugyanazt a témát, ugyanabban a hangnemben játssza,
ugyanarra a hangra hangolva azt, amit arra az időpontra a Szent Szellem kijelölt.
A közös együtt-játszás előtt be kell hangolnunk – ugyanahhoz a frekvenciához.
Behangolunk az Úrhoz, majd egymással is összhangba kerülünk. A kettő-három
összhangban levő személy ereje az alap minden szellemi cél eléréséhez. Valószínű, hogy
ezek nem ’csak’ imában kapcsolódnak egybe, hanem egyébként is készek együttmozdulni.
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Mát.18,18-20 „Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve
van; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva van. Ismét mondom nektek, hogy ha
ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek,
megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.”
Ez olyan ígéret, amelynek nincsenek korlátai, nincsenek határai – de feltétele van!
Mire van szükségetek ahhoz, hogy megváltoztassátok városotokat, országotokat?
Legalább KETTŐ személy közötti szimfóniára az Úrnak dolgaiban.
„… ott vagyok közöttük ” – ez az egyik legtöbbet félreértelmezett ige az Egyház
történetében. Itt nem két-három keresztény együttlétéről van szó csupán. Ez nem
választható el az előző versektől! Ha ketten vagy hárman teljes összhangba kerül az Úrral és
egymással! amikor teljes összhangban vannak velem és egymással, akkor Én ott vagyok
közöttük, és megmozdulok, cselekedni fogok! – mondja az Úr. És ott az Úr meg fog
nyilvánulni.
Ez az a helyzet, amikor az Úr cselekszik.
Ha nincs az Atyával személyes kapcsolatod, ahol meg tudnád hallani az Ő hangját,
akkor nem felelsz meg ennek a követelménynek. Ha megfelelsz, akkor lehetsz egy a kettő
vagy három közül, akiken keresztül Isten képes lesz megváltoztatni az egész várost!
Kettő! Kettő – minden sikeres dolognak a kezdete! Lehet sok létszámú összejövetel, ahol
nem történik semmi. Lehet, hogy kevesen vannak jelen, mégis megtörténnek a dolgok! A
kulcs a lényeg! Kettő elég! Ez a kulcs, ez az alap!
Ha be tudjuk hozni a szimfóniát, akkor bármikor be tudjuk hozni az erőnek
megszorozódását. Ne értelmezzük felszínesen az igéket – ezeket sem! Szánjunk időt,
energiát az Úrral, és egymással való egybehangolódásra azért, hogy megtörténjenek a
dolgok!
Az imaharcok nem a mi a személyes szükségeink betöltéséről, bajaink orvoslásáról
szólnak! Egy katona nem a fájós térdéről regél parancsnokának, amikor az a harcba, az
ütközetbe küldi, mert akkor elküldik a betegszobára, amíg meg nem gyógyul. A hadseregben
is van betegápolás, van hadtáp és van frontvonal. A katonaság a harc, a győzelem miatt van!
Nem azért, hogy legyen hol nyalogatni sebeinket. Ha megsebesülsz, akkor el kell menned a
szanitéchoz, kezeltetned kell magadat, s ha helyreálltál, akkor gyere vissza harcolni.
Szellemi fegyverekről szóló tanítás
Minden nap felvenni , de ezek nem csupán szavak. Ez maga az élet.
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Amikor szellemi harcba megyünk, biztosaknak kell lennünk abban, hogy annak a
szellemnek semmilyen területe, joga nincs a személyes életünkben, aki ellen indulunk! Csak
akkor menjünk harcba, ha nincs bennünk a gonosznak semmije! Például ha gondod van a
függetlenséggel, alávetettséggel, önfejűséggel, makacssággal, akkor ne kezdj el harcolni a
lázadás szelleme ellen.
Szabály: legyél biztos, hogy annak a szellemnek nincs helye, hatalma, semmije az
életedben, aki ellen harcolsz!
Ezt jelenti az igazság, hogy a saját életedben már legyőzted a gonoszt a Bárány vérével!
Ha ezt nem értitek meg, akkor könnyen el fogtok bukni, meg fogtok sebesülni.
Üdvösség sisakja - megtanultál Isten szerint gondolkodni. Ha Isten Királyságában mozognak
a gondolataid, akkor biztos lehetsz abban, hogy a Sátántól biztonságban vagy, mert ő nem
tud behatolni Isten Királyságában, nincs a Királyság fölött semmi ereje, sem hatalma.
A szellemi harc a mindennapi életünk része. A hívő élet harc. De mégis, az ún. „szellemi
harc” nem mindenkinek való. Csak az éretteknek való a harc. Nem mindenki hivatott
katonának.
Aki tejen él, az ne menjen harcba. Senki nem küld gyerekeket a harcba. Az jó dolog, ha
valaki önmagával kapcsolatban rájön, hogy még gyermek.
Ha valaki katona, és be van sorozva a seregbe, akkor sem jelenti azt, hogy egyből tiszt,
tábornok lesz, egyből senki sem lesz parancsnok. Amikor imacsapást végző csapatokról
beszélek, akkor egy „különleges osztagról” beszélek, „szellemi kommandósokról” beszélek.
Még imádkozó emberek közül is csak kevesen töltik be a szellemi harci csapást végző
csoportokba kerülés feltételeit.
Ha valaki a szellemi harcot tanulja, ha valaki bajnokot akar képezni, akkor mindig a
szintjének megfelelő erősségű ellenféllel eresztjük össze – mint akár a bokszolóknál is. Egy
hat hónapja ökölvívást tanuló embert – bár sportoló – mégsem engedünk össze egy
nehézsúlyú világbajnokkal. Egyből nem ilyen ellenféllel áll ki az ember. De ha valaki
tehetséges, és rendszeres edzéseket végez, akkor egyre jobb és jobb harcos lesz. Így eljön
majd számára az a nap, amikor kiállhat nagy ellenféllel is.
Nagyon fontos a józanság. Ahogy említettem, Magyarországon - talán túlzottan is - nagy
értéke van a képzettségnek, az elméleti tudásnak. De ezzel még nem lehet csatát nyerni.
Efezusban Pál apostol, majd később Timóteus, még később János apostol szolgált.
Efezusban, Diána volt a gonosz szellemi fejedelemség. Az Apostolok Cselekedeteiben
olvashatjuk, Pál egy kicsit belezavart a dolgaiba, de ez a fejedelemség tartotta nyomása,
kontrollja alatt a városban, térségben élő embereket. Idő előtt, szolgálata első felében még
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János sem ment Artemisz templomába, hogy ott imádkozzon Diána ellen. Pedig Artemisz,
(Diána) ott volt akkor is, azelőtt is – és folyamatos nyomást gyakorolt az emberekre.
Később – Pál, Timóteus, majd János szolgálata nyomán az Efezusi Gyülekezet egy
harcos gyülekezet lett, de még mindig állt Artemisz temploma. János 12-13 évet töltött
(tömény szellemi kiképzésben) Pathmosz szigetén. kb. Kr. után 95-ben visszatért Efezusba,
és bement Artemisz templomába. Noha ő volt a ’nagy’ János apostol, azelőtt ő sem ment be
abba a bálványtemplomba. De akkor bement, és a Magasságos Isten nevében elmondott
egy rövid imát, és Artemisz templomának oltára darabokra esett szét, a templom harmada
pedig összedőlt. Amikor kijött –, Efezus népe kiáltozva megtért Diána imádásából.
János tudta, mikor jött el az ideje a cselekvésnek. Még János is egy hosszú kiképzésen
esett át, amíg eljutott odáig, hogy szembe szállhasson ezzel a hatalmassággal. Ennek az volt
az eredménye, hogy egész Efezus kb. 150-200 évre kikerült Artemisz befolyása alól. De meg
kell látnunk, hogy János is egy hosszú kiképzésen kellett, hogy átmenjen ehhez.
Artemisz egy erős fejedelemsége volt az ördögnek. Látnunk kell, nem olyan egyszerű,
hogy egy rövid imával parancsolunk, és már le is döntöttük az évszázadokon, évezredeken
át ott uralkodó sátáni fejedelemségeket.
Szent Szellem el akar vinni a hitnek, a szentségnek és az érettségnek egy magasabb
szintjére bennünket, ahol megértjük ezeket, és egy lépésről lépésre haladó szisztematikus
munkával (harccal) győzelmeket élünk át.
Nekem személyesen arra van hitem, hogy Magyarországon 100.000 erős szellemi
harcos fog felállni. Természetesen ez nem egy vagy két nap alatt történik meg.
A szellemi harc meghatározása alatt azt értem, hogy a Szent Szellem vezetése
szerint, Szent Szellem ereje által térségek vagy városok, vagy országok fölötti szellemi
erősségek ellen menni, azokat kimozdítani évezredes vagy évszázados pozícióikból, s
kiszabadítani az embereket a befolyásuk, kontrolljuk alól.
A stratégiai szellemi harc fogalmát Pál apostol határozza meg:
Ef.6,12 „Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek
ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemi
ellen, melyek a magasságban vannak.”
Fejedelemségek: „arche” – olyan uralkodó, aki kezdettől fogva ott van valahol. Olyan
erősség, aki valahol régóta uralkodó pozícióban van.
Tehát tudnunk kell, hogy a szellemi harc fogalma alatt nem démonok elleni imákról van
szó.
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Hatalmasságok: „exusia” – tekintély, uralkodásra való tekintély. Olyan tekintélyek,
akiknek hatalmuk, joguk van uralkodni. Egy személy, akinek joga van uralkodni.
Ez élet sötétségének világbírói: „kozmokratosz” – korok, korszakok fejedelmei (kozmo –
világ; kratosz – valaki a kezében tart valamit). Például a demokrácia kifejezés is ebből a
szóból ered: a nemzet sorsát, jövőjét meghatározó erő és hatalom a nép kezében van.
Kratosz-ok: azok a szellemi lények, akik meghatározzák, hogy egy-egy társadalom
egyéneinek milyen sorsa, jövője lesz, mert az ő kezükben van a hatalom erre. Gyakorlati
befolyásuk van az emberek életére.
Ezek mind kormányzó uralkodók, a sötétség birodalmának uralkodói. Nem a világosság
szolgálatában vannak.
Mi már a világosság gyermekei vagyunk. Mi a sötétség birodalmának szellemi fejedelmei
ellen harcolunk. A sötétség hatalmi pozícióban levő szellemi lényei tartják az embereket
kontroll, elnyomás, igák alatt. Ezeknek hatalmuk van a sötétségben levő, a sötétség hatalma
alatt élő embereket befolyásolni.
Isten átvitt bennünket Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának Királyságába. Nem vagyunk a
sötétség hatalma, befolyása alatt – legalábbis jog szerint nem. Mi a Világosság
Birodalmának, Isten Királyságának befolyása alatt vagyunk – legalábbis kellene lennünk.
Van, úgy hogy a világosság gyermekei hagyják, hogy engedetlenségeik miatt a sötétség által
befolyásoltassanak.
A sötétség gyermekei jónak, természetesnek tartják, hogy engedetlenségekben,
lázadásokban, hitetlenségekben, bűnökben éljenek. Nekünk vigyáznunk kell, hogy a
sötétségnek ne legyen befolyása fölöttünk. Jézus Krisztusban igazakká, új teremtésekké
lettünk. A sötétséget csak akkor tudjuk elűzni, kiszorítani egy helyről, ha megéljük a
mindennapjainkban, hogy Isten Királyságának, a Világosság Birodalmának gyermekei,
tinédzserei, ifjai, felnőttjei vagyunk.
A világosság gyermekei engedelmességben élnek – az Atya iránt és Isten által rendelt
személyek felé is.
A sötétség gyermekei nem járnak engedelmességben – ők az engedetlenség fiai.
Fel kell tennetek a kérdést: Hol, mely területen van bennem sötétség?
Ha valaki szellemi harcba indul, legyen biztos, hogy annak a szellemnek nincsen
semmije benne. Ha el akarsz mozdítani egy gonosz szellemi erősséget a helyéről, biztosnak
kell lenned abban, hogy benned nincsen semmije. A hatalmunk az Úr Jézus Krisztusban – a
Benne való érettségünk fokától függően – tud megnyilvánulni.
Pál és János is különböző érettségi szintekről beszél.
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1.Ján.2,12-14 „Írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az Ő nevéért.
Írok nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert
legyőztétek a gonoszt. Írok nektek fiacskák, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek atyák,
mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és
az Isten Igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt.”
Gyermekek: „teknion” – tinédzserek, kb. 12-30 év között – meg vannak bocsátva a
bűneik
Atyák: az Örök Atyát ismerő személyek, az Atyával személyes kapcsolatban élők, az
Örökkévaló hatalmát ismerők
Ifjak: „neaniszkosz” – érett fiúgyermek, a harcos erőnlétének a csúcsán van, 30 fölött
kell, hogy legyen, érett és erős, a társadalom haderejének legfontosabb tagja – legyőzték a
gonoszt
A Biblia miért e sorrendben írja? Mi ez a logika?
Gyermekként az ember az apja házában él, ott szolgál, de még nem vehette el az
örökséget. Csak a „hülyos”, a teljesen érett gyermek vehette át az örökséget. A szellemi
harcos fogalma összefonódik az érettséggel, kiképzettséggel, engedelmességgel – mert ők a
„neoniszkoszok”.
A szellemi fegyverekről szólva beszéltünk, hogy - bár bizonyos szellemi fegyverek
bizonyos testrészeinkkel függnek össze -, mégsem azon múlik csupán, hogy elmondtunk-e
egy-egy mondatot, úgymond ’felöltve magunkra’ azt.
Róma.12,1-2 „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok
oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És
ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által,
hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”
Az elme megváltoztatása – metamorfózis (amikor egy hernyóból egy lepke lesz): Amíg
nem tanulunk meg úgy gondolkodni, mint Isten, addig igazából nincsen a fejünkön a
sisak! Amikor belementek egy szellemi harcba, akkor az ellenség gondolatokkal fog
bombázni benneteket. Ezért nagyon fontos, hogy megtanuljunk úgy gondolkodni, mint Isten –
az Ő Igéje szerint.
A szentség egy bizonyos szintje nélkül elképzelhetetlen sikeresen szellemi harcot
folytatni. Vagyis először is a gondolataitokban kell győzelmet aratnotok.
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Életetek bizonyos területein már győzelmet arattatok, de talán néhány terület még a
sötétség befolyása alatt van.
Igazság mellvasáról
Csatába csak úgy mehetsz, ha a mellvas rajtad van. Kinek az igazságáról van itt szó?
Arról, amit Jézus Krisztus szerzett meg neked a kereszten. De ez még nem elég, mert Ő
elhelyezett, belehelyezett az Ő igaz állapotába.
Róma.5,1 „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus
Krisztus által,”
Amikor valóban hitre jutunk az Úr Jézusban kapott igaz állapotunkban, akkor
megragadjuk az Ő igazságát, és a magunkévá tesszük. Képesek vagyunk az Ő igazságát az
életünkben valósággá tenni – hit által. Hit általi megragadásunkkal bennünk valósággá válik
a Krisztusnak igazsága. Mert Isten Igéje helyezett el bennünket Krisztus Igazságába. Először
elhisszük az Igét, hogy Jézus Krisztus igazsága az enyém lett, majd a hitünk által a lényünk
részévé válik.
Különbség van Isten írott Igéje, a fejünkben levő Ige és aközött, ami az Igéből testté lett
bennünk. Jézus nem csak beszélt az Igéről, hanem Ő maga volt az Ige, mert az Ige testté
lett. Minket is erre hívott el Isten – hogy az Ige testté legyen bennünk. E folyamatban nekünk
is fontos szerepünk van.
Zsid.10,5-7 „Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot nem akartál,
de testet alkottál nekem, égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél. Akkor mondtam: Íme
itt vagyok - a könyv fejezetében írva van rólam -, hogy cselekedjem, óh Isten, a Te
akaratodat.”
„Testet alkottál nekem, hogy cselekedjem a Te akaratodat” – ezért vagyunk emberek,
hogy cselekedjük az Atya akaratát. A maga korában Jézus volt az egyetlen ember, aki képes
volt cselekedni Isten akaratát a teljességében – ez által az Ő testében az Atya tudott lakozni
és cselekedni korlátlanul.
Amikor Jézus meghalt a kereszten, szerzett magának egy ’új testet’, az Egyházat,
amelyen keresztül tud az Atya cselekedni, és ez által ki tudja fejezni az Atya az Ő akaratát.
„Élek többé nem én, hanem a Krisztus, aki bennem él” (Gal.2,20), Ő a lényeg. A szellemi
harcba menve ez a lényeg! Az igaz állapot részünkké kell, hogy váljon. Mi kaptunk igaz
állapotot Istentől, de ugyanakkor kell, hogy ez az igaz állapot meg is nyilvánuljon bennünk –
ezek a cselekedetek.
Az igazság mellvasa védi a szívünket. Az igazságban állunk, járunk, ez védi a szívünket.
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A mi gondolkodásunkról.
A gondolkodásunkban fel kell építenünk különböző hozzáállásokat, hogy Isten harcosai
lehessünk.
Elképesztő, milyen mértékben beszivárgott a világ a hívők elméjébe. Irigység,
féltékenység, vetekedés, kevélység, nagyravágyás, tisztátalanság, stb. – ezekkel el kell
bánnunk, ha Isten szellemi hadseregében akarunk tevékenykedni. Ha ez előfordult, meg kell
térni. Ha ezt nem teszitek meg, nem lesztek alkalmasak városaitokért való harcra. Először a
személyes csatáitokat kell megnyernetek. A fegyelmezettség csatáit meg kell nyernie
mindenkinek személyesen. Minden természetes hadseregben a fegyelem az elsődleges
követelmény.
Alapkérdések
A szellemi harcosban ki kell, hogy fejlődjön az engedelmesség – Isten Igéje felé, a Szent
Szellem vezetése felé –, az Atyával való személyes kapcsolat rendszeres megélésének
fegyelmezettsége. Ez meg kell, hogy legyen minden egyes hívő életében. Meg kell tudnunk
hallanunk az Atya hangját – először természetesen személyes életünkre vonatkozóan.
Házasság területe. Ha ez a terület nincs rendben, nem vagytok alkalmasak a szellemi
harcra - gondoskodás, gyermekek engedelmességben való nevelése. Elváltak helyzete? Ha
nincs rendben a családod, akkor előbb tedd rendbe. A hadseregben nem akarunk látni olyat,
akinek a családja nincs rendben.
Pénzügyek. Igaz módon kell a pénzzel bánnod. Nincs adócsalás. Nagylelkű adakozás
lelkülete és gyakorlata – a tizedfizetés csak a szükséges minimum.
Kapcsolatok, barátságok. Mindegyikőnknek elszámoltathatónak kell lennünk, afelé, akit
az Úr föléd helyezett – az Ef.4,11-ben leírtak szerint „Ő adott némelyeket apostolokul,
némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és
tanítókul” Egy atyai szívű ember felé kell, hogy elszámoltatható legyél. Ha magányos farkas
vagy, nincs helyed a seregben. Isten addig csökkenti a létszámot, amíg a megfelelő szívű, lelkű, és -szellemű, ’minőségű’ csapat nem jön össze (pl. Gedeon csapata). Kell valaki, aki
tapasztaltabb, tekintélyben előbb jár, s bele tud szólni az életedbe. Ez elengedhetetlen
ahhoz, hogy Isten harcosa legyél. Senkit nem akarok látni ’ima kommandóban’, aki nincs
alávetve egy szellemi tekintélynek, s nem elszámoltatható. „De a pásztorom nem elég
szellemi, nem érti ezeket, nem látja ezeket, ” - Térj meg! És imádkozz ilyen emberekért!
Vannak Magyarországon is szellemi atyák. A helyzet ma már nem ugyanaz, mint 25
évvel ezelőtt. Ma már néhány apostol is található a környezetünkben. Ha nem látsz magad
körül senkit, az sem jogosít fel arra, hogy függetlenségben élj. Imádkozz ilyen személyért a
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te életedben is! „De én nem szeretnék ilyen kapcsolatban élni” – mondod. Rendben, de akkor
nem akarlak látni a szellemi hadseregben.
A Szellem Kardja, amely az Isten Igéje.
Egy harcosnak meg kell tanulnia, hogyan olvassa Isten Igéjét – máshogyan is. Isten
Igéje fegyver. A szellemi harc fegyvere. Megtérés után olvasva az Igét felfedezzük, hogy
Isten mi mindennel meg akar áldani. S ez igaz. Valóban megváltott, megbocsátott, Atyánk,
óv, véd minket, stb.
De Isten a Legfőbb Harcos is! „Feltűri karját, s harci kiáltással, rivalgva előretör!” stb.
Ésa.52,10 „Feltűrte az Úr szent karját minden népek szemei előtt, hogy lássák a föld
minden határai Istenünk szabadítását!”;
Ésa.51,9 „Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, oh Úrnak karja! Kelj föl, mint a régi időben, a
messze hajdanban! Avagy nem te vagy-e, aki Ráhábot kivágta, és a sárkányt átdöfte?”;
Ésa.42,13 „Az Úr, mint egy hős kijön, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg
és ellenségein erőt vesz.”;
Ésa.59,17 „És felöltözi az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején;
felöltözi a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással veszi magát körül, mint egy
palásttal.”;
2.Móz.15,3 „Vitéz harcos az Úr; az Ő neve Jehova.”;
Náh.1,2 „Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal;
bosszút áll az Úr az Ő ellenségein, és haragot tartó az Ő gyűlölői ellen.”
Isten úgy fog megnyilvánulni számotokra, amilyen minőségében imádjátok Őt. Az
istenimádásotok meghatározza az életeteket. Olyanná váltok, amilyennek ismeritek Istent,
illetve amilyennek imádjátok, olyannak látjátok! Kis Istent imádtok, akkor ’kis’ Isten fog csak
megnyilvánulni számotokra. Szellemi harcos akarsz lenni? Akkor kell, legyen képed Isten
haragjáról, harci kiáltásairól, Isten megfélemlítő erejéről.
Amilyennek kiolvasod az Igéből Istent, olyannak látod Őt. Amikor Isten áldásait olvasod
ki az Igéből, akkor még számodra nem kard az Ige, csupán „kés”, amivel vágsz magadnak
egy-egy szeletet az Ő áldásaiból. Ilyenkor az Ige olyan számodra, mint a „kenőkés” –
természetesen ennek is megvan az ideje. De a harcban neked nem kenőkésre van
szükséged, hanem kardra! Olvasod az Igét úgy, hogy számodra az, fegyver vagyis kard lesz
a harcokban az ellenség ellen?
Az én Istenem Vitéz Harcos, a Seregek Istene, ellenségein bosszút áll, rajtuk erőt vesz,
ellenségeit összetöri, összezúzza. Amikor úgy mentek Istennel a harcba, hogy az
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oldalatokon áll, akkor nem úgy beszéltek Vele, mint a szerető édesapátokkal, hanem mint
tábornokkal, parancsnokkal.
Amikor Józsué találkozott az Úrral Jerikó előtt – nem beszélgetés lett belőle! „Vedd le a
saruidat, szent a hely, ahol állsz! Én nem veled, vagy ellened vagyok, én a Hadsereg
Parancsnoka vagyok.” Józsué nem mondta, hogy „de Uram, én a szeretet Istenét ismertem
meg, hogyan vagy Te harcos ”
Ahhoz, hogy szellemi harcosok legyetek, kijelentést kell, kapjatok Istenről, hogy Ő Vitéz
Harcos. Olyanná válunk, mint Ő, amikor olyannak látjuk, mint Ő.
1.Ján.3,8/b „…Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.”
Jézus a sötétség minden erejét lerontani jött. Luk.4,18-19 „Az Úrnak Szelleme van én
rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem,
elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást
hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,
hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” – Ésa.61,1-től.
Isten Igéjét olvassuk úgy, hogy az, fegyverré váljon kezeinkben, s ne csak kenőkéssé,
mert akkor még nem vagyunk alkalmasak a harcra, akkor még csak tinédzserek vagyunk.
Milyen a harcos szíve?
Dávid Isten szíve szerint való férfi volt. Követett el hibákat, bűnöket? Igen. De a szíve
lágy volt Isten felé. Istent imádó szíve volt, nagy harcos, nagy király volt.
A harcos szíve könnyen meghallja Isten hangját, érzékenyen érzi Isten szeretetét.
Isten harcosának szíve irgalmas Isten népének szükségei felé. Bármi, ami Isten ellen
való, akkor nem ismer megalkuvást. Szívében nincs megalkuvásnak helye.
Dávidhoz a társadalom kitaszítottjai csatlakoztak. Dávid hatalmas harcosokat faragott
belőlük. Dávid nagy harcosait tanulmányoznunk kell. Hűségesek voltak Istenhez és
Dávidhoz. Hűségesnek kell lenned Istenhez, a hadsereged tábornokához is („Az Úrért és
Gedeonért!” Bir.7,20). Emberi oldalon az Úr seregében vannak emberi vezetők. A hűségnek
meg kell lenni! Ezek a harcosok közül egy sem lett hűtlen Dávid felé - sohasem!
Minden hatalmas harcos tudott jobb és balkézzel is harcolni. Koruk mindenféle
fegyverével jól bántak. Mindegyikük kész volt kiállni az ellenség akár egész seregével
szemben is.
Az Atyával való személyes kapcsolatban képessé válunk arra, hogy démonok százait,
ezreit megszalasszuk (Jézus – a gadarénus megszállott esete). De akkor miért van szükség
arra, hogy (legalább) ketten, hárman összejöjjünk? Azért, hogy erőnk megsokszorozódjon.
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Tehát Isten Királyságában nincsenek magányos harcosok.
Váljatok Isten harcosaivá! De ez hízelgéssel nem fog menni! Tudnotok kell, hogy
kemény és nehéz lesz. Meg kell tanulnotok a fegyelmet és az engedelmességet! De nagy
lesz a jutalom! Nagyon nagy a jutalom! Isten olyan férfiakat és nőket keres, akik teljesen
odaszántak, akik készek arra, hogy ne ők éljenek többé, hanem Krisztus éljen bennük –
általuk.
Ami engem illet: az Atya Isten, Fiú Isten, Szent Szellem Isten – emberi testben lakik.
Férfi és női testekben! Vagyis akár férfi, akár nő vagy testben, Krisztusban érett férfi-korra
vagy elhívva, vagyis lehetőséged van, hogy az Úrnak győztes hadseregében hadakozz –
szellemben –, és győzz!
Amikor szellemi harcról, szellemi konfliktusról beszélünk, akkor leginkább szellemi
hatalmasságok, fejedelemségek, stb. elleni imáról beszélünk. Minden ilyen esetben fontos,
hogy ügyeljünk arra – lehetőleg –, ne legyen semmilyen hamisság bennünk, legalábbis a
legjobb tudásunk szerint.
Családunk, környezetünk békehordozói kell, hogy legyünk. Minden esetben igaz:
„Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak”, „Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek”. –
Fontos, hogy bennetek ne legyen semmilyen keserűség, neheztelés, stb. Ilyen helyzetekben
is fontos, hogy a legjobb tudásunk szerint gondoskodjunk családunkról. Ne keressünk
semmilyen kifogást! Ha nem gondoskodunk családunkról, akkor – ahogyan az Ige mondja –
rosszabbak vagyunk, mint a pogányok. Előfordul, hogy saját családunkban támad az
ellenség. De nem szabad, hogy ez, amiatt legyen, mert nem igaz módon éltünk,
cselekedtünk. Ha valaki ok nélkül mond gonoszt ránk, akkor örülnünk kell. De ha mi nem
járunk igazságban, és úgy mondanak gonoszt rólunk, ránk, az nem jó.
Jézus azt mondta: „Most jön evilág fejedelme, de bennem nincsen semmije”. Jézus
életében semmilyen kapaszkodója, semmilyen „leszállópályája” nem volt a gonosznak.
Nekünk is meg kell élnünk ezt az állapotot.
A mi igaz voltunk tesz képessé bennünket arra, hogy belépjünk abba az életbe, amelyet
a Király dicsőségére tudunk élni.
Szellemek megkülönböztetése (szellemek megnyilvánulásai, jelei)
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A mi jellemünk nagymértékben meghatározza, mit tudunk szellemben elvégezni. Például
szavatartó embereknek kell lennünk. Ha ígérek valamit, akkor a lehetőségeim maximumán
meg kell tennem mindent, hogy megtartsam. Minden apró dologban hűségesnek kell
lennünk. Ha a kis dolgokban tudunk hűségesnek lenni, akkor tudunk majd a nagyobb
dolgokban is.
Alapelv: Akkor tudsz Isten ígéreteire számítani, építeni, ha te is megtanulod megtartani
ígéreteidet. Egyébként nem fogod tudni, megragadni Istennek ígéreteit – különösen nehéz
helyzetekben nem.
Nem szerethetitek Istent, akit nem láttok, ha nem szeretitek testvéreteket, azt, akit láttok.
A testvéreimhez való viszonyom meghatározza Istenhez való viszonyomat. 1.Ján.4,20 „Ha
azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki
nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát?”
Az Efezusi levél
Ez

mintegy

kézikönyve

Isten

szellemi

katonáinak.

Kezdjétek

el

másképpen

tanulmányozni az Efezusi levelet. Sokan az Efezusi levélből leginkább csak a 6. fejezetről, ott
is a 10. verstől való szakaszról tudnak, beszélnek. De a 6. fejezet előtt van az 1-2-3-4-5.
fejezet is!
Meg kell tanulnunk megérteni a különböző lépcsőfokokat.
Az Efezusi levél 1-5. részei egy szellemi kalauz, hogyan kell szellemi harcossá válni.
Első lecke: Hogyan kell ülni?
Meg kell tanulnunk együtt ülni – Jézus Krisztussal együtt a trónon, mennyei helyeken.
Arra vagyunk elhívva, hogy Vele együtt üljünk – mennyei helyeken, úgy szóljunk, hogy a
trónról szóljunk.
Efezusi levél 1. rész – kik vagyunk, kivé váltunk Benne, mit kaptunk Tőle, milyen
pozíciónk van Vele/Benne. Minden, amit meg akarunk változtatni az életünkben, Vele
kezdődik. Mindennek a sebességét az határozza meg, hogy Tőle mit kaptunk. Mindenféle
problémára az első válasz Istentől: „Gyere, és ülj ide mellém!” – Vagyis ekkor meglátod, ki
vagy, mit kaptál, mi a pozíciód az Úrban.
Mit kaptunk: ki lettünk választva, elfogadottak lettünk, bocsánatot nyertünk, szentek,
feddhetetlenek, bölcsek, fiak lettünk, családba tartozunk, örökséget, polgárjogot, az Úrral
uralkodási jogot nyertünk Jézus Krisztusban.
Nem arra hívott el Isten, hogy innen alulról harcoljunk, hanem ONNAN FELÜLRŐL. Az
igazi alázat, hogy oda ülök az Úr mellé a trónra. Nem az, az alázat, hogy azt mondom,
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„semmire sem vagyok alkalmas”. Nekünk ott kell ülnünk Vele a mennyei helyeken. Az Úrba
vetett bizalmunkból és hitünkből kell beszélni minden helyzetben. Ilyenkor tanuljuk meg, kik
vagyunk. Innen ered minden, amivé válni fogunk. Az első legfontosabb dolog tehát:
megtanulunk ülni Vele együtt a trónon. Ez a ’titkos imaszoba’. Innen kimenve tudjuk
elvégezni azt, amit az Úr el akar végeztetni általunk. Ott tanulunk, ott kapunk felkészítést. –
Olyan, mint amikor egy apa tanítja a fiát – megmutatja neki, az után kéri, hogy tegye meg ő,
miközben ügyel és figyel rá.
Második: megtanulunk járni.
Részletes útmutatásokat

ad

itt

az Úr:

igazságban,

családban,

házasságban,

gyülekezetünkben, társadalomban, stb. Ha az elsőt megtanultuk – és megéljük az Ige
útmutatásai alapján az igaz voltunkat – olyanok leszünk, mint amivé Ő elhívott.
Harmadik: megtanulunk megállni.
Amikor tudunk igazságban járni – hitben, fegyelemben – akkor meg fogunk tudni, állni!
Ez pontosan az Efezus 6. fejezet ’szellemi fegyveres, harcos’ része előtt van. 11. vers:
„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden
ravaszságával szemben.”
Megállni: én a Magasságos Isten fia vagyok, Jézus él bennem, azért jöttem, hogy
megvalósítsam azt a győzelmet, amit Jézus Krisztus megszerzett a kereszten, a
Magasságos Isten nevében jövök, Ő bízott meg, hogy ezeket a szavakat kimondjam, ezért
Gonosz, neked véged van ebben és ebben a helyzetben! – Ha valóban így történik, akkor
működik.

Negyedik: megtanulunk harcolni
János apostol elég idős korában kapta Istentől a feladatot, hogy az Artemisz
templomnak vessen véget. A felismerés még nem jelenti a megbízást az akcióra, a
megsemmisítésre, az összecsapásra. Dávidot, amikor megtámadta az ellenség, egyből nem
támadta meg őket, hanem előbb megkérdezte az Urat, és csak azután támadt. Még a módját
is megkérdezte az Úrtól. Minden csata más és más szellemben is. Isten minden csatához
megadja a részletes utasításokat. Nincs 1364-ik ’Jerikó’! Isten minden csatában megadja az
arra vonatkozó specifikus útmutatásokat!
Tehát: ülni – járni – megállni – harcolni!
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Ezeket nem cserélheted fel! Amíg nem tanultál meg ülni az Úrral, addig nincs erőd! A ti
erőtök a szellemi fejedelemségekkel szemben semmi. De a bennetek levő Jézus Krisztus
ereje bőségesen elegendő! – és a megfelelő időpontban bármely ellenség legyőzhető.
Szaktudás, képesség
A változást nem csupán a kimondott szavaink hozzák, hanem attól is függ, hogy milyen
forrásból származnak ezek a szavak – pl. a farizeusok is Isten Igéjét mondták, idézték. De
Jézus nem az Igéről beszélt, hanem Ő maga (volt) az Ige! Önmagát fejezte ki – a testté lett
Igét! Ez az Úr akarata, hogy az Ige bennünk is testté váljon! Ez a kulcs a szellemi csatákban
a győzelemhez! Ha megtanulunk Vele együtt ülni, akkor rájövünk, mi is a Magasságos fiai
vagyunk! – De hát, Ő az Isten Fia volt! – mondod. De ti is! Meg kell látnunk, kivé lettünk – az
Úrral való kapcsolatunkban. Minden vagytok, ha Őbenne vagytok! Nélküle pedig semmik!
Benne, Vele mindent megtehettek – még nagyobbakat is annál, amelyeket Ő tett! – Ez az
alázat!
Tehát: ülni – járni – megállni – harcolni!
Néhány szó a harci képességről:
A szellemi csatákban a hatékonyságunk nagyban függ attól, mennyire vagyunk képesek
belelátni a szellemi világba. Sok keresztényt kiütnek a ringben úgy, hogy nem is látta, hogyan
vagy honnan jönnek az ütések. A legveszélyesebbek azok az ütések, amelyeket nem láttok,
honnan és hogyan jön. Ha látod, valahogyan – természetes szinten is – felkészülsz (akár
tudatalatti módon is) annak fogadására. Ha nem látod, és úgy jön, akkor jobban is fáj – még
természetes szinten is.
A szellemi harcosnak edzenie kell a szellemi éberségét. Mindig tudatában kell lenned a
szellemi világnak, minden ettől függ. Sok kereszténynek jó imaideje van, s ilyenkor a szellemi
tudatuk ébren van. Tudatában vannak Isten jelenlétének, a szellemi világnak. Aztán az
imáról, istentiszteletről kimenve átkapcsolnak „normál” üzemmódra, s a szellemi tudat
elmúlik. Kikapcsolják a szellemi érzékelésüket, s mindenféle természetes dologról
csevegnek.
Tehát lehet, hogy az imák alatt tudatában vagy Isten jelenlétének, a szellemi világnak –
de az ima végén se lépj ki ebből. Ki kell fejlesztened magadban egy állandó ’Isten-jelenlétetudatot’ és a ’szellemi-tudatot’, azaz a szellemi valóságról való gondolkodásmód tudatát.
Isten mindig veled van, de nem mindig vagy ennek tudatában. Ezt ki kell fejlesztened.
Isten Igéje azt mondja, mi nem a láthatókra nézünk – amelyek ideig valók, vagyis
változnak és változtathatóak –, hanem a láthatatlanokra, amelyek örökkévalók.
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Személyesen én úgy kezdtem, hogy az órámat beállítottam óránkénti csipogásra, hogy
emlékeztessem magamat, hogy ne felejtsem el, a szellemi dolgokra való figyelést, a szellemtudatúságom így növekedett. Ezzel egy idő után elértem, hogy a szellemi világ tudatossága
mindig velem, bennem volt. Van, persze amikor ez a tudat élesebb, és van, amikor ez
halványabb, homályosabb. Először nem a „penge-mód” a cél, de hosszú távon
mindenképpen.
Ján.14-15. részeket érdemes egymás után elolvasni – akár hónapokon keresztül, hogy a
szellemi világról való tudatos gondolkodás és tudat bennem legyen mindig. Akkor is, ha nem
tudatosan figyelek arra. Ez fontos ahhoz, hogy ne a látható dolgokra összpontosítsunk,
hanem a láthatatlanokra. Persze lehet más módon is elérni. Nem a módszer a lényeg,
hanem az eredmény.
A lényeg: ne engedd, hogy lekösse a figyelmedet az, amit a látható világban érzékelsz,
hanem minden esetben a láthatatlan dolgokra, a szellemi dolgokra (is) figyelj!
Ha

a

láthatók

befolyásolnak,

akkor

a

szimpátia,

unszimpátia,

stb.

nagyon

befolyásolhatnak. De én azt akarom tudni, kik vagytok valójában, azaz az Úrban! Ha erre
koncentrálok, akkor látlak titeket természetes szinten is, de szellemben is. Ha látom is a
bűneiteket, vagy a hibáitokat – viszont látom azt is, hogy az Úr mit mond rólatok –, akkor ez
bennem hitet ébreszt, és én azzal a hittel tudok felétek fordulni, s szolgálni felétek. Ha így
teszek, akkor ezt az emberek megérzik, érzékelik, s felszabadul az ő hitük azt meg is élni,
meg is tenni.
Ne engedjétek, hogy foglyul ejtsen titeket az, amit a szemeitekkel láttok. Akarlak
ismerni benneteket. Ezt csak akkor megy, ha tudom, mit mond Isten rólatok, és nem csak
arra figyelek, mit látok rólatok a természetes szemeimmel. Nem engedem, hogy a
természetes látásom bekorlátozzon a rólatok való gondolkodásomban.
Az Atya a titkos kamrátokban „már vár rátok”! – az egyik fordítás szerint. Az Úr hív
magához közel. Ne legyetek hajlandóak attól befolyásoltan élni, amit a fizikai szemeitekkel
láttok. Lássatok Isten szemeivel! Ő már látja azt, amit fölöttetek kimondott – azt az elhívást.
Ha látom azt az elhívást rólatok, amit Isten rólatok kimondott, akkor tudok megfelelő módon –
Isten akarata szerint – gondolkodni rólatok, és a szerint szolgálni is felétek!
Isten sok mindent mond, de kevesen hallják csak meg, mert teljesen leköti a
gondolatokat, a tudatot a látható világból áramló információáradat. Meg kell tanulnunk,
hogyan tudjuk megtartani a szellem-tudatosságunkat. Ez kulcsfontosságú.
Meg kell változtatni az önmagunkról való gondolkodásmódunkat!
Szellemi lények, új teremtések vagyunk! Már most örökkévaló lény vagyok, földi
sátorban vagyok, aki átéli a földi dolgokat is. Az én valódi életem – majd – végig a mennyben
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lesz. Mennyei lények vagyunk, akik jelenleg megtapasztaljuk a földet is. Lehetőségünk van,
hogy Krisztusnak átadjuk az Ő örökségét, ami emberekből áll.
’Szellemi természetem van, új teremtés vagyok’ – ezt ne a jövőbe helyezd! Ez ma, már
most megvan!
1.Ján.3,2 „Szeretteim, most Isten gyermekei („teknon” - tinédzserei, tizenéves
gyermekei) vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha
nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van.”
„Most Isten tizenéves gyermekei vagyunk, és annak a természetnek a teljessége még
nem nyilvánult meg, akik vagytok, de meg fog megmutatkozni, és folyamatosan meg fog –
miközben úgy látjátok Őt, ahogyan Ő valójában van!” – más fordítás.
Amilyen mértékben látjátok, tudjátok Őt látni, ahogyan Ő valójában van – a szerint
tudjátok a fiúságotokat megélni! Ahogyan szemléljük, úgy, olyan formára, olyan mértékben
változunk át az Ő képmására!
Most, egyből nem megy a megértés sem – újból és újból meg kell hallgatni is egy-egy
dolgot, hogy az egyre jobban kinyíljon, majd benned megteremjen, azaz benned az „Ige
testté legyen”.
Néhány dolog a harci képességről
Szellemi teremtmények vagyunk – szellemi látásunk, szellemi ízlelésünk, szellemi
hallásunk, szellemi tapintásunk, szellemi érzékelésünk van. Mint szellemi lény, fejleszteni
akarom a szellemi képességeimet, mert tudatában akarok lenni a szellemi képességeimnek.
Van szellemi érzékelésed? Szellemi tapintásod? Szellemi tested? Igen! A testem Istenért
él, a Szent Szellem Istennek él a testem. A fizikai testünk is a Szent Szellemért, az Ő
akaratának megcselekvéséért van.
Róma.8,11 „De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a
halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó
testeiteket is az Ő ti bennetek lakozó Szelleme által.”
Isten az Ő Szellemét meg fogja nyilvánítani a ti testetekben, a ti testetek is
megelevenedik a Szent Szellem által Isten számára. Szellemi érzékelés például: melegséget
érzel, mikor a Szent Szellem betölt. Miért adja ezt Isten? Mert érzékeltetni akarja Isten veled:
„Látod, most adok valamit neked, hogy tudd, ezt tovább akarom adni rajtad keresztül”. Meg
kell tanulnunk a ’kis’ vállveregetéseket, fuvallatokat, melegségérzéseket felismerni, és
engedni azoknak.
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A testrészeinkről megtalálható az Igében, melyiknek mi a szellemi jelentősége. Minden
érzékszervünknek fejlődni kell. Vannak kulcsfontosságú szellemi jelek – egy harcos számára.
Isten sokszor a testünkön keresztül adott jelekkel kommunikál velünk. Miért? Ő a főnök! Ő a
tetszése szerint kommunikálhat velünk, Ő dönt e felől.
Rajtatok van az igazság mellvasa, igazlelkűség öve, a lábatokon a békesség saruja –
lehet, hogy sarkatokban egy izzó érzés támad? Lehet, hogy ideje, rátaposnod az ellenség
fejére!? Égő érzés a térdedben? Lehet, hogy az Úr le akar térdeltetni!? Ujjak – mindegyik
ujjnak az öt fő szolgálati ajándékkal kapcsolatos jelentése lehet.
Hüvelykujj: apostol, tekintély
Mutatóujj: próféta, Isten rámutatása, Isten szava
Középsőujj: evangélista
Gyűrűsujj: tanító
Kisujj: pásztor
Zsolt.144,1 „Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az
én ujjaimat.” - Lehet például, hogy az ujjaidon keresztül érzékelsz fájdalmat …
Váll: kormányzás (Ésa.9,6 „Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid
trónján és királysága felett …” )
Fül fájása – például egy hazug szellem érzékelése is lehet.
Meg kell tanulni a szellemi dolgok érzékelését értelmeznünk. Természetesen ezekkel az
érzékelésekkel ’ne menjetek messzire’ szellemben, de azért figyeljetek fel rájuk. Ezek
hasonlóak, mint a vak-vezető kutya, amely jelzéseket ad vezetettjének – sokféle módon.
Lehet, hogy ezek az érzékelések a figyelmünket a megfelelő irányba fordítják.
(A szerk. megjegyzése: Ezzel a résszel kapcsolatban felhívom a figyelmet a szellemi
hipochondria veszélyére. Figyelj! Nehogy ebbe a hibába essél, ha túlzott jelentőséget
tulajdonítasz egy ilyen dolognak.)

Szellemek megkülönböztetése
Hogyan lehet felismerni a szellemeket? Egy bizonyos mértékben mindenkinek a
lehetősége

ez.

De

van

olyan

mértéke

is,

amely

kifejezetten

a

’szellemek

megkülönböztetésének’ karizmája (1.Kor.12,10 „Némelyeknek csodatévő erőknek munkái;
némelyeknek meg prófétálás; némelyeknek pedig szellemeknek megítélése…” )
Különbség van az ajándék, amellyel mindenki rendelkezhet, és amelyet Isten csak
specifikusan ad valakinek. Kell egy bizonyos fokú képesség mindenkiben szellemi dolgok
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megkülönböztetésére. Például mindenkiben szükséges a készség a prófétálásra, de
természetesen nem mindenki próféta. A szellemek megkülönböztetésével hasonló a helyzet.
A szellemek megkülönböztetése nem nehéz, könnyű.
Mit jelent a szellemek megkülönböztetése?
Képesek vagytok megkülönböztetni egy igaz szellemet egy hamis szellemtől. Ez
ugyanolyan, mint megkülönböztetni egy igazi bankjegyet egy hamistól. Hogyan lehet
megkülönböztetni egy igazi bankjegyet? Tudnunk kell, milyem az igazi! Minden az Atyával
kezdődik a titkos imakamrában. Ha ismerem az Atyát, az Ő Szellemét, Szent Szellemet,
akkor tudom, milyen az igazi Szellem. Ha bensőséges kapcsolatban vagyok az Atyával,
akkor tudom, milyen az Ő Szelleme, az Igaz. Ha ismerem az Igét, amely az Igazság
Szelleméhez kapcsolódik, kötődik, akkor fel tudom ismerni az igazi, az Igaz Szellemet! Ha
nem ismerem az igazit, akkor nem tudom felismerni a hamisat sem!
Amikor a titkos kamrámban együtt vagyok az Atyával, akkor tudom, milyen az Ő
Szelleme – onnan kijőve velem van az Igazság tudatossága. Csak akkor tudjuk megállapítani
valamiről, hogy egyenes, ha tudjuk, milyen az egyenes. Valamiről megállapítani, hogy az
igazság-e, csak akkor lehetséges, ha tudjuk, mi az Igazság.
Egy kőműves hogyan határozza meg, hogy egy fal egyenes-e, függőleges-e? A
mérőzsinórhoz kell hozzámérnie. Ha nincs nálad függőón, akkor nem tudod megnézni,
ellenőrizni semmivel, hogy az egyenes-e, függőleges-e. Ha velem van az Ige mérőzsinórja,
az Úrral való közösség szellem-tudatúsága, akkor a velem találkozó szellemi lények ehhez, a
mérőzsinórhoz méretnek. Ha beleütközik a mérőzsinórba, akkor tudom, hogy ez nem igaz
szellem. De ha nincs nálam a mérőzsinórom, csak a természetes dolgokra koncentrálok,
akkor könnyen egyenesnek nyilvánítotok görbe dolgokat is, mert nincs viszonyítási alapom.
Nálam az alapvető mérőón az, hogy Isten velem van. Ha valami ezt az egyenest el akarja
görbíteni, akkor tudom, hogy akkor ott valami nem igaz szellemi dolog, vagy nem igaz
személy cselekedete van.
Ha nincs nálad/veled a mérőzsinór-tudatosság, akkor nem tudod megállapítani, mi az
egyenes! Minden attól függ, mennyire fejlődik ki bennetek
- az Ő

jelenlétének a tudatossága

(a titkos imakamrátokban, Atyával való

kapcsolatotokban)
- ezt mennyire tudod kivinni magaddal a hétköznapi, a természetes világba
- nem arra fogtok koncentrálni, amit fizikailag láttok, hanem szellem szerint gondolkodtok
Vannak átlátszó tükrök – igyekszem, megpróbálok egyszerre két dolgot látni: titeket, és
azt, hogy Isten hogyan lát titeket. Ha látom, Isten hogyan lát titeket, akkor tudok hittel felétek
fordulni – még akkor is, ha valami ’beleütközik’ a mérőzsinóromba veletek kapcsolatban.
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Ha Isten mond valamit rólatok, akkor a legjobb, ha én is azt mondom rólatok. Istennek
van hite veletek kapcsolatban.
(Zsidókhoz írt levél –) Jézus folyamatosan közbenjár értünk –, maradéktalanul hisz
abban az elhívásban, amellyel Ő elhívott. Ő olyan tudatosságot akar nektek adni, amely egy
folyamatos szellemi mérőzsinór tud lenni életetekben.
Nem vagyunk tudatlanok az ellenség akaratával kapcsolatban, ha kifejlődik a szellemi
érzékelési képességünk.
Zsolt.91,1-5 „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában
nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram Istenem; Ő benne bízom! Mert Ő
szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be
téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad; pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai
ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal.”
Ez mind valósággá válik a ’titkos kamrában’. Soha nem válik belőletek hatékony szellemi
harcos, ha előbb nem tanultok meg a ’titkos kamrában’ lakozni.
Szellemek megkülönböztetése
Amikor

megtanuljuk,

hogyan

kapjunk

kinyilatkoztatást

Isten

Szellemétől,

Isten

Szelleméről, amikor megtanuljuk, hogy velünk van a „függőón-tudatosság”, megtanuljuk
megkülönböztetni az igaz dolgokat a hamisaktól. A hamis dolgokban az a veszélyes, hogy
nagyon hasonlítanak az igaziakhoz, csak kevéssel tér el az igazitól. Egy ezres bankjegyet
könnyű megkülönböztetni, ha egy 1.300 Ft-os bankjegyet adnak a kezedbe. Ez egyértelmű.
De ha nem egy egyszerű fénymásolással, hanem egy profi hamisító eljárással készítettek
egy hamis ezrest, akkor azt nehezebb felismerni.
Sokszor nem a szavak számítanak, amit az emberek kimondanak, hanem a szellem
számít, amiből az emberek beszélnek. Amikor odamegy valaki hozzád – vajon tényleg
éhségből kérdez tőled, vagy csak kérdezni akar tőled valamit. Ha az utóbbi, akkor csak az
időmet pazarolnám erre. Tehát a lényeg: ismernem kell az igazit. Hogyan lehet felismerni,
hogy egy tanítás igaz-e. Mindenek előtt a tanítás mögött is van egy szellem, azután
ismernünk kell az Igét, s az alapján… De még ilyenkor is előfordul, hogy nem könnyű, vagyis
nehéz eldönteni.
Ap.csel.2,42 „És foglalatosok voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a
kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.”
Apostoli tanítás, valódi közösség – az életünket összekapcsoljuk egy közös cél
érdekében; a kenyér megtörése – szövetség megkötése és megtartása; imádságok.
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Folyamatosan meg kell maradni az apostolok tanításában – nem a próféták, tanítók,
pásztorok,

tanításában,

hanem

az

apostolok

tanításában

kell

megmaradni,

azaz

folyamatosan benne kell lenni. Imádkozni kell azért, hogy megtudjátok, ki az igazi apostol és
ki nem. Nem arról beszélek, hogy ne fogadjátok el a pásztorotok tanításait, hanem figyeljetek
oda, mit mond. Az igazi pásztor veszi az apostoli tanítást, lebontja emészthető adagokra, és
azzal táplálja az embereket.
Először a pásztor megeszi az apostoli tanítást, megemészti, azután kijön belőle, és azzal
táplálja a nyájat. Engedelmeskednetek kell a vezetőknek – ahogyan ők követik az apostoli
Igét. Én például alkalmazom, beépítem a személyes életembe azt, amit Alan Vincent, a
szellemi atyám tanított. Előbb én megeszem, megemésztem, megélem, majd tanítom. Jézus
sem a maga szavait szólta. Aki a saját szavait szólja a maga dicsőségét keresi, de aki annak
a szavait szólja, aki őt elküldte, az annak a dicsőségét keresi.
Krisztus testében zűrzavar van, hogy ki apostol és ki nem. Az egy dolog, hogy valaki
erőteljes ajándékkal rendelkezik – gyógyító, csodatevő, vagy más. De ez még nem jelenti
azt, hogy az illető apostol. Sok félreértés jött be Krisztus testébe e területről. Tendencia, hogy
sok sikeres pásztor, vagy más szolgáló apostolnak nevezi magát. Sokan, akik körülvesznek
egy-egy ilyen erőteljes szolgálót, ők kezdik el azt apostolnak nevezni. Erre egy példa
Branham. Ő nem volt apostol. Nem arra hívatott, hogy Krisztus testét tanítsa. Tragikus
módon ő nem is akart tanítani, és nem is akarta magát apostolnak nevezni, de az őt
körülvevő emberek kényszerítették ebbe bele. De Isten nem arra hívta el, hogy ő apostol
legyen.
Sokan mondják, hogy ez és ez az erőteljes szolgáló apostol. Pedig sokan ezek közül a
szolgálók közül nem mondják magukról, hogy ők apostolok. Pl. Anna Mendez – ő tudja
magáról, hogy ő egy harcos próféta. Eljön az idő, hogy tisztázni kell, ki apostol, és ki nem.
Szellemi világ érzékelése
Tehát a Mindenható jelenlétének a tudatosságát viszitek a hétköznapokba, érzékeltek
szellemi jelzéseket a testetekben. A szellemek megkülönböztetése nagyon fontos, és tudnom
kell, mi annak a szellemnek a jellegzetessége. Egy ima kommandóban, nem mindenkiben
van meg ez a szellemi érzékenység. Akikben megvan, ezek a személyek olyanok, mint a
puskában a célzó berendezés. Aztán vannak olyanok, akik mint a nagy hatóerejű lövegek –
ők a célzás után jönnek, s nagy ható- és nagy tűzerővel képesek imádkozni.
A hadviselésben fontos, hogy pontosan meg kell határoznunk a cél helyét. Először
célzol, s azután lősz. Ha nem célzol, akkor akármennyit lőhetsz, nem találod el a célpontot.
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A szellemi harcban sokkal többről van szó, mint a saját részvételünk. Nem csak a
benned lakó Jézus Krisztus s te mész a harcba. Ennél többről van szó. Kulcs, hogy
megváltoztassuk a földön levő dolgokat – összhangba kell hoznunk a földet a MENNYEL. Azt
tudjuk elvégezni, ami el lett végezve a mennyben: „Legyen meg a Te akaratod itt a földön
úgy, ahogy megvan a mennyben”. Jézus belelátott a szellemi világba, és ő ugyanazt tette itt
a földön, mint amit látott, hogy tesz az Atya a mennyben. Összehozta a mennyet a földdel.
Ekkor történnek az erőteljes dolgok itt a földön.
A nagy csaták megnyeréséhez a kulcs – összhangba kerüljön a föld a mennyel. Egy
csata megnyeréséhez – néhány dolgot nekünk kell itt a földön megtennünk, de vannak
dolgok, melyeknek a mennyben kell megtörténniük. Bele kell látnunk a szellemi világba –
különösen a csapat parancsnokának. Sok keresztény nincs tudatában az angyali világnak.
Hogyan kell együtt dolgoznunk az angyalokkal.
Ez nem elmélet, ez valóság. Sok keresztény tudatából ki vannak zárva az angyalok
(mert az elméjüket csak a természetes dolgok kötik le), sokan pedig az újszövetségben az
angyalok szerepét mellőzik – mondván, itt van már a Szent Szellem, nincs szükség rájuk. De
az újszövetségben több mint 130 eset van leírva, ahol az angyalok tevékenykednek. Meg kell
tanulnunk az angyalokkal együtt dolgozni. Ismernünk kell, tudnunk kell bizonyos vonásaikról.
Az angyaloknak különböző fajtái, rangjai, rendjei vannak. Mihály fejedelem az angyalok
között. Tehát az angyalok között is van egy rangsor. Vannak üzenethozó angyalok, katonaangyalok, imádó angyalok, harcos angyalok, kommandós angyalok, angyali parancsnokok.
Mindezeknek az angyaloknak különbözőfajta megjelenéseik, különböző vonásaik, és
különböző küldetésük van.
Mi a különbség a Szent Szellem hangja és egy üzenethozó angyal hangja között?
A Szent Szellem bennem, belül van, belülről szól, az üzenethozó angyal kívülről,
általában elölről szól. Az angyaloknak ma is van feladatuk, nem munkanélküliek! Tudnunk
kell, mit mond az Ige az angyalokról, feladataikról, stb.
Miért érzékeli kevés ember az angyalok működését, megjelenését? A démonok és az
angyalok sem oda mennek, ahova akarnak! Például egy démon – nem mehet oda hozzánk
csak úgy, nem teperhet csak úgy le! Nem teheti meg! Csak akkor teheti meg, ha valamilyen
módon meghívjuk, azaz jogalapot szolgáltatunk számára! Ha engedelmeskednénk neki,
imádnánk őt, akkor ezzel meghívnánk. Adnunk kellene valamilyen jogot számára, e nélkül
nem teheti meg! A megváltott ember magasabb hatalmi szinten van, mint az angyalok
(Zsid.1,1 „Avagy nem szolgáló szellemek-e mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik
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örökölni fogják az üdvösséget?”). Ennek ellenére az angyalok erősebbek lehetnek – a
természetük alacsonyabb rendű, de az erejük nagyobb!
Biztos vagy abban, hogy az angyalok nem mehetnek oda, ahova akarnak? Az emberek
az imádással kapcsolatban találkoznak leggyakrabban angyalokkal. Az imádás olyan légkört
hoz létre, amely jogot ad nekik, hogy belépjenek az életünkbe, és segítsenek! Például Dániel
esete.
Dán.10,12-13 „És mondta nekem: Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy
szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te
beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott
huszonegy napig, és íme Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljött segítségemre, és én
ott maradtam a perzsa királyoknál.”
Dániel kereste az Urat. Megalázta magát az Úr előtt, böjtölt 21 napon át. A hozzá
érkezett angyal elmondta, hogy az Úr már az első nap meghallgatta Dániel imáját. Az Úr
tehát elküldte az angyalt Dánielhez, de az nem tudott megjelenni egyből Dánielnél –
démonok, területi szellemek és csapataik zárták el az útját. Nem tudott ez az angyal áttörni
Dánielhez. Mihálynak, az angyalok fejedelmének kellett, hogy szóljon, hogy segítsen neki,
hogy küldetését el tudja végezni, lejusson Dánielhez. Képzeljétek el, milyen ereje volt
azoknak a gonosz szellemi erőknek. (Hogy Dániel nem hagyta abba az imádkozást 21 napon
át, ez tette lehetővé, hogy az angyal át tudott törni. Ha Dániel abbahagyta volna az
imádkozást, nem tudott volna áttörni az angyal – ez a személyes véleményem.) A mi imáink
és böjtöléseink adnak jogot az angyaloknak, hogy áttörjenek hozzánk. Az angyalok valós
időben nem tudnak csak úgy oda menni, ahova akarnak. A mi részünkről imákra van
szükségük, hogy áttörjenek.
Nagy csatákat úgy nyerünk meg, ha a mennynek ezen az oldalán megtesszük a magunk
dolgait – pontosan megteszünk minden a csatával kapcsolatos utasításokat.
Városunk fölötti szellemi csatákat úgy nyerjük meg, hogy – imádkozunk és utasításokat
kapunk – azután megtesszük! Kik az ellenségeink? Démonikus, gonosz angyali erők.
Az angyalok ki nem állhatják az engedetlenséget. Távol áll tőlük, és idegen tőlük az
engedetlenség fogalma. Emlékezzünk meg Zakariáshoz elküldött angyalról! – Meg is
fegyelmezte Zakariást. Megvolt erre a legitim hatalma Istentől.
Az engedetlenség, a lázadás elűzi az angyalokat. Az ima, az Úr iránti engedelmesség
vonzza őket. Lehet, hogy némelyeket körülvesznek, de a szellemi érzéketlenség miatt nem
érzékelik őket. Sokan azért nem fogják fel Isten dolgait, mert nem számítanak arra, hogy
Isten nekik adja! Például a prófétálás ajándéka – „Óh, én nem gondolom, hogy ezt én meg
tudom tenni…” – ez ostobaság! Pál apostol azt mondja, törekedjünk rá, kívánjuk.
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Számítsatok rá, kérjétek, kívánjátok, hogy Isten megadja, hogy az angyalok
megjelenjenek, odamenjenek, szolgáljanak, harcoljanak értetek. Az angyalok valóságos
részét képezik az életünknek. Fel kell készülnünk tehát arra is, hogy átéljük az angyalokkal
való együttmunkálkodást, a velük való együtt-cselekvést. Kívánod? Vágyod ezt? Kéred ezt
Istentől? Én rendszeresen kértem. Először csak a szemem sarkában láttam egy-egy fényes
megérkező valamit. Ha odanéztem, akkor eltűnt, ha az Úrra koncentráltam, akkor megint
láttam. Ezután már fel tudtam ismerni egy formát is.
Egy igazi angyal – bármilyen dicsőséges is a megjelenése – soha nem vonz magához
csodálatot.
Nagy csaták megnyeréséhez, meg kell tanulnunk összehozni a földet a mennyel. A
szellemi tisztté való képzésem során elkezdtem Dávidot tanulmányozni – katonáit is, de főleg
Dávidot. Dávid és az ő királysága olyan, mint egy ablak, amely az újszövetség felé nyílik. Sok
mindent megtanulhatunk tőle. Például helyreállítja az Úr Dávidnak a Sátorát – nem a
templomot, hanem Dávid Sátorát. Dávid tábornoki hatékonyságában azt találhatjuk, hogy
megnövekedett, miután Dávid Sátorát felállította. Azelőtt is aratott győzelmeket, de utána úgy
le tudta győzni ellenségeit, hogy azután azok fel sem tudtak állni.
Hogyan harcolt Dávid? Általában ha jött egy ellenség, akkor Dávid megkérdezte az Urat,
hogy kimenjen-e ellenük? Ha jött egy ellenség, ez még nem jelentette automatikusan, hogy
kimenjen csatába! Dávid kapott utasításokat az Úrtól. Végül Dávid elsajátította, hogyan kell
pontosan engedelmeskedni az Úr utasításainak, és így összehozni a földet a mennyel. Dávid
azért volt olyan sikeres a csatáiban, mert a szellemi hadsereg is részt vett ellenségeinek
elpusztításában.
Dávid olyan szintre fejlesztette Isten hangjának felismerését, megcselekvését, hogy
Dávid földi hadserege és a mennyei sereg teljes összhangban együtt tudott mozdulni minden
csatában.
2.Sám.5,17- „Mikor pedig a Filiszteusok meghallották, hogy királlyá kenték Dávidot
Izráelen; felkeltek mind a Filiszteusok, hogy Dávidot megkeressék; melyet megértvén Dávid,
aláment az erősségbe. A Filiszteusok pedig elérkeztek és elszéledtek a Réfaim völgyében.
Megkérdezte azért Dávid az Urat ilyen szóval: Elmenjek-e a Filiszteusok ellen? Kezembe
adod-e őket? Felelte az Úr Dávidnak: Menj el, mert kétség nélkül kezedbe adom a
Filiszteusokat. Elérkezett azért Dávid Baál Perázimba, és megverte ott őket Dávid, és
mondta: Szétszórta az Úr ellenségeimet előttem, mint a víz szokott eloszlani; azért nevezte
azt a helyet Baál Perázimnak. És ott hagyták az ő bálványaikat, melyeket felszedtek Dávid
és az ő szolgái.
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Azután ismét feljöttek a Filiszteusok, és elszéledtek a Réfaim völgyében. Megkérdezte
azért Dávid az Urat, ki ezt felelte: Ne menj most rájuk; hanem kerülj a hátuk mögé, és a
szederfák ellenében támadd meg őket. És mikor a szederfák tetején indulásnak zaját fogod
hallani, akkor indulj meg, mert akkor kimegy te előtted az Úr, hogy megverje a Filiszteusok
táborát. És úgy cselekedett Dávid, amint megparancsolta neki az Úr: és vágta a
Filiszteusokat Gibeától fogva, mind addig, míg Gézerbe mennél”
Dávid tehát megkérdezte az Urat, hogy egyáltalán kimenjen-e harcolni. Azután Isten
pontos stratégiai útmutatást adott neki. Dávid a teljes haderejével a mennynek ezen oldalán
odaállt a csatába – de a lódobogás a mennyei seregtől jött –, ezután a mennyei és a földi
sereg is együtt támadt rá a filiszteusokra. Dávid várt, mert az Úr azt mondta, hogy várj! Ha
Dávid nem várt volna, akkor legyőzték volna! (Magyar kuruc csapatok, önfejű portyázásai,
stb.).
Ha nem engedelmeskedtek a Magasságos Isten útmutatásainak, akkor vereség vár
rátok! Ezt meg kell tanulnunk, hogy a menny egyesüljön a földi seregekkel – és akkor
történnek a dolgok.
Már többször előfordult, hogy nagy szellemi csaták előtt megjelent nekem egy angyali
sereg vezére. Ez egy négy angyali légió sereg vezére volt. Utoljára Athénban – az Úr szólt, s
éjszaka jött az angyal, és pontosan megadta az útmutatásokat: négy imacsapás lesz, minden
csapásban egy-egy angyali légió vesz majd részt, ilyen és ilyen módon kell végezni az
útmutatásokat. Az athéni pásztorok felismerték, hogy engem az Úr küldött oda, és engem
tettek meg ennek a csatának, a parancsnokának. Az első csapást fél tízkor kellett mérnünk.
Pontosan fél tízkor elkezdtük.
Ha azok a pásztorok nem ismerték volna fel, hogy az Úr engem küldött, akkor az angyali
seregek nem tudtak volna bekapcsolódni.
Sok embernek vannak jó ötletei, hogyan kell egy csatát megnyerni, de ne figyeljetek
rájuk. Ezt csak a titkos kamrátokban halljátok meg. Meg kell nyitnunk a szellemi tudatunkat
az angyali világ előtt.
Néha elképesztő jelek követik az eseményeket, volt földrengés, égzengés (mint egy
sebzett állat kiáltása), két esetben Mária-templom talapzata repedezett meg … stb. Ezeket
nem a dicsőség miatt mondom, hanem fontos látnotok, mennyire szükséges a célzott
stratégiai imádkozás, mely fölött ott van a megfelelő mennyei fedezet. Az ilyen imák jelentős
károkat tudnak okozni a sátáni erőknek – így tudnak felszabadulni az emberek. Ki kell
képezni az imaharcos csapatokat. Ez mit jelent? Fegyelmet tanultok, megtanultok vigyázni,
tanultok kutatni, szellemileg feltérképezni.
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Hogyan működik egy ’papírforma szerinti’ imacsapás:
Először is kutatás.
Hogyan? Pl. – imaséták egy városban. Grazban évente kétszer-háromszor két-három
fős csoportokat küldünk ki, hogy előre eltervezett útvonalakon imasétákra menjenek. A város
főbb intézményei beleesnek ezen útvonalakba. Ezek az útvonalak ún. imahálót kell, hogy
képezzenek a város fölött. Összegyűlünk, elmagyarázzuk a látást, megkapják az
útvonaltervet, kimennek. Csak imádkoznak, kihúzva a ’szellemi antennájukat’. Ha kapnak
furcsa érzést, kijelentést, akkor leírják. Legközelebb egy másik csapatot küldünk arra. Azután
harmadikat. Ezek után lesz egy fogalmunk, szellemileg hol vannak fontos pontok.
Aztán vannak, akik a történelmet kutatják, Mi történt, és az hogyan hatott a jelenlegi
helyzetre? Ha működik a városban ima kommandó, és kapnak prófétai üzeneteket – akár a
történelemmel kapcsolatban is –, amikor jönnek ezek az üzenetek, először ne tegyetek
semmit! Írjátok le, ellenőrizzétek le, hogy a történelem tükrében igazak-e. Minden tábornok
csak ellenőrzött információkkal dolgozik.
A kutatás másik jó eszköze lehet a statisztika. Pl. ha nagyon sok az öngyilkosság –
biztosak lehettek, hogy a halál szelleme garázdálkodik azon a helyen, ha sok a
gyülekezetszakadás, akkor a Leviatán dolgozik (akkor is, ha sok a válás)…, stb.
Ezekből egy központi helyre összejönnek az információk, ahol imádkoznak értük, és
kialakul egy imacsapás vázlata: ezt és ezt a konkrét szellemet itt és itt akarjuk megtámadni.
Attól függ, milyen a csapás hatóköre, a megfelelő szellemi fedezetre és a megfelelő szellemi
felhatalmazásra kell szert tennünk. Például ha házi csoport akciójáról van szó, akkor elég, ha
a házi csoportvezető vezeti. Ha városi méretű a dolog, akkor mellette kell, hogy álljanak a
különböző gyülekezetek vezetői – persze sokszor előfordul, hogy nem minden vezető áll
mellénk, de próbáljuk meg bevonni őket. Tiszteljük meg őket, hogy ők a városok vénei. Ezt a
tényt tisztelnünk kell. Addig persze nem várhatunk, míg mindenki majd igent mond, de kell
lenni legalább kettőnek, vagy többnek – minél több, annál jobb – akikkel, szívvel-lélekkel,
szellemben egyek tudunk e dolgokban lenni az Úr előtt.
Ha komoly a célpont, akkor akár több, más helyről is összehozzuk az ima kommandót –
ennek összeállításáról az „Értekezés az Ima kommandókról” írásomban olvashattok. Ez
általában 5-7 fő. Nem kell nagy csoport. Mindegyiknek van két-két szellemi ’testőre’, akik
szellemben védik őket.
Dávidnak is volt három erős embere, akik gondoskodtak, hogy Dávid minden harcban,
csatában, nehéz helyzetben, életben maradjon. Bármit megtettek, hogy Dávid életben
maradjon (emlékeztek, például vizet hoztak a betlehemi forrásból, mikor ellenséges
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csapatokkal voltak blokád alá zárva, de ez a három keresztülverekedte magát egy egész
hadseregen csak azért, hogy Dávidnak vizet hozhassanak). Ezek az emberek felismerték, ha
Dávidot szolgálják, akkor Istent szolgálják. Az ő küldetésük nem a csata megnyerése volt,
hanem Dávid életben maradása. Ezek az ’első szintű’ közbenjárók. Ezek barátok egymással,
átlátszóak egymás előtt. Minden ’első szintű’ közbenjáró mögött ott van a két ’második szintű’
közbenjáró is. Tehát egy imacsapásban sokan részt vesznek.
Ezután összejön a gyülekezet egy ’Dávid Sátorás’ találkozásra. A közbenjárók ott
vannak Dávid Sátorában – nem az imacsapás helyszínén – mobiltelefonnal. Ha valamelyik
’első szintű’ közbenjáró kap információt, rögtön átadja a kommandónak. A csapat ott van a
helyszínen, behatol a gonosz szellemi főhadiszállására – ezzel egy időben a gyülekezet
ráerősít a dicsőítésre, a közbenjárók pedig imádkoznak: A kommandó behatol, s az Úrtól
kapott útmutatás, stratégia szerint cselekszik!
A kommandó a dárda hegye, a gyülekezet a dárda nyele. A dárda-hegy csak olyan
erővel tud behatolni, amilyen erővel a gyülekezet tolja előre!
A kommandó tagjai összeakaszkodnak a démoni erőkkel – annyira és ahogyan az Úrtól
kapták az útmutatást. Ezután visszamennek a gyülekezetbe, és szolgálatot kapnak.
Imádkozunk értük, megkenjük őket olajjal vagy megmossuk lábaikat, és bejönnek a
gyülekezetbe. „De ez nagyon bonyolult!” – mondod. Lehet, de ez működik! És nincsenek
áldozatok!
Amikor Izrael vénei Dávidot királlyá kenték, azt mondták:
„Te vezess minket, mert amikor te vezettél minket a csatába, te ki is vezettél onnan
bennünket!”
Ez fontos! Ki is kell vezetnünk az embereket onnan! A gyülekezetben persze kell lenni
szellemi ’vöröskeresztes csapatnak’, akik segítenek helyreállni, megépülni, és a sebeket
begyógyítani. Akik áldozatul estek, azok mögött nem álltak segítők, szellemi testőrök, vagy
nem volt imapajzs, vagy nem volt felhatalmazottság. Ezek mind szükségesek.
Egy város szellemi elfoglalásához bizonyos alkotórészeknek meg kell lenni:
Szükséges, hogy abban a városban legalább egy gyülekezet a ’Dávid Sátora’ irányába
fejlődjön. Isten ezt annyira szerette – a dávidi imádás minden kifejeződési formájával együtt,
– hogy azt mondta az Apostolok Cselekedeteiben – megerősítve az Ámós prófétán keresztül
adott kijelentését –, hogy Dávid Sátorát fogja helyreállítani. Azért, hogy az emberek többi
része is megkeresse az Urat. Ez fontos alapkő.
Másik kulcs a folyamatos ima – ami betölti a mennyben levő imakelyhet a város
érdekében: Jelenések könyve 5,8 „És mikor elvette a könyvet, a négy szellemi lény és a
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huszonnégy Vén leborult a Bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén,
jóillatokkal tele, amelyek a szentek imádságai.”
A mennyben a szentek imáit összegyűjtik aranykelyhekben. Amikor egy ilyen
aranykehely megtelik, akkor történik valami.
Ésa.62.6-7 „Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel
szüntelen nem hallgatnak. Ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok! És ne hagyjatok
nyugtot neki, míg megújítja, és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.”
Az Úr őrállókat állított a város falára, hogy ne hagyjanak neki békét, amíg dicsőségessé
teszi azt a várost. Erre az igére ráállva állítottuk fel a folyamatos imádkozást. Ehhez szükség
van 168 emberre – hetente egy-egy óra imát vállalva.
Következő lépés egy igazi ima kommandó kifejlesztése.
A következő szintén szükséges: a pásztorok közötti folyamatos fejlődő közösség, amely
egymás felé egyre közelebb viszi őket.
Információk gyűjtése
Képzés kell arról is, milyen adatokat keressenek, hogyan gyűjtsenek információkat az
emberek. Néha az a gond, hogy túl sok információt gyűjtenek.
Én úgy szeretem, hogy fogsz egy témát, és az erről összegyűjtött információt három
különböző formátumban állítod össze: egy, három és kilenc oldalban. Vagyis egy témáról van
egy egyoldalas összefoglaló is. Ha a tábornok úgy látja, és fontosnak látja, akkor megnézi a
három oldalast. Ha ezután is fontosnak látja, akkor a kilenc oldalast olvassa el. Nem vagyok
szigorú a kilenc oldalas beszámolóval kapcsolatban, de szigorú vagyok az egy és három
oldalassal. Meg kell tanulnunk fegyelmezett módon összeszedni a lényeget.
Miért szükséges ez? Hogy a megfelelő és szükséges információkat hozzáférhető és
rendszerezett módon szedjük össze.
Kb. így fog kinézni:
Például:
- Leviatán szelleme: itt és itt van a Bibliában, ezek a tünetei, hogyan működik, és az,
hogyan kell ellene harcolni.
Úgy tűnik, hogy van egy szellem a város fölött. Itt és itt lépett be a város történetébe,
hogyan szilárdította meg hatalmát, melyek a tünetei, hogyan kell ellene harcolni.
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Hogyan lép be egy adott szellem, és hajt uralma alá egy-egy várost, térséget? A
szellemek nagyon akarnak megnyilvánulni. Ha nem tudják befolyásolni az emberek életét,
akkor nem érnek semmit. Hogyan lépnek be? Például egy gonosz szellem felveszi Mária
testének formáját, és megjelenik néhány gyermeknek, és utasításokat ad. Ha az emberek
engedelmeskednek, akkor fel tudja állítani azon a helyen a maga oltárát. Az imádással,
áldozatokkal, megkapják a jogot az emberek életének befolyásolására. Ezután egyre több
embert von be a maga imádtatásába – így állítja fel a maga erőközpontját. Ezután a ’fő oltár’
környezetében megpróbál ’mellékoltárokat’ felállítani. Azonosítanunk kell ezt a fő oltárt – van,
hogy egyből nem a fő oltárt fedezzük fel, de tovább kell mennünk. Ez olyan, mint egy
hagyma burkolata – vagyis rétegenként, lépésről lépésre ki kell bontanunk.
Amikor egy szellem felállítja az oltárát, akkor valami miatt joga van odaköltözni, és
befolyásolni az emberek életét. Mikor kiűzzük egy helyről, azután tisztán is kell tartani azt a
helyet! Mert először száraz helyre megy a gonosz szellem, majd nálánál gonoszabb, más
szellemekkel együtt megpróbál visszakerülni a távozása előtti pozíciójába.
Meg kell tartanunk az elfoglalt területeket. Ezért vannak ima-őrjáratok. Vagyis nincs sok
értelme ott imacsapást mérni, ahol utána nem tudják megtartani. Ott kell, hogy imában
őrködjünk, hogy az a szellem ne tudjon visszajönni – s így tapasztaljuk meg tartósan az
Úrnak győzelmeit, s annak eredményét: hogy az emberek sokasága az Úrhoz fog jönni, s
megismerik Őt!
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