Isten erejének megjelenése.

Textus: Ap. Csel 19, 1 – 34
Mivel a textus igen hosszú, ezért nem írom ki ide az egész szöveget, kérem, hogy az olvasó
vegye kezébe a Bibliáját, és figyelmesen olvassa el az adott szakaszt. Néhány igeverset
azért kiemelve itt idézni fogok, a könnyebb érthetőség kedvéért.
„Kaptatok - e Szentlelket, minekutána hívőkké lettek”? (2. vers) „És mikor Pál rájuk vetette a
kezét, rájuk szállt a Szentlélek, és szóltak nyelveken, és prófétáltak”. (6. vers) „Ez pedig két
esztendeig volt, úgyannyira, hogy mind azok, akik Ázsiában laktak, mind zsidók, mind
görögök, hallgatták az Úr Jézusnak Igéjét. És nem közönséges csodákat cselekedett Isten,
Pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez elvitték az ő testéről a kendőket, vagy
kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük”.
(10-12 vers) „És az Úrnak Igéje, erősen növekedett, és hatalmat vett”! (20. vers)

Amikor Pál Efézusba érkezett, és találkozott a János-tanítványokkal ez volt a kérdése
hozzájuk: „Vettetek-é Szentlelket miután hívőkké lettetek”? Ez a találkozás pünkösd után 23
évvel történt, már tudniuk kellett volna sok mindent, de Pál rájött, hogy itt valami elakadt, és
hiányzik valami, ezért tette fel azt a kérdést. Isten szolgáinak nyitott szemmel kell járniuk!
Észre kell venniük a diszonanciát. Ehhez kell nekünk a Szentlélek jelenléte, kijelentése,
vezetése. Pál figyelt a Szentlélekre! Tegyük mi is ezt. Kövessük az ő példáját!
A válasz meggyőzte Pált, hogy tanítania kell a Szentlélekről, hiszen semmit nem tudnak Róla
ezek az emberek. Sajnos ma is sokan vannak, akik a Szentlélekről, és az Ő munkájáról
semmit sem tudnak, és olyanok is vannak, akik tudatosan ellene állnak a Szentléleknek.
Miután tanítást adott nekik megkeresztelte őket a Jézus nevére, mert addig csak a János
keresztségét ismerték. Miután megvallották hitüket Jézusban, azután az imádság
következett. Pál rájuk helyezte a kezét, és ők beteljesedtek Szentlélekkel, és prófétáltak az
Úr nevében. Ez óriási változás volt, ahhoz képest, amiben eddig voltak.
Pál két évig hirdette itt az Igét, aminek drámai következményei lettek. Egész Ázsia betelt az
Isten Igéjével! A 11-12 vers utal arra, hogy jelek, csodák, gyógyulások, és a démonok
kiűzése kísérte az apostol szolgálatát. Nagyon sokan megtértek. Híre terjedt annak, hogy
Isten gyógyító ereje működik az Ő szolgáján keresztül. Kendőket vittek oda Pálhoz, aki
kézrátétellel imádkozott felettük, azután elvitték a betegekhez, rájuk terítették, ők pedig
meggyógyultak. Sokan a démoni befolyás alól szabadultak ki, és új életet kezdtek.
A gonosz nem akart belenyugodni a vereségébe, ezért ellencsapási kísérlettel válaszolt.
Skéva fiain keresztül okozott kavarodást, akik látványos ördögűzésbe kezdtek, de nem
voltak szoros kapcsolatban az Úrral. Az ő vereségük által az ördög fitogtatni tudta az ő
„erejét”, ezzel sokakat megfélemlítve. Kísérlete azonban a visszájára sült el, mert az
istenfélelem erősebben jött elő, és az emberek el kezdték összehordani az okkult könyveiket,
amiket elégettek. A megfélemlítési próbálkozás egy Isten szerinti bűnbánatot eredményezett,
és az okkult dolgok felszámolását. Az Úrnak Igéje hatalmat vett! (20. vers)
Ezek után hatalmas szellemi konfliktus jött létre, megkavarodott a légkör! Sátán újabb
támadást intézett, most még veszélyesebbet. Demeter ötvöst és társait használva totális
támadást intézett az evangélium ellen. Látnunk kell, hogy ami e mögött van az, sokkal több,
mint az ércművesek megélhetése. Nem gazdasági eredetű problémával van dolgunk, az
ekkor 200 000 fős Efézusban. Itt a nagy efézusi Dianával van egy hatalmas konfliktus.
Kicsoda ez a Diana? Római holdistennő, azonos a görögök Artemisz istennőjével, ami fiatal
vadásznőt, a vadászat istennőjét jelenti. Az efézusi Diana a görög Artemisz és a semita
Astarte (Astaróth) keveréke a szexualitás, és a testi szerelem védőistennője. Az efézusiak
szinte eszelős módon védelmezték a kultuszát, ezért kiáltoztak, több mint két óra hosszáig.

Az Artemisz szentéj, 120 évig épült, az ókori világ hét csodájának egyike volt, mérete 115 x
55 m, 127 db. 18 m-es oszlopból állt, a legnagyobb magassága 25 m volt. A „templomnak”
1000 prostituált papnője volt, akik „szolgálataik” díját a templomra költötték, ezekből
készítették az erotikus szobrokat. Az „istentisztelet” része a lakoma, evés, ivás, extázisig
tartó tánc, ami orgiákban végződött.
Ez a szentéj egy hatalmas bálványoltár volt, amely az egész térséget uralta már több
száz éve (kb. 500 év). Ezt az erősséget kezdte támadni az EVANGÉLIUM, az ISTENNEK
EREJE, az Ő engedelmes szolgáján Pálon, és munkatársain keresztül.
Demeter és az ötvösök magatartásának újraértelmezése ezek ismeretében, válik számunkra
teljesen érthetővé. Az ördög által megvezetett, becsapott emberek harca ez, akik észre sem
veszik, hogy a gonosz úgy manipulálja őket, ahogy csak akarja. Ma is találkozunk ilyen
emberekkel. Nem ők az ellenségeink. Pál is találkozott „alkalmatlan” emberekkel, ezért
mondta nekünk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Az ilyen megnyilvánulások
mögött gonosz szellemi erősségek állnak, amelyeket csak az Úrnak az ereje képes
lerombolni! Ezért van szükségünk arra, hogy megjelenjen az Úrnak az Ereje!

Tanulságok a mai ember számára.
Itt vannak a hívők, de Szentlélek nélkül. Eltelt 23 év, ami „elvesztegetett” időnek bizonyult.
Van-e most ennyi időnk? Aligha, úgy hiszem.
Isten emberének megjelenésére volt szükség ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon. Meg kell
jelenniük az Isten embereinek azokon a helyeken, ahol változtatni kell!
A Szentlélek kiáradása alapból képes mindent mássá tenni! Isten ki akarja tölteni az Ő
Szellemét az emberekre, a gyülekezetekre, szolgálókra, hogy új lendületet kapjanak.
Isten Igéjének hirdetése és ereje, az evangélium győzelmét eredményezi. Amikor mi
készek vagyunk hirdetni az evangéliumot, akkor az Úr cselekedni fog!
A jelek és csodák, Isten erejének látható megnyilvánulásai. Ő ígérte, hogy meg fogja
erősíteni a hirdetett Igét jelekkel és csodákkal. Ez az Őtőle jövő megerősítés!
Az ütközet a szellemi erők között elkerülhetetlen, erre fel kell készülnünk! Ha tudjuk ezt,
akkor nem fog váratlanul érinteni bennünket. Nem fog meglepni, nem fogunk pánikba esni!
Itt felépült egy harcos gyülekezet, elkezdett megváltozni Ázsia szellemi légköre. Ahol te és
én vagyunk, ott is erősödjön meg, és legyen harcossá minél több gyülekezet. Vegyük az
Isten erejét, és bátorodjunk fel a szellemi harcra. Legyünk győztesekké az Úr által!
Végül 95-ben János apostol Szent Szellemmel telt imája nyomán a bálványoltár
darabokra hullott szét, és később megsemmisül az egész templom.
Az időzítés, a kairos, az Úr órája szerint történik, erre vezetés kell a Szent Szellem által.
Ezeket meg kell tanulnunk a közeljövőben, hogy elfoglaljuk a sátán erősségeit, és azok
helyén felépítsük a MINDENHATÓ ÚR imádatának oltárait. Úgy legyen! ÁMEN!
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