A Gonosz hatalmának megtörése
Aki nyitott szemmel jár, annak észre kell vennie, hogy bizonyosan az utolsó időket éljük. Az
egész világon végigsöpör az erőszak, a terrorizmus, nem csekély áldozatot hagyva maga
után nap, mint nap. Az is nyilvánvaló, hogy a „szellemi Babilon” egyre nagyobb erősségei,
egyre nagyobb területeket hajtanak az uralmuk alá. Az okkultizmus a reneszánszát éli. Egyik
elvonulásom alatt a következőket mutatta meg nekem az Úr.
Ap. Csel. 8,5-25
„És Filep lement Samária városába, prédikálta nekik a Krisztust. A sokaság pedig egy
szívvel-lélekkel figyelt azokra, amiket Filep mondott, hallva és látva a jeleket, melyeket
cselekedett. Mert sokakból, akiben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kimentek, sok
szélütött és sánta pedig meggyógyult, és lett nagy öröm abban a városban! Egy Simon nevű
ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította
Samária népét, magát valami nagynak állítva, kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől fogva
nagyig, ezt mondva: Ez az Istennek nagy ereje! Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az
ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filepnek, aki az Isten országára és
a Jézus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, megkeresztelkedtek mind férfiak, mind
asszonyok. És Simon maga is hitt és megkeresztelkedett, Fileppel tartott, és látva, hogy jelek
és nagy erők lesznek, álmélkodott. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy
Samária bevette az Isten Igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Kik mikor lementek
könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szentlelket, mert még senkire azok közül nem szállott
rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézusnak nevére. Akkor kezeiket reájuk vetették, és
vettek Szentlelket. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a
Szentlélek, megkínálta őket pénzzel, ezt mondva: Adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy
valakire vetem a kezeimet, Szentlelket vegyen! De Péter ezt mondta neki: A te pénzed veled
együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető.
Nincsen neked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.
Térj meg ebből a gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik neked
szívednek gondolata. Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak a
kötelékében leledzel. Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak,
hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön! Azok pedig minekutána bizonyságot
tettek, és hirdették az Úrnak Igéjét, visszatértek Jeruzsálembe, és a samaritánusoknak sok
falujában prédikálták az evangéliumot”.
A legtöbb városban már működnek az okkultizmus erősségei, jelen vannak a Simon
mágusok, akik – sötétségben tartják az embereket, akik – „csodálatra” késztetik az
embereket, akik – magukra vonják az emberek figyelmét, akik – szabadítóként ünnepeltetik
magukat, akiknek – igénybe veszik a „szolgáltatásaikat”, akik – biztosítják a tisztátalan
démoni szellemek jelenlétét és uralmát, akik – betegségben tartják az embereket.
Mitől változik meg egy ilyen helyzet?
Filep lemegy Samáriába!
Isten embereinek meg kell jelennie ezeken, a helyeken!
Ki ez a Filep? Kiválasztott ember, hittel teljes és Szentlélekkel teljes férfi. Nem egy ötlettől
vezérelve megy le Samáriába. A Szentlélek küldi, vezeti, szereli fel őt. Akiket a Szentlélek
küld azok nem a saját erejükkel, és rutinjukkal mennek a szolgálatra. Azok felkenetést
kapnak, hatalmat kapnak, felruháztatnak mennyei erővel! Tekintéllyel mennek ki!
Mit tesz Filep? Prédikálja a Krisztust, hogy Ő a megígért Messiás, aki meghalt az Írások
szerint, feltámadott az Írások szerint. Ő a szabadító, Üdvözítő, Gyógyító. Benne kell hinni!

Nem önmagára irányítja a figyelmet, Krisztust állítja a középpontba. Igazságról, Igazságból,
Igazság által szól. Erővel szól, s jön az isteni fény a Világosság. A sötétség takarodni kezd!
Az Igazság legyőzte a hazugságot, a fény a sötétséget, az Úr a Sátánt. A Szabadító
szabadokká tette az embereket. Meggyógyultak. Az evangélium ereje által hitre jutottak,
megpecsételték, hitüket. A jelek és csodák megerősítették a hirdetett evangéliumot. Az
apostolok tovább erősítették az ébredést, imádkozva érettük. Itt az Igében azt is látjuk, hogy,
Péternek és Jánosnak könyörögnie kellett azért, hogy az emberek betelhessenek
Szentlélekkel, pedig Filep által már megmutatkozott az Isten ereje. Ebben az okkult
környezetben nem volt elegendő egy „szimpla” imádság. Könyörgés által kellett megtörni a
gonosz hatalmát, az okkultizmus erejét. Amikor egy-egy területen szolgálunk, figyelnünk
kell a Szentlélekre, kérnünk kell a vezetését, és a Szentlélek erejében kell működnünk! Az
Isten szolgáinak erősíteniük kell egymás szolgálatát!
Itt három megerősítés történt:
1. A hívők megerősítették hitüket. (megtértek és megkeresztelkedtek)
2. Az Úr megerősítette szolgáját és az Igét. (jelek és csodák által)
3. A Szentlélek megerősítette az együttműködést és a nyitottságot. (betöltötte őket)
A „sötét erők” még egy ravasz kísérletet tettek, (Simon és a pénzért kért hatalom) de
működött a lélek vizsgálati ajándék – „a te szíved nem igaz az Isten előtt”.
Akinek a szíve nem igaz, annak nincs része, sem öröksége a szentek ajándékaiban!
Baj lett volna, ha nincs ez a felismerés. Az Úr adjon nekünk éles látást, működő ajándékokat
a hasonló helyzetekben. Ne tévesszen meg bennünket az, hogy valaki „megkeresztelkedett”
és az sem, hogy „ragaszkodik.”
Samáriában egy hatalmas erősség le lett rombolva. Az okkultizmus fellegvára ledőlt!
Mi történt ezután?
Először, Samária „bevette” az Igét, azaz megtértek tömegesen, majd a környező kisebb
települések lakói is megnyíltak az evangéliumra. Minden bizonnyal őket is a Samáriában
uralkodó szellemek tartották sötétben és fogságban. El voltak ámítva, meg voltak „vakítva”.
Mit nem tett Filep?
Nem készített vitairatot. Nem beszélt Simon mágus ellen. Nem korholta az embereket. Nem
a gyülekezetükről beszélt. Nem az egyházba invitálta az embereket. Nem önmagát hirdette.
Amit tett.
Hirdette a Krisztust erővel! Használta az Istennek kenetét! Bemutatta a jeleket és csodákat,
azután pedig elfogadta az apostolok segítségét, és együttes erővel lerombolták a gonosznak
az erősségeit. Megnyitották az utat az evangélium további győzelme előtt!
Amit nekünk kell tennünk!
Imádkoznunk kell, Szentlélek által felkent evangélistákért! Ki kell küldeni őket!
Imádkoznunk kell, az erősségek lerombolásáért, és le is kell rombolnunk azokat!
Imádkoznunk kell, hogy egész térségekbe behatoljon az evangélium!
Imádkoznunk kell, apostolokért, akik megerősítik az elindult munkát!
Imádkoznunk kell, prófétákért, akik leleplezik a sötétség meglévő és készülő cselekedeteit!
Imádkoznunk kell, érett vezetőkért, akik készek engedelmeskedni a Szentléleknek!
Nyeste Ferenc OIH vezető

