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Igehirdetés címe: „Kinek nyitsz ajtót?” – babonaság, okkultizmus 
 

„1Abban az időben a filiszteusok összevonták a csapataikat, 
hogy megütközzenek Izráellel. Ákís ezt mondta Dávidnak: Tudd 
meg, hogy velem együtt neked is hadba kell vonulnod embereiddel 
együtt!2Dávid ezt felelte Ákísnak: Akkor te már azt is tudod, hogy 
mit kell tennie szolgádnak. Ákís ezt mondta Dávidnak: Úgy van! 
Testőrömmé teszlek erre az időre. 3Közben meghalt Sámuel. Meg-
gyászolta egész Izráel, és eltemették városában, Rámában. Saul pedig 
eltávolította az országból a halottidézőket és jövendőmondókat. 
4A filiszteusok tehát összegyűltek, benyomultak, és Súném mellett 
ütöttek tábort. Saul is összegyűjtötte egész Izráelt, és tábort ütött a 
Gilbóa-hegyvidéken. 5Amikor azonban Saul meglátta a filiszteusok 
táborát, megijedt, és hevesen kezdett verni a szíve. 6Megkérdezte 
Saul az URat, de az ÚR nem válaszolt neki sem álomban, sem az 
úrímmal, sem a próféták által. 

7Akkor ezt mondta Saul a szolgáinak: Keressetek nekem egy 
halottidéző asszonyt! Elmegyek hozzá, és őt kérdezem meg. Szolgái 
ezt felelték neki: Van itt Én-Dórban egy halottidéző asszony. 8Saul 
ekkor elváltoztatta a külsejét, más ruhát vett magára, és elment két 
emberével. Amikor éjjel odaértek az asszonyhoz, ezt mondta: Kérj 
jövendölést a halottaktól, és idézd meg nekem, akit mondok ne-
ked! 9De az asszony ezt felelte: Magad is tudod, mit tett Saul, hogyan 
irtotta ki az országból a halottidézőket és a jövendőmondókat. Miért 
akarsz csapdába ejteni és megöletni engem? 10De megesküdött neki 
Saul az ÚRra: Az élő ÚRra mondom, hogy nem ér téged büntetés 
emiatt. 11Az asszony ekkor megkérdezte: Kit idézzek meg neked? Ő 
így felelt: Sámuelt idézd meg nekem! 12Amikor az asszony meglátta 

Sámuelt, hangosan felkiáltott, és ezt mondta Saulnak: Miért szedtél 
rá? Hiszen te vagy Saul! 13De a király ezt mondta neki: Ne félj! Mit 
láttál? Az asszony ezt felelte Saulnak: Istenfélét látok feljönni a föld-
ből. 14Saul megkérdezte tőle: Hogyan néz ki? Az asszony így felelt: 
Egy öregember jön fölfelé, palástba burkolózva. Ebből megtudta 
Saul, hogy Sámuel az; ezért arccal a földig hajolt, és leborult előtte. 
15Sámuel ezt mondta Saulnak: Miért háborgattál és idéztél meg en-
gem? Saul így felelt: Igen nagy bajban vagyok. Megtámadtak a 
filiszteusok; Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel többé sem pró-
féták által, sem álomban. Téged hívtalak tehát, hogy tudasd velem, 
mit kell tennem. 

16De Sámuel ezt mondta: Miért kérdezel engem, ha az ÚR el-
távozott tőled, és az ellenséged lett?! 17Úgy cselekedett az ÚR, aho-
gyan általam megmondta: kiragadta kezedből a királyságot az ÚR, 
és másnak, Dávidnak adta. 18Mivel nem hallgattál az ÚR szavára, és 
nem izzó haragja szerint bántál Amálékkal, azért bánik most veled 
így az ÚR. 19Sőt az ÚR veled együtt Izráelt is a filiszteusok kezébe 
adja, te pedig holnap fiaiddal együtt velem leszel. Még Izráel táborát 
is a filiszteusok kezébe adja az ÚR. 20Ekkor Saul hirtelen teljes hosz-
szában elzuhant a földön, annyira megrémült Sámuel szavaitól. 
Semmi erő sem volt benne, mert egész nap és egész éjjel nem evett 
semmit.” I Sám 28,1-20 
 

 
 
 
 
 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

2 

 

Szeretett Gyülekezet! 
 

Egy nagyon nehéz és veszélyes területről szeretnék nek-

tek ezen a mai napon beszélni (1. dia). Nehéz, mert ez a téma 

talán sokakban félelmet kelthet, veszélyes, mert sokan fel sem 

fogják, hogy milyen súlyos következményekkel jár, aki ilyen 

dolgokkal kacérkodik. Szeretnék erről úgy beszélni, hogy ne 

terheljen meg bennünket túlságosan ez a mai alkalom. Egész 

héten az Úr előtt voltam ebben a témában, hogy csak annyit 

mondjak el nektek, ami az épülésetekre van, de semmi olyat ne 

hallgassak el, ami figyelmeztetésetekre volna. Mindenekelőtt 

azt szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus Úr mindenek fe-

lett! A démoni világ, a sötét erők, a halál és a pokol felett is 

Úr! Ő győzelme aratott a Sátán gonosz erői felett, ezért Ő az 

Úr és Őneki van hatalma kiszabadítani minden megkötözött-

ségből, ördögi hatalomból! Jézus Krisztus egyszer, s minden-

korra győzött a Sátán felett, s ahogy Luther mondta: „Isten 

Ördöge” (Gottes Teufel) – azaz az Ördög is Istennek van alá-

rendelve. Nem tehet akármit, korlátolt hatalma van, Isten lán-

con tartja, és Ő egy legyőzött ellenség – ahogy János levelében 

olvashatjuk: „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az Ördög 

munkáit lerontsa” 1Jn 3,8b. Jézus Krisztus Úr! Ezt fontosnak 

érzem mindjárt az elején tisztázni!  

Szeretném az elején azt is tisztázni, hogy vegyük na-

gyon komolyan, a Sátán, az Ördög létezik. A Szentírás úgy 

beszél róla, mint egy valóságos személy, akinek több megne-

vezése is van, többek között (2. dia): „Satan – vádló, rágalma-

zó”, „Diabolosz – szétdobáló, goncsoló, gáncsoskodó”, „Luci-

fer – hajnal fia, fényhozó, lux, 'fény' és fero, 'hordozni, vinni’”. 

Már a neve is elárulja, hogy Ő vádol, rágalmaz, szétdobál (ká-

oszt teremt), gáncsoskodik, azt akarja, hogy az ember elbuk-

jon. Ő egy szellemi hatalom, aki médiumokat keres, bele akar 

rángatni dolgokba, mert a végleges célja, ahogy az Ige fogal-

maz (3. dia): 
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- „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, 

az Ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, 

kit nyeljen el:” I Pt 5,8 

- „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg 

az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a 

hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a 

hazugság atyja.” Jn 8,44 

Ő egyetlen dolgot akar, hogy elpusztítsa az embert, halálba, 

kárhozatba, a kínok-kínjára juttassa, hogy Isten nélkül hal-

jon meg, s ehhez minden eszközt megragad. Ő nem válogat 

az eszközökbe, Ő embergyilkos – ahogy Jézus mondja a 

János evangéliumában. A tárháza ehhez pedig kimeríthetet-

len.  

Arról is kell szólnom, hogy Isten úgy teremtette az embert, 

hogy mindenkiben van nyitottság a szellemi, lelki dolgokra. 

Az ember szeretne kapcsolatot találni a természetfeletti vi-

lággal. Azonban nem csak az ember szeretne kapcsolatot 

teremteni ezzel a világgal, hanem Isten is, és a Gonosz is 

keresi az embert. Ezért beszél Jézus olyan egyértelműen 

János evangéliumának 10. fejezetében az ajtóról (4. dia): 

„9Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az 

megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. 10A tolvaj 

csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért 

jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” Jn 

10,9-10 

Ebben egyértelművé teszi, hogy létezik „tolvaj”, aki azért 

jön, hogy lopjon, öljön, pusztítson, de Jézus Krisztus azért 

jön, hogy életük legyen! 

Mit jelent ez a szimbólum? Mi Jézus Krisztus tulajdonai 

vagyunk, először is a teremtés jogán, másodszor pedig a 

váltságdíj megfizetése jogán. Tehát Jézus Krisztus tulajdo-

nai vagyunk, és Ő mégsem jön be „ajtóstul” hozzánk. Jel-

lemző, hogy hogyan közeledik: egyenes úton érkezik, meg-

áll az „ajtó” előtt és megvárja, amíg az „ajtónálló” ajtót nyit 

neki. A Biblia szóhasználata szerint a „szívünk”, a legbelső 

lényünk, lelkünk „ajtaja” az akaratunk. Az Úr Jézus soha 
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nem kerüli meg az akaratunkat. Ő várja, hogy ajtót nyis-

sunk Neki! (5. dia) „20Íme, az ajtó előtt állok, és zörge-

tek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az aj-

tót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énve-

lem.” Jel 3,20. Azonban más is elakarja foglalni ezt a szí-

vet, viszont ez a személy nem az akaratunkon, a szívünk aj-

taja előtt áll, ezért mondja Jézus: „1Bizony, bizony, mon-

dom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, 

hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; 2de aki az 

ajtón megy be, az a juhok pásztora.” Jn 10,1-2a. Amiről 

beszélek most nektek, azt vegyétek nagyon komolyan, 

ezekkel a dolgokkal nem lehet játszani. A „Tolvaj”, a „Rab-

ló” az egész szívedet, életedet akarja, s tudjátok, hányaknak 

az élete ment rá erre? Ezért óv bennünket az Ige (6. dia): 

„23Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, 

mert onnan indul ki az élet!” Péld 4,23. Jézus Krisztus vi-

lágosan és egyértelműen beszél arról, hogy nem csak Ő ke-

resi az embert, hanem valaki más is, akinek a szándékai 

azonban nem tiszták. Ez a valaki nem az egyenes úton, nem 

az ajtón át érkezik, hanem kerülőt használ. Az Úr Jézus 

egyszerűen tolvajnak nevezi, és azt mondja, a tolvaj célja 

mindig az, hogy „lopjon, öljön, pusztítson” Jn 10,10. A 

Sátán szándéka más, mint az Úr Jézusé. A tolvaj azért akar 

beköltözni, hogy kiraboljon, aztán elpusztítson. Ő nem sze-

reti az embert. Neki két ellensége van: az Úr és az ember. 

Azt is tudja, hogy az Úr ellen nincs esélye, de gyűlöli Őt, 

de az embert az el akarja pusztítani, s ehhez nem válogat az 

eszközökben. (7. dia) A Sátánnak az a célja, hogy a hitet 

és a bizalmat meglopja az ember szívéből Isten iránt. 

Mindenben bízhatsz, mindenben hihetsz, csak ne az Úr Jé-

zusban! Ezért mondta Napóleon egyszer olyan találóan: 

„Az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a 

Bibliában.” A Sátán ezt a bizalmat, ezt a hitet szeretné el-

lopni az embertől. Miért? Hogy elpusztítsa az embert. Jézus 

Krisztusnak a szándékai tiszták, egyenesek: ha valaki meg-

nyitja az ajtót, ha valakiben bizalom és hit ébred, ahhoz Ő 
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bemegy, közösséget vállal vele. A Sátán azonban más já-

tékszabályok szerint játszik, egy egyszerű képpel ezt hadd 

világítsam meg: az ember, amikor fogékonnyá válik idegen 

szellemi dolgokra, akkor érthető meg, hogyan támadhatnak 

az emberben, akarata ellenére különböző kényszergondola-

tok, vagy sugallatok – pl.: öngyilkosságra vagy gyilkosság-

ra való buzdítások, félelmetes élmények, hallucinációk, 

hangok hallása. Hallottam egyszer egy megdöbbentő törté-

netet, mikor egy fiatalember elmesélte, hogy ő soha nem 

megy otthonról a munkahelyére metróval. Mindig a felszí-

nen gyalog megy. Mert amikor lemegy a metróaluljáróba, s 

ott áll a peronon, mindig egy hangot hall, amelyik azt 

mondja: „ugorj le.” Kényszerképzetek, kényszergondolatok 

mind attól az „idegentől” – ahogy Jézus nevezi a János 

evangéliuma 10,5-ben - tőle vannak. Sokszor az ember 

nincs is tudatában annak, hogy mit csinál, mifelé nyit, mi-

vel kacérkodik, s melléktermékként megjelennek ezek a 

gondolatokban. Sokan nem fognak komolyan venni, talán 

nem is hiszik el, de nézzétek meg a „lelki gyümölcsöket”, 

ne csupán a testit, mert az megcsal. Hogy egészen konkrét 

legyek: a Sátánnak van hatalma testi bajainkat gyógyítani, 

de azt sokan nem tudják, hogy milyen áron. Sokan csak 

annyit mondanak, csak egészség legyen, az a legfontosabb, 

s egy adott betegségben, helyzetben mindent meg is tesz-

nek, hogy az egészségüket visszanyerjék, s még a termé-

szetgyógyászhoz, spiritisztához, különböző gyógyítókhoz 

(nem a tudományon alapuló orvoshoz) is elmennek, hogy 

megszűnjön a betegség. De sokan nem is tudják, hogy ezzel 

ajtót nyitottak egy olyan szellemi, démoni világ felé, 

amelynek ára van. Vagy egy másik példa, sokan nem tud-

ják, hogy a világhírű John Lennon elmondta, miután Ham-

burgban megfordult egy spiritiszta szeánszon (8. dia): „Tu-

dom, hogy a Beatles olyan sikeres lesz, mint még soha 

egyetlen együttes sem. Pontosan tudom, mert ezért a sike-

rért eladtam a lelkemet az Ördögnek…!” Később, 1966. 

március 4-én azt is nyilatkozta: „A kereszténység el fog 
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tűnni. Megszűnik, megsemmisül. Erről még csak vitatkozni 

sem vagyok hajlandó. Igazam van és be is fog igazolódni. 

Már most népszerűbbek vagyunk, mint Jézus. Nem tudom 

persze, melyik fog előbb letűnni a színről, a rock ’n’ roll 

vagy a kereszténység. Jézussal nincs is semmi baj, de a kö-

vetői ostobák és közönségesek. Ők csavarják ki úgy a dol-

gokat, hogy az számomra tönkreteszi az egészet.”!”John 

Lennon az egyik dalában (9. dia), a „Bring On The Lucie”-

ban egyenesen az Antikrisztusról énekel, és hozzá fohász-

kodik: „Van itt valami, amit rögtön meg kell tenned: Sza-

badítsd meg most az embereket! Tedd meg, tedd meg, tedd 

meg most! Levegőből lenyúló kezek tartanak fogva bennün-

ket… Ezért hát mint egy imádságot kiáltjuk: Szabadítsd 

meg az embereket… 666 a te neved.” 

Lennon kifejezetten félt attól, hogy istenkáromló szavai 

miatt elkárhozik. (10. dia) Olyannyira, hogy 1972-ben leve-

let írt Oral Robertsnek, Amerika egyik híres evangelizáto-

rának: „Magyarázza el nekem, kérem, hogy mit tehet a ke-

reszténység értem. Ez is csak egy átverés? Szerethet Ő en-

gem? Ki akarok jutni a pokolból” 

Sokan azt sem tudják, hogy ezt a John Lennont, aki eladta a 

lelkét és az Ördöggel cimborált 1980. december 8-án Mark 

David Chapman miután megölte, azt mondta a rendőrség-

nek, hogy „az Ördög parancsára cselekedtem!”. A Sátán 

benyújtja a számlát. Ne nyiss ajtót olyan világ felé, amelyet 

Isten az ember előtt be akar zárni.  

(11. dia) A Sátán 3 területen dolgozik: 

- olyat mutat meg, amit Isten elrejtett az ember elől (pl.: 

halottidéző, jövendő) 

- védelmet ígér (pl.: babonák) 

- segítséget ígér, amit máshol nem kapsz meg (pl.: termé-

szetgyógyászat) 

Ez mind ajtónyitás a Sátán felé. Ha valaki ezek felé nyit, 

kényszerek, félelmek, kényszerálmok, megkötözöttségek 

lesznek. Az Ördög olyan életteret kínál, ahol nincs élet!  
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Még egy érdekességet engedjetek meg, amiről szintén na-

gyon sokan nem tudnak: Jung, a híres pszichiáter, pszicho-

lógus, a pszichológia egyik legmeghatározóbb alakja életé-

ről feljegyezték: „Apja a svájci reformált egyház lelkésze, 

Anyja szintén lelkész lánya volt. Édesanyjának a misztikus 

irányultsága erős befolyást gyakorolt rá. Spirituális érdek-

lődésének kielégítésére eleinte a keleti és a nyugati tradíci-

ókhoz fordult, olvasott például Eckhart mestertől, az egyip-

tomi Halottak Könyvéből, és a kínai Ji csingből, a Változás 

Könyvéből. Doktori disszertációját az okkult jelensé-

gek pszichológiájából szerezte.” Jung leírta a visszaemlé-

kezésében (12. dia): „Amikor leszállt az este, anyám olyan 

volt, mint egy démon, előkerült a kártya”.  

Ezekben a keleti kérdésekben is Istennek egyértelmű 

iránymutatása van (13. dia): 

„6Eltaszítottad népedet, Jákób házát, mert tele vannak 

keleti szokásokkal, varázslást űzőkkel, mint a 

filiszteusok, és idegenekkel barátkoznak.” Ézs 2,6.  

Isten óv attól, hogy tiltott területre menjél. Ezért olvastuk 

fel Móz. 5. könyvéből az Igét (14. dia): 

„9Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad 

neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelye-

ket azok a népek művelnek. 10Ne legyen olyan nálad, aki 

a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti, ne legyen jós, se 

varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző! 11Ne legyen 

átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halot-

taktól tudakozódó! 12Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, 

aki ilyet cselekszik: éppen ezek miatt az utálatos dolgok 

miatt űzi ki előled ezeket a népeket Istened, az 

ÚR. 13Légy feddhetetlen Istened, az ÚR előtt! 14Mert 

ezek a népek, amelyeknek a földjét birtokba veszed, va-

rázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem en-

gedi meg Istened, az ÚR.” V Móz 18,9-14. 

Isten óvja az embert a horoszkóptól, a babonáktól. Érdekes 

a német nyelvben a „babona” szó „aberglauben”, ami any-

nyit jelent „a hit ellentettje”. Óv a természetgyógyászattól, 
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persze itt meg kell említeni, nem arról van szó, hogy a ka-

milla teát, a citromfű teát, a vesetisztító teát ne igya meg az 

ember. Dehogyisnem! A természetes dolgokkal élhet az 

ember, de a természetgyógyászattal ne, őrizkedjél attól, 

mert az az Ördöggel való ölelkezés. Maria Treben nevét is 

meg kell említeni, amit sokan nem tudnak róla, ráadásul 

nagyon megtévesztő, mert Isten nevével takarózva beszél a 

természeti dolgokról (Pl. Gyógyfüvek Isten kertjéből, 

Egészség Isten patikájából, stb.), de kevesen tudják, hogy 

Maria Treben megidézte a saját halott édesanyját, aki meg-

jelenve neki lediktálta a recepteket. A démoni világgal tar-

totta a kapcsolatot és sokan nem tudják és belemennek és 

rettenetes következményei lesznek. Lehet, hogy testileg a 

gyógyulás útjára lép, de – ahogy említettem – az Ördög 

minden számlát benyújt.  

Egy másik érdekes dolog, aminek nem tulajdonítanak 

nagy jelentőséget, sokan nem is veszik komolyan, vagy 

elbagatelizálják. Örvendetes, hogy az Európai Unió az el-

múlt hetekben kijelentette: „Az irodalom kimerítő áttekin-

tése után sem állnak rendelkezésre a homeopátiás termékek 

és eljárások hatékonyságát alátámasztó, tudományosan el-

fogadható, kellőképpen meggyőző és reprodukálható bizo-

nyítékok.” Azaz szemfényvesztés. De nézzük meg ennek a 

lelki, szellemi hátterét, mert az az igazán fontos. (15. dia) 

George Vithoulkas, ma élő, rendkívüli elismertségnek ör-

vendő görög homeopata egy előadásában ezt fogalmazta 

meg: „Valójában a homeopátia olyan messze ható, hogy 

egyetemes gyógyászati alkalmazása hatalmas fejlődést je-

lenthet… mivel a homeopátia nem csupán az ember fizikai, 

hanem spirituális fejlődésével jár. A fizikai szervek harmó-

niájának megteremtésével az intellektus és a lélek működé-

sét támogató tiszta eszköz. A homeopátia segít megnyitni a 

felsőbb szinteket a spirituális és mennyei beáramlás felé. ”  

Számtalan dologról beszélhetnék még, rengeteg példát hozhat-

nék a babona, a természetgyógyászat, a halottidézés világából. 

Annyit még meg kell említenem, hogy sokan, különösen a 
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mögöttünk levő november 1-jei megemlékezésen sokan el-

mennek a temetőbe és beszélnek a halottaikkal, kijárnak a te-

metőbe és megosztanak velük mindent, ettől is óv bennünket 

is. Semmilyen túlvilági dologba nem szabad belemenni, halot-

takért nem imádkozunk, legfeljebb, s ezt tesszük is az elhuny-

tért hálát adunk, mindazért, amit Isten adott rajta keresztül. 

Nem kutatjuk a jövőt, mert Isten azt elzárta az ember elől, de 

aki megnyitja ezt az ajtót, az a Sátánnak nyit ajtót. A Sátán 

pedig azt akarja, hogy ezáltal a félelem uralkodjon az emberen. 

Napóleon egy törvényt akart bevezetni, mikor a minisztere azt 

mondta (16. dia): „Napóleon, - ha ezt bevezeted, akkor az em-

berek nem fognak téged szeretni.” Napóleon erre azt válaszol-

ta: „Engem ne szeressenek, hanem tőlem féljenek!” 

Az Ördög azt akarja, hogy félj! A Sátánnak az a célja, el-

venni az Istenbe vetett hitedet, a belé vetett bizalmat. Isten Igé-

je azt mondja (17. dia): „Mert nem a félelem lelkét adta ne-

künk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 

II Tim 1,7. 

Drága Gyülekezet! 

 

Arról hallhattunk az elmúlt órában, hogy nem mindegy, ki-

nek nyitod ki a szíved ajtaját. Jézus Krisztus az ajtó előtt áll. Ő 

zörget, Ő bebocsátást kér. Ha eddig olyan dolgokat tettél, ami 

Isten előtt nem kedves, olyan dolgokkal kacérkodtál, aminek a 

következményeibe bele sem gondoltál, vagy aminek már eset-

leg érzed a következményeit, mert olyan dolgok uralkodnak 

rajtad, aminek rabja vagy és nem tudsz tőle szabadulni, bátorí-

talak, Jézus Krisztusnál mindenre van szabadulás. Neki min-

dent elmondhatsz és megvallhatsz. Ne nyiss ki olyan ajtókat, 

ami mögé óv Isten, hogy bekukkancs. Saul bekukkantott, s tu-

dod mibe került ez neki? Élete végére megörült, üldözési má-

niája lett, a félelmek uralkodtak rajta, s végül öngyilkos lett. 

Miért? Mert a Sátán benyújtotta a számlát. 

Jézus Krisztus ma is hív! Nála van szabadulás minden el-

rontott életre, minden bűnre. Ezért olvassuk az Igében (18. 

dia): „(Jézus) halála által megsemmisítse azt, akinek hatal-
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ma van a halálon, vagyis az ördögöt, 15és megszabadítsa 

azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben 

rabok voltak.” Zsid 2,14b-15. 

Így adjon Jézus Krisztus szabadulást és új életet! 

 

        Ámen! 


