A szellemi harc alapjai
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 lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Harc a sátán munkái ellen:
 védekezés: Közvetlen démoni támadás. Közvetve: Embereken és körülményeken
keresztül. Mindegyik az elmét próbája meg támadni.
 támadás: Isten Királyságának terjesztése hatalommal – személyes bizonyságtétel,
evangelizációs alkalmak, gyógyító alkalmak stb.
2Kor 10:4 Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az
Istennek - Istenben, erősségek lerontására;
1Ján 4:4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb
az, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Róm 8:37 De mindezekben felettébb diadalmaskodunk – Többek vagyunk,
mint győztesek, Az által, aki minket szeretett,
A győzelmünk minden helyzetben, próbában, nehézségben biztos, mert Krisztus
győzelmében járunk. Nem nekünk kell győzni! A názáreti Úr Jézus Krisztus már győzött.
Mi ennek a győzelemnek szerzünk érvényt.
Hogyan tesszük ezt?
1, Legyél felkészült a szellemi harcra!
Amikor Isten Királysága hirdetve van az ördögi oldal sem marad tétlen. Gyakran akkor
szenvedünk el ördögi támadásokat, amikor valamit helyesen teszünk a Királyságban. Amikor
valamiben döntésre jutunk, megtérünk és úgy kezdünk el cselekedni. Az ördög mindig akkor
támad mindent, amikor még kezdeti állapotban van, kicsi. Mózes, Jézus megölésére való
próbálkozás, első egyház, apostolok üldözése – eltiltása.
2Krón 32:1 Ezen dolgok és igazságos [cselekedetek] után eljöve Sénakhérib, az
asszíriabeli király, és Júdába menvén, megszállá a megerősített városokat, azt
mondván, hogy elfoglalja azokat magának.
Van olyan harc is, amely nem a miénk és nem kell belemenni:
2Krón 35:20 - 35:22 Mindezek után, hogy az [Isten] házát Jósiás helyreállítá,
feljöve Nékó, Egyiptom királya, hogy az Eufrátesz mellett való Kárkemis városát
elfoglalná; és Jósiás ellene ment. És noha követeket külde ő hozzá [Nékó], ezt
mondván: Mi közöm te hozzád nekem, Júda királya? Mert én most nem ellened
[megyek], hanem az én országom ellensége ellen, és Isten parancsolta, hogy siessek;
ne tusakodjál az Isten ellen, aki én velem van, hogy el ne veszessen téged; Mindazáltal
Jósiás nem tére ki ő előle, hanem, hogy megütköznék vele, öltözetit megváltoztatá, és
nem hallgatott Nékó beszédeire, [amelyek] az Isten szájából [származtak vala].
Elméne azért, hogy megütközzék vele Megiddó mezején.

Péld 26:17 Kóbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt
nem illeti.
Legyél bölcs, és csak abba a harcba menj bele, ami téged illet!
2, Menj keresztül az érzelmi szakaszon!
1Sám 30:1 - 30:6 És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba
megérkezék, [íme] az amálekiták betörének a déli vidékre és Siklágba, és leverték
Siklágot, és felégették azt tűzzel. És fogságba hurcolák az asszonyokat, akik benne
valának, kicsinytől fogva nagyig; senkit sem öltek meg, hanem elhurcolták, és
elmentek az ő útjukra. Mikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkezék; íme az
tűzzel felégettetett vala, feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak.
Akkor Dávid és a nép, amely ő vele volt, felkiáltának és annyira sírának, hogy
végre erejük sem volt a sírásra. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, a
Jezréelből való Ahinoám és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. És Dávid igen
nagy szorultságba juta, mert a nép [arról] beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész
nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősíté magát az
Úrban, az ő Istenében.
Amikor támadás ér, van egy érzelmi szakasz: félelem, gyász, fájdalom, csalódottság,
szomorúság stb. Az érzelmek fontosak az emberek életében. Amit meg kell tanulni:
1. általánosságban: Istentől való érzelmekben élni, járni (öröm, békesség, jó kedv, stb)
2. lerövidíteni a negatív érzelmi szakaszt! A gyászt meg kell élni, de nem mindegy, hogy
meddig maradsz benne! A keserűség gyökere ne növekedjen fel.
3, Ülj fel Krisztusban, az Úr mellé a mennyei trónra!
„Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.”
Mit jelent, hogy megerősítette magát az Úrban?
Megemlékezett arról és elkezdte kimondani, hogy kicsoda Isten, hogy milyen hatalmas, erős,
Hogy mindenható, hogy semmi sem lehetetlen Neki. Megemlékezett arról és kimondta, hogy
ő maga kicsoda Isten által. Visszaemlékezett, hogy Isten mi mindent tett érte. A Zsoltárokból
tudjuk ezt.
Hogyan tudod te is ugyanezt megtenni?
1. Foglald el a jogos helyedet Krisztusban!
Luk 24:49 És íme én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig
maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
kathidzó)
1) leültet; kinevez, beiktat
2) (tárgyatlan)(le)ül, helyet foglal, letelepedik
3) lakik, tartózkodik

Ülj le, foglalj helyet kényelmesen a helyeden! Kedvenc székes, foteled otthon. Beleülsz
kényelmesen és otthonosan érzed magad. Ülj le szellemeben a helyedre!

Hol van a helyed szellemben?
Ef 2:5 - 2:6 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített
együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és
együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
A te helyed Krisztusban van, ahogy ott ülsz vele együtt a trónon az Atya jobbján és
együtt uralkodsz vele az adott helyzetben!!!
Hogyan tudod elfoglalni ezt a pozíciót!
Kezdj el hálát adni! Nyelveken imádkozni. Dicsőíteni az Urat. Megvallásokat tenni arról,
hogy Ő kicsoda. Megvallásokat tenni, hogy ki vagy te Krisztusban – ezért kell ismerni a
Krisztusi identitásodat! Megvallásokat tenni az ígéretekről, amiket kaptál Istentől.
Kiprófétálni az Isteni tervet a jövődre nézve – kijelenteni az ígéreteket!
Ez által nyugszol meg az érzelmeidben. Így jutsz át a negatív érzelmi szakaszon. Így foglalod
el a helyed Krisztusban. Igazából azt teszed meg, ami írva van az Efezus 6-ban, felveszed,
megerősíted magadon Isten fegyverzetét:
Ef 6:13 - 6:17 Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy
ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az
igazságnak mellvasába, És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának
készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden
tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját,
amely az Isten beszéde:
2. Lendülj ellentámadásba!
Most, hogy ebbe az állapotba kerültél: lecsillapítottad az érzelmeidet, elfoglaltad a helyedet
Krisztusban, felgerjesztetted a szellemedet, tölts időt az Úrral való közösségben!
Ef 6:18 - 6:20 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden
időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és
könyörgéssel minden szentekért, Én értem is, hogy adassék nekem szó számnak
megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, Amelyért
követséget viselek láncok között; hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell
szólanom.
Figyelj a Szent Szellem vezetésére! A nyelveken való ima kétirányú kommunikáció!
Miközben nyelveken imádkozol Istenhez, a Szent Szellem kijelenti, hogy mi van ott Isten
szívében! (Róm8.26-27; 1Kor2.10-12)
Lehet, hogy egy korábban kapott ígéretet, rhéma igét kell kimondanod és megvallanod. Lehet,
hogy új rhéma igét kapsz Istentől az adott helyzetre. Lehet, hogy arra indít, hogy közben járj
valakiért, áldjál valakit. Lehet, hogy elkell mondanod valamit az illetőnek. Lehet, hogy neked
kell tenned valamit. Valós cselekedet, prófétai cselekedet.
A legtöbb esetben Isten ara indít, hogy maradj veszteg, imádkozz, dicsérd Őt és hagyd, hogy a
Szent Szellem által, az angyalok által cselekedjen. A legtöbb esetben arra van szükség, hogy

kevesebbet szaladgálj, beszélj másokhoz, másoknak. És többet imádkozz nyelveken, azután
értelemmel és dicsérd őt!
2Krón 16:9/a Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát
megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak;
Nem Isten helyett kell munkálkodnod, hanem Istennel együtt! Jézus Krisztus a fej, te pedig az
Ő testének tagja vagy. Ő tudja, hogy vezessen győzelemre minket. Engedd, hogy Ő mutassa
az irányt a Szent Szellem által!
Emlékezz a dalra, amit énekelünk:
Győzelem…
Soha nem hátrálok meg, sikerre születtem.
Krisztus él bennem, Aki győzött az ellenség felett.
Minden körülmény, kihívás és harc
a lábam alatt van, javamra lesz.
Van győzelem, győzelem, Győzelem az Ő nevében.
Győzelem Jézus nevében.
Képes vagyok mindenre,
Mert Krisztus él énbennem.
A hitem hegyeket mozdít el,
A szavammal teremthetek.
Nincs, ami legyőzhetne,
Mert a nagyobb él énbennem.
Mindenre van erőm Őbenne,
Mert bennem él a Szent Szellem.
Van győzelem, győzelem, Győzelem az Ő nevében.
Győzelem Jézus nevében.

