
Barátkozás az ELLENSÉGGEL? 
 
 
Az Úr az utóbbi idıben nagyon hangsúlyossá tette számomra, hogy mennyire veszélyes 
a hívıkre, a gyülekezetre nézve a „világgal való barátkozás” és a világtól való teljes 
elválasztottság hiánya. Nem sok tanítás hangzott el errıl az utóbbi években.  
 
Az egyház és mi is korábban abban a hitben voltunk és sokan még ma is, hogy „a 
gyülekezet az evangelizálások és szellemi harcok alkalmazása által meghódítja a 
világot”, de közben a gyülekezet nem vette észre, hogy alattomban (sok, apró, finom, 
világias dologgal behálózva) a világ hódította meg a gyülekezeteket. Ezért erıtlenek ma 
a személyes hívı életek és a gyülekezetek, mert ma már sok dologban ık is a világhoz 
hasonlók. 
 
Számomra az elmúlt idıszakban az vált nagyon erıteljessé, hogy a hívık egyáltalán 
nincsenek tudatában és nem veszik komolyan a világgal való barátkozás (az életükben 
megengedett világiasság) veszélyeit. Mi hívık ugyanis és a gyülekezet a „világból 
kihívottak (elválasztottak, szentek)” kell, hogy legyünk és ezt nagyon komolyan kell 
vennünk! 
 
A világ fejedelme (uralkodója) a Sátán, és ha a világ, világiasság teret nyer a személyes 
hívı és a közösségi életünkben, akkor már bent van és rabol az ellenség Isten népe 
között.  
 
Sok hívı nem tulajdonít jelentıséget a világias dolgoknak az életében, pedig az ige 
szerint ez ellenségeskedés Istennel; az ellenséggel való lepaktálás, megegyezés. Úgy 
látom, hogy a világ, a világias dolgok a Sátán „trójai falova”, elıretolt bástyája, amin 
keresztül behatol, becserkészi, behálózza és gúzsba köti a hívık életét és tönkreteszi a 
közösségeket. Nem voltak korábban tanításaink a világ és hívı élet kapcsolatának 
komoly veszélyeirıl. A gyülekezet sok dologban tudatosan sokkal inkább világra akart 
hasonlítani, hogy így csalogassa be a világi embereket a gyülekezetbe, így tegye 
elfogadhatóvá a gyülekezetet a világból jövı emberek számára. Ez sajnos sikerült is; 
becsalogatta, behozta a világot a gyülekezetbe és most rabol az ellenség. 
 
Mindannyian ismerjük az igét, de mégsem tudatosodott bennünk, hogy 
 
- „…a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel”? 
 

„Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok (?), hogy a világ barátsága 
ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten 
ellenségévé lesz.” - Jak 4:4  
  

- Mi nem e világból valók vagyunk, nem ennek a világnak a fiai vagyunk, mert a 
világ fiai az ördög fiai, 

 
- Mi a világból kihívottak, elszakítottak vagyunk, kell, hogy legyünk: 

„szakasszátok el magatokat ettıl a gonosz nemzetségtıl”, (Ap.csel. 2.40) 



 
- Nekünk nem szabad, hogy bármi közösségünk, egyezségünk legyen a világ 

(Béliál) fiaival  
 

„…mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? ….” 2Kor 6:15   
 
- Isten igéje tiltja, hogy mi alkalmazkodjunk vagy bármi módon hasonlóvá váljunk 

a világhoz 
 

„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek 
megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes 
akarata.” Róm 12:2   

 
Nagyon sok figyelmeztetés van az igében, amit mi hívık nem nagyon veszünk 
komolyan, pedig ez örök „élet és halál kérdése”. 
 
Ez akkor válik teljesen komollyá számunkra, ha ezt az életünk és a gyülekezeti élet 
minden területére, konkrétan megvizsgáljuk, leleplezünk a világ munkáját a személyes 
életünkben és a gyülekezet életében és alkalmazni kezdjük ezeket az igéket. Le kell 
leplezni sok mindent és változtatni kell. Szenteknek (elválasztottaknak) kell lennünk, 
mert az Úr is az. 
 
„Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes 
életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” 1Pét 1:15-16   
 
Mi semmiképpen sem szabad, hogy a világhoz alkalmazkodjunk, mert az a „széles út” és 
a pokolra vezet, hanem nekünk LE KELL GYİZNÜNK A VILÁGOT (világias 
dolgokat az életünk minden területén) a Szellem által megöldökölve és a „keskeny úton” 
járva, mert a VILÁG HALÁLOS ELLENSÉG! 
 
Ajánlom mindenkinek elolvasásra Paul Washer „Tíz kifogás a mai modern 
gyülekezetekkel szemben” címő szolgálatának írásos anyagát magyar fordításban, ami 
sok részletet megvilágít ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ha ezt az írást elolvassuk (ezen a 
blogon megtalálható), akkor rádöbbenünk, hogy a világ észrevétlenül már sok területen 
meghódította a gyülekezeteket és kirabolta a hívık személyes életét. Ez az írás 
végigmegy a gyülekezetei élet sok területén, megmagyarázza és leleplezi az ördög 
munkáját. Paul Washernek ki kellett menni Peru ıserdeibe ahhoz, hogy az Úr meg tudja 
mutatni neki ezeket, hogy ne fertızıdjön meg azoktól, amikben nekünk és sokaknak 
éveken keresztül része volt és még mindig van. Nem is vagyunk igazán tudatában annak, 
mennyire fertızöttek vagyunk a világtól! Isten győlöli azt, ami a világban van, de minket 
szeretne megmenteni, kiszabadítva bennünket a gonosz nagy hitetésébıl. 
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