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“Az elsı börtönır neve büszkeség.  Ha a büszkeséget egy börtönırhöz hasonlítom, 
akkor megláthatod, hogy miért olyan nehéz megszabadulni a büszkeségbıl. A 
büszkeség egyszerően az a döntés, hogy a saját életünk ura akarunk lenni. Ez az 
alapvetı dolog, ami meghatározza, hogy büszkeségben vagy-e? A cselekedeteid 

nyitják meg az ajtót a büszkeség szellemének, ellenállva Jézus Krisztus Fıségének, 

hogy valóságosan és mőködı módon az életed Ura lehessen. A büszkeség egyszerő 
meghatározása a következı: úgy döntöttél, hogy a saját eszed és megértésed alapján 
irányítod az életedet. A büszkeség a Sátán börtönének egy börtönırévé válik. Ahhoz, 
hogy megszabaduljunk tıle, meg kell aláznunk magunkat Isten hatalmas keze alatt és 
kijönni a büszkeségbıl. Isten a kevélyeknek ellene áll. (Jakab 4:6)  Mindaddig míg 
büszkeségben vagyunk, a büszkeség egy akadály Isten és mi közöttünk. Ez bőn, mert 
az Ézsaiás 59:2 szerint a bőneink elválasztanak bennünket Istentıl. A büszkeség bőne 
egy fallá válik Isten és mi közöttünk. Nem tudunk kijönni a börtönbıl és közösségben 
lenni Istennel mindaddig, míg a büszkeség jelen van az életünkben. A büszkeség egy 
fallá, egy börtönırré válik, ami fogva tart minket. Sokszor az emberek vágynak az 
Isten királyságában való élet eredményeire, de nem akarják feladni saját életük 
irányítását. Megpróbálnak Istentıl kapni dolgokat, de a saját büszkeségük miatt 
sohasem kapnak, mert a börtönır megakadályozza ıket abban, hogy közösségük 
legyen Istennel. 

 
A pénz szeretete sok ember számára börtönır. A Biblia azt mondja, hogy a pénz 
szeretete a gyökere minden bajnak. (1 Timóteus 6:10) Ez nem azt mondja, hogy a 
pénz a gyökere minden bajnak, hanem azt, hogy a pénz szeretete. Sok ember nem 
fogja megalázni magát Isten elıtt, mert azt gondolja, hogy Isten el fog venni valamit 
tıle. Azt gondolják, hogy Isten azt akarja, hogy megalázza és szegénnyé tegye ıket. 
Nem gondolnak arra, hogy Isten áldottakká, sikeresekké és bővölködıkké akar tenni 
mindenkit, mert ez egyszerően nem igaz! Isten a saját célja elérése érdekében dönthet 
úgy, hogy megengedjen megaláztatást és szenvedést az életünkben, de megígérte, 
hogy minden dolog a javunkra válik. (Róma 8:28)   

 
Ha a szívünkben ott van a pénz szeretete, az akadály számunkra, hogy ki tudjunk jönni 
az ellenség rabságából. A Sátán felhasználja a pénz szerelmét arra, hogy rabságban 
tartson minket és további szellemeket fog küldeni, hogy megtöbbszörözze ezt a 
vágyat. İ tudja, hogy képtelenek vagyunk Isten jelenlétében idızni és Isten 
királyságában élni mindaddig, míg szívünkben szeretjük a pénzt és ez kontroll alatt tart 
minket. Meg kell térni ebbıl a bőnbıl és elhagyni azt. Ha nem térünk meg belıle és 
nem mondunk le róla, akkor a pénz szeretete börtönırré válik és fogva tart minket. 

 
Egy további börtönır a testi vágy. A Sátán sok embert bebörtönzött a test sokféle 
kívánsága által. A Biblia azt mondja, hogy kísértés alatt vagyunk, amikor a saját testi 
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kívánságaink vonzanak bennünket. (Jakab 1:14) Amikor engedünk a test 
kívánságának, szellemek jönnek velük és bátorítanak bennünket, hogy elégítsük ki a 
kívánságokat. Amikor megengedjük egy szellemnek, hogy munkálkodjon a 
tagjainkban, akkor annak a szellemnek a szolgájává válunk.  (Róma 6:16)  A kívánság 
szellemeinek rabszolgájává válunk. Az egyetlen mód, hogy megszabaduljunk abból a 
börtönbıl, ha megalázzuk magunkat és ellene állunk a kívánság szellemének és 
megtérünk abból a bőnbıl. Mindaddig, amíg a kívánság megmarad, az úgy mőködik, 
mint egy börtönır, ami fogságban tart minket.” 

 

“A hitetlenség egy további börtönır.  Sokszor beszélek az embereknek arról, amit 
Isten Igéje mond arról, hogyan válhatnának szabaddá és mi okozhatta a 
megkötözöttségüket. Annak ellenére, hogy Isten Igéje nagyon egyértelmő, valójában 
mégsem hiszik el azt.  Azt hiszik el, amit a világ és amit a Sátán mond nekik. Ha 
eljutnak egyáltalán odáig, hogy mit mond Isten, azt nem hiszik el. Sokan megszerették 
azt az utat, amin járnak, ami jónak tőnik számukra. A hitetlenség meg fogja gátolni a 
hitüket, hogy felszabaduljanak Isten számára. A hitetlenség egyszerően annak a 
gyümölcse, hogy valaki elhitt egy hazugságot, ami igazságnak öltözve csapja be az 
embereket. Amíg elhiszel egy hazugságot az hitetlenséget hoz létre benned és képtelen 
leszel arra, hogy elhidd, mit Isten Igéje mond neked. Az igazság tesz szabaddá téged. 
El kell bánnod a hitetlenséggel. El kell bánnod a problémád gyökerével, ami egy olyan 
hazugság, amit elhittél. Meg kell tagadni azt. Ez az egyetlen mód, hogy megszabadulj 
a hitetlenségbıl. Ellenkezı esetben a hitetlenség egy olyan börtönır, ami állandóan le 
fogja állítani minden próbálkozásodat, hogy elhagyd a Sátán börtönét.  

 
Emlékezz vissza, hogy egyedül a bőnöd választhat el téged Istentıl. A Sátán 
létrehozza a bőn falát, hogy bebörtönözzön téged. Egyedül a bőn megbánása tudja 
lerombolni a bőn falát, de elıször be kell azonosítani a bőnt.” 
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