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Valamit most elárulok arról, hogy miért válhatnak az emberek túlterheltekké, 
túlterheltekké, túlterheltekké. 
 
"A Sátán összehívott egy egész világra kiterjedő konferenciát. A megnyitó beszédét a 
démonainak címezve a következőt mondta:  
 
'Megakadályozhatjuk a keresztyéneket abban, hogy gyülekezetbe menjenek. 
Megakadályozhatjuk őket a Biblia olvasásában. Tudunk azonban még valami mást is 
tenni. Meg tudjuk akadályozni őket abban, hogy bensőséges közösségben legyenek 
Krisztussal. Ha sikerül kapcsolatban lenniük Jézussal, akkor meg fog törni az erőnk 
felettük. Ez lehetővé teszi számukra, hogy gyülekezetbe menjenek. Lehetővé teszi 
számukra, hogy alaptanításokat kapjanak és lehetővé teszi számukra, hogy biblikus 
módon éljenek. Lopjuk el az idejüket, és akkor meg tudjuk akadályozni őket, hogy egy 
bensőséges megtapasztalásuk legyen Jézus Krisztusban. Ez az, amit várok tőletek 
démonok. Akadályozzátok meg őket abban, hogy a Megváltójuk a Szent Szellem ereje 
által hatást gyakoroljon rájuk. 
 

A démonok megkérdezték: 'Hogyan tegyük ezt?' 

A Sátán a következőt mondta: 'Árasszátok el őket az élet lényegtelen dolgaival. 
Találjatok ki sokféle módszert, hogy túlterheljétek az elméjüket. Vegyétek rá őket, hogy 
költekezzenek és ismét költekezzenek, vegyenek fel kölcsönt és ismét vegyenek fel 
kölcsönt. Győzzétek meg a feleségeket, hogy menjenek el dolgozni és a férjeket, hogy 
hetente 6-7 napot és naponta 10-12 órát dolgozzanak, mert csak így tudják fenntartani a 
magas életszínvonalukat. Ez megakadályozza őket abban, hogy időt töltsenek a 
gyermekeikkel. Amikor a családjaik darabokra törnek, az otthonaikban is hamarosan 
munkavégzéssel töltik el idejüket. 
 

Terheld túl az elméjüket, ne legyenek képesek meghallani, hogy mint mond nekik Jézus. 
Vedd rá őket, hogy autóvezetés közben állandóan zenét hallgassanak rádión, magnón, 
és legyen a TV, a video lejátszó, a CD lejátszó folyamatosan bekapcsolva az 
otthonaikban. Figyeld meg, hogy minden áruház és étterem az egész világon 
folyamatosan zenét játszik. 

Rakd tele a kávézó asztalokat folyóiratokkal és újságokkal. Terheld le az agyukat 
hírekkel, a nap 24 órájában. Kösd le minden pillanatukat vezetés közben a műszerfal 
kijelzéseivel. Áraszd el az e-mail fiókjukat hirdetésekkel, reklámokkal, 
nyereményjátékokkal,  katalógusokkal és mindenfajta hírlevelekkel és „ingyen-
termékek” lehetőségének felajánlásával, szolgáltatásokkal és mindenféle hamis 
reménnyel. 
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Az üdülési idejük alatt se pihenjenek, hanem hadd szórakozzanak vég nélkül. Így 
kimerülten térnek vissza a családi üdülésükből és regenerálódás nélkül kezdhetik a 
következő hetet. Ne engedd, hogy kimenjenek sétálni a természetbe. Küldd el őket 
inkább vidámparkokba, sporteseményekre, koncertekre és moziba. Ha mégis sikerül 
szellemi közösséget találniuk, akkor vond be őket a pletykálkodásba és a társalgásokba 
úgy, hogy megbántott lelkiismerettel és felkevert érzésekkel távozzanak onnan. 

Engedd meg nekik, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról, de tedd olyan túlzsúfolttá 
napjaikat sok jó dologgal, hogy ne maradjon idejük Krisztus erejének keresésére. Így 
nemsokára saját erőfeszítésükkel fognak munkálkodni, feláldozva az egészségüket és a 
család egységét – mindent a jó ügyért.' 
 
A démonok lelkesen teljesítették a megbízásukat, elérve mindenhol a keresztyének 
körében, hogy túlterheltek, túlterheltek, túlterheltek legyenek a legkülönbözőbb 
dolgokkal hajszolva magukat. 
 

Eredményes volt a démonok módszere? Ítéld meg te. 

- § - 
 

Christian Fellowship Church, Bangalore, India – Minden jog fenntartva! 
 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
CFC honlapcímének (http://www.cfcindia.com) egyértelmű feltüntetésével. 
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