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Hollywood vagy Krisztus? 

 

 
Lelki ember azonban nem fogadja el Isten Szellemének dolgait, mert azok 
ostobaságok neki; sőt, fel sem ismerheti őket, mert azok csak szellemileg 
vizsgálhatók ki! (1Kor 2:15 Csia ford.) 
 
És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: 
Békesség, békesség, és nincs békesség! (Jere 6:14) 
 
 
Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját 
kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük.(2Timó 4:3) 
 
 
Fájdalmas látni, hogy ma az Egyház pszichikai szinten vegetál, s ennek az állapotnak 
megfelelően választ tanítókat, csemegéket. 
Elég csak ellátogatni a Facebook-ra máris „bőséges ellátásban” lehet részünk. 
Sok keresztény hiszi azt hogy elég egy hangzatos külföldi név, egy mögöttes keresztény 
szervezet, no meg a frappáns szlogenek. Máris azt érezhetjük egy csapásra egyenesbe 
hozzák kificamodott életünket, amelyről persze, nem mi tehetünk. Gyógyulásra van 
szükségünk, ezért gyógyítókkal vesszük körbe magunkat, hogy mindazt a romlást, 
romlottságot ami velünk történt kikúrálják.  
 
Na de, miről ismerhető fel a lelki ember? Mi választja el élesen a szellemi élőktől? 
Először is a lelki ember a hárítás nagymestere. Úgy él bűnben, bűntudat nélkül, hogy 
nincs rálátása arra hogy megtérésre, korrekcióra van szüksége. 
A lelki ember ugyanakkor a legnagyobb álomgyáros is a világon, a leghatalmasabb illúzió 
teremtő ezen a bolygón. Könnyű azt elhinni, hogy mi rendben vagyunk, nincs szükségünk 
különösebb megtérésre csupán arra hogy bátorító, vigasztaló szavakkal lássanak el olyan 
szolgálók akikről gyakorlatilag semmit sem tudunk. 
Ma sok karizmatikus ember olyan szintű tévelygésre jutott hogy egyszerűen nem tud 
különbséget tenni a Szent Szellem, és a démonok jelenléte között. Ez az oka annak amiért 
annyian keresztény médiumokra, vadidegen, semmiből felbukkant emberek próféciáira 
hallgatnak. Ezek olyan szellemi befolyásolások, és manipulációk melyek egy másodperc 
idegen tekintély alá visznek minket. Ezek az önjelölt szolgálattevők nem egyebek mint 
médiumok, akik szeretnek csodálatos jövőt, hatalmas természetfeletti elhívást vizionálni, 
ami persze hogy vonzó a sivár életet élő pszichikai embernek. 
A lelki ember mindig a saját igényeiből indul ki, és keres megoldásokat. Ahogy Pál írta, 
nem fogadja el Isten szellemének dolgait, mivel egyszerűen nem tud velük mit kezdeni. 
(Szelleme elidegenedett a Szentírástól, elméje nem újult meg, szíve tisztátalan érzésekkel 
telt.) 
Az egyik ilyen alapvető igény, hogy felnézhessen egy másik emberre, aki úgy mondd 
nagyobb mint ő, szentebb, tisztább, vagányabb, és valamit már „letett az asztalra”. Vele 
ellentétben felfedezte elhívását (önmagát) és el is indult az úton, hogy betöltse azt. 
Kívülről sikerek, csodák garmadája, bizonyságok felhői kísérik pályáját.  
Komolyan, tiszta Hollywood. 
Megjegyezném, hogy a világon legkönnyebb olyan embereket tévútra vinni, akik 
gyökértelenek, (nincsenek belegyökerezve Krisztusba, hontalanul kószálnak egyik 
gyülekezetből a másikba, illetve, egyik konferenciáról a másikra.) 



 
A kérdés, hogy nekünk a fent említett Hollywood kell, vagy Krisztus?  
 
Újra s újra oda kell fordítani a szívünket, az elménket ahhoz az egészséges tudományhoz, 
amely a Szentírásban található. Ha kell akkor hangosan, fennhangon olvasni! Meg fog 
szólalni! Lesznek aprócska szavak, félmondatok, igazságok amik be fogják törni a 
szívünket. Igazságok amiket együvé tudunk illeszteni. Majd miután szabómesterek 
módjára egymáshoz szabjuk aprócska majd mind nagyobb kijelentéseinket, elménk 
folyamatosan megújul: elváltozunk az Úrnak Szellemétől. Képesek leszünk elválasztani a 
jót a rossztól, és megítélni önmagunkat, és a korszakot amiben éppen vagyunk. A szellemi 
ember képes egészséges ítélethozatalra. 
Értsük meg: amennyiben újjászületett emberek vagyunk még ha 20 évvel ez előtt 
születtünk is újjá Krisztus értelmével (gondolkodásmódjával) rendelkezünk. A tekintetünket 
ennek a biztos tudatában kell a Szentírásra irányítanunk.  
Mert nekünk Krisztus kell! Rá van szükségünk kétségbeesett módon.  
Nekünk a Fiúhoz kell kapcsolódnunk, Benne élnünk, Reá hallgatnunk, mivel ma Isten a 
Fián keresztül akar beszélni velünk. 
 
Régen a próféták által beszélt Isten őseinkkel. Sokszor, és sokféleképpen szólt 
hozzájuk. 
De most, ezekben az utolsó napokban a saját Fián beszélt velünk. (Zsid 1:1-2a EFO) 
 
 
A most realitásában Krisztus újra beszélni akar velünk, azért hogy újra bemutatkozzon 
számunkra személyesen. Ismerjük meg Őt, de a ne vallásos illúziók ködén keresztül, vagy 
épp réges-régi ismeretekre hagyatkozva. 
 
Értelmetek szelleme által újuljatok meg! (Ef 4:23 Csia ford.) 
Frissüljetek fel értelmetek szelleme számára! (Ef 4:23 Vida ford.) 
 
 
A ránk következő időszaknak a felébredésről, a megújulásról, illetve, a felfrissülésről kell 
szólnia Szent Szellem, és az Ige által.  
Nem tanulmányozhatjuk a Szentírást Szent Szellem, és alázat nélkül. 
A meg nem újult elme a maga egyéni logikájával építkezik, eredménye pedig minden 
életet nélkülöző teológia ami egyedül hiúságunkat táplálja.  
Krisztus beszéde azonban szellem és élet. Ő Szent Szellemet és életet akar átadni 
nekünk.  
Egész lényünknek rá kell eszmélnie olyan valóságokra amelyek eddig elfedve voltak 
előlünk. Nekünk nem erre a most zajló parádés karizmatikus Hollywoodra van 
szükségünk, hanem személyesen Krisztusra. 
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