Levél az ifjúsághoz
Írta: Dr. Lothar Gassmann
Kedves Barátaim, vigyázzatok, mert becsapnak Benneteket!
Nektek ezt mondják:
„Éljétek ki az ösztöneiteket, akkor boldogok lesztek!“
Isten Igéje viszont ezt mondja:
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent“ (Máté 5,8).
„A paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja az Isten“ (Zsidók 13,4).
Nektek ezt mondják:
„Hallgassatok fülsiketítő zenét, bömböltessétek a hangszórót, akkor majd jól érzitek magatokat!“
Isten Igéje viszont ezt mondja:
„Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna“ (Ézsaiás 30,15 Károli ford.).
„A Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben … zsoltárokkal, dicséretekkel, evangéliumi
énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek“ (Kolossé 3,15-16).
Nektek ezt mondják:
„Kapcsoljátok ki az értelmeteket, engedjétek el magatokat, és hagyjatok fel minden kritikával!
Gondolkodjatok pozitívan, és tágítsátok tudatotokat meditációval, kábítószerekkel és
pszichotechnikákkal!“
Isten Igéje viszont ezt mondja:
„Legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok!“ (1Péter 4,7).
„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve,
kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan!“ (1Péter 5,8-9)
Nektek ezt mondják:
„Tanuljatok meg okkult praktikákat, mágiát, boszorkányságot, varázslást, akkor természetfeletti
tudásra és hatalomra tesztek szert!“
Isten Igéje viszont ezt mondja:
„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se
jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se
halottaktól tudakozó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik“ (5Mózes 18,10-12).
„Kívül maradnak [a mennyei városon kívül] az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a
bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot!“ (Jelenések 22,15).
Ezeknek a helye „a tűzzel és kénnel égő tóban“ lesz (Jelenések 21,8).
Nektek ezt mondják:
„Oda menjetek, ahol jelek és csodák történnek, ahol nagyszerű látomásokban és jelenésekben van
részetek, és ahol különleges tapasztalatokat szerezhettek!“
Isten Igéje viszont ezt mondja:
„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok az
Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba“ (1János 4,1).
„Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy
megtévesszék – ha lehet – a választottakat is“ (Máté 24,24).
Nektek ezt mondják:
„Mindnyájan egyek vagytok, hiszen az összes vallás ugyanazt az istent tiszteli!“
Az egy igaz Isten viszont ezt mondja:
„Én, az ÚR, vagyok a te Istened. … Ne legyen más istened rajtam kívül!“ (Első parancsolat, 2Mózes
20,2-3).
“A pogányok szokását ne tanuljátok el. … Bizony, a népek bálványai hiábavalók. … Olyanok, mint
madárijesztő az uborkaföldön” (Jeremiás 10,2.3.5).
Jézus Krisztus, Isten Fia pedig így szól:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam“ (János 14,6).
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Nektek ezt mondják:
„Minden ember Isten gyermeke, mert minden emberben Isten Szelleme él.“
Isten viszont ezt mondja:
„Akik pedig befogadták Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik … Istentől születtek“ (János 1,12-13).
„És miután Jézus tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik
engedelmeskednek neki“ (Zsidók 5,9).
Nektek ezt mondják:
„Ne beszéljetek bűnről, hanem csak hibáról, melléfogásról, tévedésről vagy félresikerült dolgokról.
Nincs különbség a jó és a rossz között!“
Isten viszont ezt mondja:
„A bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek“ (Példabeszédek 14,34).
„Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség
világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű!“ (Ézsaiás 5,20).
Nektek ezt mondják:
„Magatokra hallgassatok, mert az igazságot ott találjátok meg, ha eleget meditáltok!“
Isten viszont ezt mondja:
„A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások,
hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert“ (Máté 15,19-20).
„Tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó“ (Róma 7,18).
Nektek ezt mondják:
„Fogadjatok el mindenkit úgy, ahogyan hisz és él; engedjétek, hogy mindenkinek meglegyen a maga
kultúrája és életstílusa!“
Isten viszont ezt mondja:
„Intsétek a rendetleneket!“ (1Tesszalonika 5,14).
„Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem
paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem
nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.
Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok
az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk által“ (1Korintus 6,9-11).
Ezért:
Ne engedjétek, hogy magával sodorjon a rossz példa, amelynek a folyóiratokban, a rádióban, a tévében
és az interneten vagytok kitéve! Szeretetről beszélnek, de erkölcstelenséget értenek rajta, és ez által
visznek romlásba.
Kövessétek Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a példáját, aki tiszta és szent, és akinek élete és tanítása
megmutatja, milyen az igazi szeretet.
Álljatok ellen a vallások keveredésének és az ökumenének, mint a Bibliával ellentétes dolgoknak!
Ragaszkodjatok a Szentírás négyszeres tanácsához, mert: egyedül a Biblia, egyedül Krisztus, egyedül
kegyelemből, egyedül hit által üdvözülhetünk!
Álljatok ellen, és ne ússzatok az árral, keresve a Bibliával ellenkező jeleket és a csodákat!
Ragaszkodjatok a legnagyobb csodához, annak a Jézus Krisztusnak a sebeihez, aki a kereszten odaadta
az életét, hogy megváltson bennünket, és aki harmadnap csodálatos módon feltámadt a halálból.
Álljatok ellen annak a – sajnos „keresztyén” körökben is – elterjedt viccelődésnek, amely még Krisztus
keresztjét is mulatság tárgyává teszi, és káromolja a szent Istent!
Ragaszkodjatok a szentháromság Istenhez, aki egyszerre szent és igaz, szeretetteljes és irgalmas!
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Álljatok ellen a misztikus ködösítésnek, amikor azt akarják bebeszélni nektek, hogy természettől fogva
„isteni szikra“ van bennetek!
Tartsatok ki a mellett a tény mellett, hogy az emberi szív teljesen romlott és elveszett, és mindenestől
megváltásra és kegyelemre szorul.
Ne engedjétek, hogy magával ragadjon az olyan zene, amely arra igyekszik, hogy pogány elemek
segítségével (pl. eksztatikus hatású, vad ritmusokkal, szavak mantraszerű ismételgetésével vagy
szélsőségesen lassú, transz előidézésére alkalmas dallamokkal) nyerjen meg embereket a keresztyén
hitnek!
Ragaszkodjatok a jóra serkentő keresztyén énekekhez, amelyek Istennek szentelt szívből fakadnak!
Álljatok ellen a korszellemnek, amely mögött az ellenség szelleme rejtőzik!
Ragaszkodjatok Istenhez, aki elkülönít benneteket ettől a pusztulás felé haladó világtól, és elvezet
minden igazságra!
„Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja“ (Zsoltár 145,18).
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