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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Démonikus hatások 2. – Különbség angyalok és démonok között 
 
Márk 5:1-19 
„És menének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére. És amint a hajóból kiméne, 

azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan szellem volt. Akinek lakása a 
sírboltokban volt; és már láncokkal sem bírta ıt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték 
ıt béklyókkal és láncokkal, de ı a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki 
sem tudta ıt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva 
és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodék, és elébe 
borula, És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem Teveled, Jézus, a magasságos 
Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondja vala néki: Eredj 
ki, tisztátalan szellem ez emberbıl! És kérdezé tıle: Mi a neved? És felele, mondván: Légió a 
nevem, mert sokan vagyunk. És igen kéré İt, hogy ne küldje el ıket arról a vidékrıl. Volt 
pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel vala. És az ördögök kérték İt 
mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal 
megengedé nékik. A tisztátalan szellemek pedig kijövén, bemenének a disznókba; és a nyáj a 
meredekrıl a tengerbe rohana. Ezek pedig mintegy kétezren voltak, és belefúltak a tengerbe. 
Akik pedig ırzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vittek a városba és a falvakba. És 
kimentek, hogy lássák, mi az, ami történt. És menének Jézushoz és láták, hogy az ördöngös ott 
ül, fel van öltözködve, és eszénél van az, akiben a légió volt; és megfélemlének. Akik pedig 
látták, elbeszélék nékik, hogy mi történt az ördöngössel, és a disznókkal. És kezdék kérni İt, 
hogy távozzék el az ı határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt ördöngös kéré İt, 
hogy vele lehessen. De Jézus nem engedé meg néki, hanem monda néki: Eredj haza a tiéidhez, 
és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad.” 

 
Következıkben meg fogjuk nézni az Igékben a sátán bukásának történetét. 
 
Ezékiel 28:13-19 
„Édenben, Isten kertjében voltál; rakva voltál mindenféle drágakövekkel: karniollal, 

topázzal és jáspissal, társiskıvel és onixszal, berillussal, zafírral, gránáttal és smaragddal; és 
karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. 
Felkent oltalmazó kerub voltál; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes 
kövek közt jártál. Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg 
gonoszság nem találtaték benned. Kereskedésed bısége miatt bensıd erıszakossággal telt meg 
és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyérıl, és elvesztélek, te oltalmazó kerub, a tüzes 
kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet 
fényességedben; a földre vetettelek királyok elıtt, adtalak szemük gyönyörőségére. Vétkeid 
sokaságával kereskedésed hamisságában megfertıztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki 
bensıdbıl, ez emésztett meg téged; és hamuvá tettelek a földön mindenek láttára, akik reád 
néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s 
többé örökké nem leszel!” 

 
Az ördög, amint látjuk az Igébıl, nem volt megkísértve a gonoszsággal, hanem a szépségétıl 

felfuvalkodva lett gonosszá. És az ellenségre teljes körő ítélet fog esni. Fogjátok látni most Ézsaiás 
könyvének következı részébıl, hogy Lucifer teljes bukása még Ádám teremtetése elıtt történt.  

 
Ézsaiás 14:12-17 
„Miként estél alá az égrıl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken 

tapostál! Holott te ezt mondád szívedben:  
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Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülıszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén 
messze északon. Felibük hágok a magas felhıknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a 
sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe! Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld 
ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, 
városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!” 

 
A 17. versben mondja az Ige: „aki a föld kerekségét pusztasággá tette” - és Ádám teremtése óta 

ilyen helyzet nem volt a földön. Meg fogjuk látni az 1Mózes 1. részében az 1. és a 2. vers közötti 
nagy idıszakadékban ezt az idıszakot! 

 
1Mózes 1:1-2 
„Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a földet. A föld pedig kietlenné és pusztává 

vált, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett.” 
 
Jeremiás könyvében olvashatjátok, hogy Isten nem kietlennek és pusztának teremtette a földet. 

Nem tudom, mi volt ez az eredeti királyság, de bármi is volt ez a királyság, ezt az Ádámot megelızı 
korszakból való szellemi lények itt vannak ma is a földön. Nem azt mondtam, hogy emberi lények 
voltak - nem tudom pontosan mik voltak. Lucifer pedig egy teremtett lény volt, és azok a szellemi 
lények is teremetett lények voltak. És olvastuk az Igében, hogy kietlenné és pusztává tette a földet 
abban az idıben. De a világ a kezdetek kezdetén nem volt pusztaság, és Ádám óta sem történt ilyen. 
De az a világ teljesen elpusztult. És ez az a világ, ahonnan a mi korszakunk elıtti állatvilág is 
származik. És ez nem származhatott a Noé özönvizét megelızı idıkorszakból, mert Noé özönvize 
után ugyanazok az állatok éltek tovább, mint elıtte voltak - hiszen Noé bárkájában minden állat 
párból vitt Noé, és azok túlélték az özönvizet. És ugyanaz a természeti világ állt fönn Noé özönvizét 
követıen, mint elıtte volt. Péter is utal rá, hogy: az a világ, ami elıtte volt - és az a világ teljesen 
elpusztult, és van egy világ, amely most létezik. És itt nem Noé özönvizérıl szól az Ige, mert Noé 
özönvizát követıen ugyanaz az állatvilág volt, mint elıtte. A ’világ’  szó a görögben ’kozmosz’, és ez 
azt jelenti, hogy az a világrendszer, ami akkor volt – és az teljesen elpusztult.  

Péter azt mondja az Igében, hogy az a világ, amely most van, és az a világrendszer, amelyben 
most élünk, ez nem pusztult el Noé özönvize által. Nézzünk betekintést ezekbe az Igékbe! Nézzük 
meg, hogy mi az, amit Lucifer mondott: 

 
Ézsaiás 14:13 
„Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem 

ülıszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.” 
 
Tehát Lucifer akkora az ég alatt volt. Azt mondja, hogy: „a csillagok fölé helyezem ülıszékemet” 

- ebbıl az következik, hogy az ı trónja a csillagok alatt helyezkedett el. Azt mondja Lucifer, hogy: 
„a gyülekezet hegyén” – de az elıléptetés, a felmagasztalás az északról jön. 

 
Zsoltár 75:6-7 
„Mert nem napkeletr ıl, sem napnyugatról, s nem is a puszta felıl jön a felmagasztalás; 

Hanem Isten a bíró.” 
 

Az én Bibliám azt mondja, hogy az elıléptetés nem napkelettıl, napnyugattól, nem délrıl jön. 
Északról nem mond semmit a Biblia. És a tudományok szerint északon üres a légtér. Az én hitem 
szerint északon van Isten trónja. És Lucifer utal erre, hogy: én a trónomat helyezem Isten trónja fölé 
északon. Mondja az Ige a 14. versben: 

 
Ézsaiás 14:14 
„Felibük hágok a magas felhıknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” 
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Meg fogjuk nézni, mi volt az, amikor Lucifer bőnbe esett és megbukott. Én ezt úgy hívom, hogy 
az ’én akarom’ korszakban. Nektek is figyelnetek kell magatokat, amikor ebbe a hibába estek, hogy 
magatokat felmagasztaljátok, és a saját akaratotokat elıtérbe helyezitek. 

 
Ézsaiás 14:15 
„Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!” 
 
Lucifert tehát kiőzték a mennyországból, de még nincs a sírgödörben jelenleg. 
 
Jelenések 12:9-10 
„És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki 

mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ı angyalai is ıvele levettetének. 
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta: Most lett meg az üdvösség és az erı, és a 
mi Istenünk királysága, és az İ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója 
levettetett, aki vádolta ıket éjjel és nappal a mi Istenünk elıtt.” 

 
Most jött el az üdvösség. Tehát ı, Lucifer, már levettetett, nincs többet bejárása a 

mennyországba. Sokan mondják azt a tanítók közül, hogy most már nem a testvéreink vádlója, 
hanem Isten vádlója lett. Lucifer vádolja Istent a világon történı összes rosszért, a betegségekért, az 
összes problémáért, ami a földön található. Lucifer Isten vádlójává lett. 

 
Ézsaiás 14:16-17 
„Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, aki 

királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és 
foglyait nem bocsátá haza!” 

 
Ezért van az, hogy ha az emberek kutatásokat folytatnak, találnak egy másik korszakból való 

világot – és ez az idıkorszak nem a mi korszakunk, ez egy Ádámot megelızı idıkorszak. 
Még valamit nézzünk meg! Az Ezékiel 28:13 – egy másik fordíts szerint: 
 
Ezékiel 28:13 
„Az édenben voltál, az Isten kertjében. Sokfajta drágakı ékesítette ruhádat: karneol, 

topáz, jáspis, krizolit, ónix, berill, zafír, rubint, és smaragd. Csörgıdobjaid és fuvoláid 
aranyból készültek. Ez mind elkészült már a teremtésed napján.” 

 
Lucifer tehát az arkangyaloknak megfelelı rangban teremtetett. A Kerubok közé teremtetett, és a 

trón elıtt álltak, és ı vezette a mennyei zenét - ezt Isten beleteremtette Luciferbe. Tehát a zenét is 
Isten teremtette, és az ördög az, aki meghamisította. Ha halljátok a rockzenét, ez is egy 
meghamisítása. A tánc is Istenhez tartozott, az ördög hamisította meg. Bár az ördög ezeket is 
meghamisította, ez nem azt jelenti, hogy az eredeti isteni fajta zene, ének és tánc nem létezne. 

 
Máté 12:43-45 
„Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberbıl, víz nélkül való helyeken jár, 

nyugalmat keresve, és nem talál: Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét 
kijöttem. És odamenvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.  Akkor elmegy és vesz 
maga mellé más hét szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az 
embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsınél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.” 

 
Efezus 6:10-14 
„Végezetre, atyámfiai, legyetek erısek az Úrban, és az İ hatalmának erejében.  
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Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden 
ravaszságával szemben. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a 
fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság 
szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.  Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden 
fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén, megállhassatok. 
Álljatok hát el ı, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság 
mellvasába” 

 
A mai napon tanulmányoztuk a gadarai megszállott példáját, a sátán munkáját. Tanulmányoztuk, 

hogy honnan származik az ördög, és hogyan munkálkodik. Nincs sok forrásunk ehhez. Annyit 
kaptunk Istentıl, amennyit Isten jónak látott, hogy a Bibliában elküldjön a számunkra. Ezékiel 
könyvébıl és Ézsaiás könyvébıl láttuk, hogy Lucifer eredetileg nem a gonoszságra teremtetett. Nem 
abban a gonoszságban teremtetett, amelyben jelenleg van a mai napon. Isten teremtménye volt, és 
tökéletes volt. Tökéletesnek teremtette Isten. Minden útjaiban tökéletes volt! Addig a napig, amíg 
bőn találtatott benne. Két dolog volt, amelyben ı saját magát felemelte: az ı szépsége, és az ı 
büszkesége. Ez tehát sátán eredete.  

A sátán, a démonok, és a gonosz szellemek - mind bukott eredető lények. Nem olyannak 
teremtette ıket Isten, mint amilyenek jelenleg. Jelenleg bukott természető lények. Leestek, lebuktak 
az eredeti helyükrıl, ahol Isten teremtette ıket. Bármik is voltak annak idején, mai napon ık 
szellemi lények. Van személyiségük, és tudnak gondolkodni.  

 
Máté 12:43-44 
„Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberbıl, víz nélkül való helyeken jár, 

nyugalmat keresve, és nem talál: Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét 
kijöttem.” 

 
Látjátok tehát: „mondja.”  A tisztátalan szellem tehát tud beszélni, tud gondolkodni. Azt mondja 

a tisztátalan szellem: visszatérek, ahonnan jöttem. És magával vitt hét másik gonosz szellemet. Tehát 
tudnak kommunikálni a többi gonosz szellemmel. Mindannyian bementek az emberbe, és annak az 
embernek az utolsó állapota rosszabb volt, mint az elsı. Tehát, mint látjátok, van egy bizonyos 
mélységő intelligencia bennük. De az ördög és az ı munkája az nem szent eredető. Örökké tartó 
lények ık is, szellemi lények. Nincs meg az isteni bölcsességük, de valamennyi bölcsességük van.   

A Biblia beszél arról is, hogy mi az ördögi bölcsesség. Ha olvasod Jakab levelét, és ott mit mond 
Isten, és azt is olvashatod benne, hogy Isten bölcsessége az ördög bölcsessége fölött van, bármilye is 
van az ördögnek. Ezért tehát nem kell, hogy a fejedet eltakard a homokba az ördög elıl. És várod, 
hogy majd ott ı talán majd elmegy. Azért, mert a fejedet bedugtad a homokba, és elrejtıztél, attól ı 
még nem fog elmenni. Meg kell tanulnod, hogy hogyan kell foglalkoznod vele! 

 
Efezus 4:27 
„Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.” 
 
Az ördögnek ne adjatok helyet - mondja egy másik fordítás. Ne adj helyet saját magadban az 

ördögnek! Ezért meg kell tanulnod az ördögrıl dolgokat, és az ı munkájáról dolgokat, az ı 
munkatársairól, hogy ezáltal az ismeret által ne adjál helyet neki!  

Pál apostol azt is mondja, hogy ne legyünk tudatlanok az ı cselvetéseivel szemben! Az egyetlen 
dolog, amely minket tudatlanságban tart az ördög cselvetéseivel szemben, az az, hogy ha nem 
ismerjük meg az ördög munkáját az Igén keresztül. És képzeljétek el, amikor az Igén keresztül Isten 
királysága elkezd bennünk munkálkodni, mennyivel hathalasabbak leszünk! És akkor képesek 
leszünk arra, hogy foglalkozzunk az ördöggel, ellenálljunk neki! Ezért meg kell tanulnunk az ı 
eszközeit, a cselvetéseit! 
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Jakab 3:13 
„Kicsoda bölcs és okos köztetek? Mutassa meg az õ jó életébıl, hogy mindent bölcsességnek 

szelídségével tesz.” 
 
Jakab a levelét a gyülekezet számára írta. Az 5.részben olvashatjátok, hogy a gyülekezet véneire 

is utal. Ki az, aki bölcs, és megvan ez a tudása? Hogyha van neki bölcsessége? Nézzük meg, mit ért 
ezalatt ı: 

 
Jakab 3:14-15 
„Ha pedig keserő irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne 

hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülrıl jön, hanem földi, testi és 
ördögi.” 

 
Mondja az Ige tehát, hogy ez földi eredető, démoni bölcsesség. Földi bölcsesség tehát. 
 
Jakab 3:16 
„Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zőrzavar és minden gonosz cselekedet is van.” 
 
Mert ahol irigység és viszálya van, ott minden gonosz munkája is van az ördögnek.  
És utána összehasonlításképpen meglátjuk, hogy milyen az isteni bölcsesség. A 17. versben az 

isteni bölcsességet ismerjük meg:  
 
Jakab 3:17 
„A felülr ıl való bölcsesség pedig elıször is tiszta, azután békeszeretı, szelíd, engedékeny, 

irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” 
 
Ez az isteni bölcsesség! 
 
Jakab 3:18 
„Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen 

munkálkodnak.” 
 
Tehát megvan a párhuzam a kétféle bölcsesség között.  
A Biblia tanítja, hogy a démonok, a bukott angyali teremtmények - ezek mind bukott eredető 

lények, szellemi lények, örök lények.  
Mondja az Ige, hogy ha a gonosz szellem elhagyja az embert, és száraz helyeken jár, akkor a 

démon, a tisztátalan szellem saját maga mondja, hogy: visszatérek a házamba. A saját házának 
nevezte. Az igazság az, hogy ez nem az ı háza volt valójában, de figyelitek, hogy mégis a saját 
házának hívta? Hogy a saját házából ment el, és a saját házába tér vissza? Ezek a gonosz szellemek, 
vagyis örök szellemek keresnek testben való megtelepedést. Azért keresik a testben való 
megtelepedést, mert akkor találják meg a földön a legszélesebb körét a saját maguk kifejezésének a 
fizikai életben. Bizonyos hatásuk van tehát a földre, nyomást, elnyomást gyakorolnak. És ezt ti is 
tapasztalhatjátok, ahogy a különbözı részein utaztok a világnak, vagy elég példaként Magyarország 
különbözı részein végigutazni. És én egy egyszerő keresztény megítélı képességrıl beszélek most, 
már azzal meg lehet állapítani. Már azzal meg lehet mondani, hogy milyen típusú szellemiség uralja 
egyes helyeket.  

Ez visszamegy a Mózes Teremtéskönyvére, amikor Isten Ádámhoz és Évához szólt. Azt mondta 
nekik, hogy: népesítsétek be az egész földet! Ha valamit újra tud teremteni az ember - azért mondta 
ezt Isten a számukra, mert elıtte kipusztult a föld.  

Nézzük meg ezt az Igét! 
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1Mózes 1:28 
„És megáldá Isten ıket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek 

be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a 
földön csúszómászó mindenféle állatokon.” 

 
Ha van egy pohár víz, és megisszuk, akkor ezt a poharat újra kell tölteni vízzel, tehát újra kell 

tölteni! Isten Ádámnak és Évának pontosan ezt mondta, hogy: újra szaporítsátok a földet. Számomra 
ez nagyon sok kérdést megválaszol, amit másféleképpen nem lehetne megválaszolni. Magyarázza 
azt például, hogy miért van az, hogy bizonyos démonok helyekhez kötıdne, bizonyos szellemek 
egyes városokban, egyes országokban - és ugyanaz a szellemiség behatol a gyülekezetbe is.  

Néha uralkodó jellegő szellemeket lehet találni, amely az embereket uralni akarja, mint például 
itt tapasztalható volt az elmúlt 50 évben. És az Igék világosan mondják, hogy ha egy ember hatalmas 
akar lenni Isten királyságában, akkor szolgálni kell az emberek felé! Jézus Krisztus megmosta a 
tanítványok lábát. Nem király, vagy uralkodó volt tehát felettük. A pásztor, az vezeti a nyájat. 
Minden kereszténynek példát kellene mutatnia a szeretetben való együtt járásra! És ebben az 
országban, és mindenhol megtapasztalhatod, hogy mindenki csak az uralkodásra vágyik, a hatalomra 
vágyik, pedig nem így kellene lennie! Az egész gyülekezet, vagy az egyének is ellenállhatnak ennek 
az uralkodó szellemnek! A fösvénykedés, garasoskodás szelleme például. Vannak olyan területei az 
országnak, ahol ez a szellem annyira uralkodik, hogy teljesen fölösleges kirakni az adományos 
dobozt - ez a garasoskodó, fösvénykedı szellem van jelen. A Biblia azt mondja, hogy nem szabad 
bekötni a szántó ökörnek a száját. Pál az Ószövetségbıl idézi ezt az Igét, és a szolgálók életére utal.  

Sajnos az országnak azon a részein, ahol ez a szellem uralkodik, ott sem az emberek, sem a 
gyülekezetek, sem a teljes egység nem kaphat áldást Istentıl. Mert a gonosz szellemek azt formálják 
ki belılünk, amilyenek ık maguk. A süket és néma szellem az embert süketté és némává teszi. Van 
olyan is, amikor természeti oka van annak, hogy valaki süket, vagy néma. Ha nem ez a természeti ok 
okozza, akkor a szellemmel kell foglalkozni. Lehet a betegségnek természeti oka is, és lehet démoni 
eredete is. Ezért van szükségünk a Szent Szellemre! Néha a betegség szellemével kell foglalkozni a 
betegség esetén, a testben. De ez csak úgy mőködik, ha a Szent Szellem kinyilatkoztatja a számodra! 
Ezért nincs értelme, hogy ahogy az emberek között jössz mész, ördögöket őzöl belılük. Mert arra 
van szükség ehhez, hogy Isten felkentje légy, és a Szent Szellem szolgáljon.  

Vegyünk két teljesen azonos problémát, vagy betegséget, például egy gyomorproblémát. 
Vegyünk két ilyen embert, mind a kettı meggyógyult. Az egyik esetben a szellemmel kellett 
foglalkoznod, a másik esetben nem. Én ezt vagy a tudás szaván keresztül, vagy pedig a szellemek 
megkülönböztetésén keresztül szoktam megkapni. Ha a Szent Szellem nem nyilatkoztatja ki az illetı 
esetében, hogy mi a probléma, akkor egyszerően tovább megyek. De ha az Úr megmutatja, akkor 
abban a pillanatban foglalkozom vele.  

Az emberek kérdezhetik, hogy: miért van szükség beszélgetésre azokban a sorokban, ahol 
imádkozom az emberekért? Sokszor áldásokat mondok valóságba, sokszor imádságokat kell 
kimondani, és más dolgokat. Sokszor a betegség okával kell foglalkozni - amikor az Úr a tudás 
szaván keresztül segít valakinek, például. Mert a betegség lehet természeti eredető, és lehet szellemi 
eredető is. És ha a betegség szelleme okozza azt a betegséget, akkor ezzel a gonosz szellemmel 
foglalkozni kell. Mert amíg ezt nem teszi meg a szolgáló, addig a gyógyulás nem tud bekövetkezni. 
Még akkor is, ha feltételezed, hogy ez lehet a probléma oka.  

Sokszor az emberek olyanok, mint a kisgyerekek, hogy csak játszanak olyat, mintha 
gyülekezetbe lennének. Szinte kiabálnak az ördögre, démonokat őznek, de semmi nem történik. 
Egyszerő bolondozás történik ott a gyülekezetben.  

Amikor ráteszem a kezem valakire, abban a pillanatban meg tudom mondani, hogy újjászületett, 
vagy nem. Mert az Úr erre a kézrátételes szolgálatra odahelyezte a tudás szava ajándékát is, és meg 
lehet mondani ezt a belsı remegést az emberekben. A keresztények maguk is érzik azt magukban, ha 
például egy ilyen ellenszegülésben vannak az Igével. Amikor a kezemet az illetıre ráhelyezem, még 
a démonok belsı remegését is lehet érezni.  
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Vannak esetek, amikor abban a pillanatban meg tudom mondani, hogy mi az a területe az 
életének, ahonnan a problémák erednek, de ez úgy mőködik, ahogy a Szent Szellem akarja. És ez 
pedig azért van az Úrtól, hogy az ı embereit szabaddá tegye.  

Szeretnélek emlékeztetni benneteket: valami egyszer mőködhet, és lehet, hogy másodszor nem 
fog ugyanúgy mőködni, ha csak a Szent Szellem nincs ott a vezetésben. Ilyenkor jutnak az emberek 
abba, hogy testben szolgálnak szellem helyett a gyülekezetben. Azért mert valami egyszer mőködött 
egy bizonyos úton, nem jelenti, hogy másodszor is ugyanúgy fog mőködni. És a Szent Szellem 
kinyilatkoztatásait, mőködését nem tudod te a saját akaratod szerint be és kikapcsolni. Az úgy 
mőködik, ahogy a Szent Szellem akarja!  

Látod, figyeled, hogy ezek a démonok és gonosz erık az ország bizonyos részein találhatók. És 
ahogy olvastuk a történetet a Bibliában, a démonok azt mondták, hogy: ne küldj minket el errıl a 
vidékrıl! A gadarai megszállottat megszálló szellemek azon a vidéken akartak maradni. Ezt a 
helyhez való kötıdést is lehet érezni sokszor. Bizonyos hatással, befolyással lehetnek emberek felett. 
Akkor tudják a legszélesebb körben kifejezni magukat, ha testbe tudnak kerülni, mert akkor a fizikai 
világban is kifejezésre jutnak. Mert különben csak körülötted tudnak hatásokat elérni.  

Keresztények már azt is észlelni szokták, amikor ezek az erık kívülrıl próbálnak hatni. De abban 
a pillanatban, ahogy megdorgálod, és elparancsolod ıket, abban a pillanatban megfutnak elıled. 
Olyan érzés is lehet, mintha valami elszállna rólad, és megkönnyebbülsz. Vagy olyan nyomásként is 
érzékelheted, mint amikor az úszómedence alján vagy, a mély vízben. Ezek a gonosz szellemek a 
rossz irányába próbálnak befolyásolni.  

De az Úr angyalai is szellemi lények, azok jóra küldettek, és azok is itt vannak a földön. És azért 
vannak itt, hogy az üdvösséget öröklıknek a szolgáltában álljanak. Tehát ez nem ellened van, és nem 
neked van, hanem érted van. 

 
Zsidó 1:14 
„Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az 

üdvösséget?” 
 
Az angyalok tehát szolgálnak a keresztények számára. A keresztényeknek viszont a szívükben 

ott van a Szent Szellem is, és a Szent Szellem is tud a szellemünkhöz szólni. És a Szent Szellem 
nagyon gyakran beszél belsı vezetés formájában, és a keresztények nem hallgatnak rá.  

Ha a gonosz szellemek tudnak kívülrıl befolyásolni minket, ugyanúgy tudnak az angyalok is, 
tehát a jó szellemek is befolyásolni minket. A görög nyelvben az angyalok jelentése ’küldöttek’. Az 
angyalok nemcsak hogy a védelmünkre vannak, hanem üzeneteket is hoznak. Meg lehet kérdezni, 
hogy: miért? Az a válaszom, hogy nem tudom, csak azt tudom, hogy Isten az Istene ennek az egész 
szellemi családnak, és az angyalok is része ennek a családnak.  

Kérdezhetnéd, hogy: miért kell az egyik kereszténynek a másikat bátorítania? Mindegyikben ott 
van a Szent Szellem? Úgy kell tekinteni, mint egy nagy családot, egy teljes családot. Az egyik 
családtagnak a másikat bátorítania kell. Mindenkinek van angyala. Emlékeztek a történetre, amikor 
Jézushoz kisgyermekeket vittek, hogy megáldja Jézus ıket. 

 
Máté 18:10 
„Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne vessetek; mert mondom néktek, 

hogy az õ angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.” 
 
„Angyalaik az égben mindenkor látják Égi Atyám arcát.” 
És az angyalt nem veszti el a gyermek, csak azért, mert felnıtt! 
Ausztráliában, ahol pásztorkodtam, volt három fiú a gyülekezetben, mind a háromra gondot 

viselt az angyala. Ma mind a három pásztorként szolgál az Úrnak. Abban az idıben, amikor 
gyerekek voltak, az egyiket elektromos áramütés érte, és az angyal egy szempillantás alatt 
megszakította ezt az áramkört.  
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Sokkal nagyobb mértékben mőködnek az életünkben, mint mi azt valaha is gondoltuk volna! 
Nagyon örülök neki, hogy az angyalok még a mai nap is szolgálnak minket, és nem hagytak fel 
ezzel! Miért hagynának el minket az angyalok? Az angyalaink most is velünk vannak. Itt vannak és 
szolgálnak a mi számunkra, a mi javunkra. És ha ezzel tisztában vagyunk, akkor vagyunk igazából 
egy helyes egyensúlyban.  

Sokszor elıfordul az, hogy az emberek annyira az Igében orientáltak, hogy elfeledkeznek a 
Szellemrıl.  Sok olyan történetet találtok a Bibliában, hogy az Úrnak a szolgáló angyalai szolgáltak 
az emberek felé. Gondolja az ember, hogy talán az Ige cselekvıjévé vált, pedig nem igazán. 

 
Róma 8:14 
„Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” 
 
Tehát, hogy tisztán lássátok: nem akarjuk, hogy angyalok vezessenek minket, de nem is kell 

kitörölni ezt a részt a Bibliából! Pétert is angyal szabadította ki a börtönbıl. És Fülöp, akinek 
csodálatos evangelizációs szolgálatát olvashatjátok a Bibliában, neki is angyal szolgált.  

 
Apostolok Cselekedetei 8:26 
„Az Úrnak angyala pedig szóla Fülöpnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az 

útra, mely Jeruzsálembıl Gázába megy alá. Járatlan ez.” 
 
Az Úr angyala Fülöphöz szólt, és amit az angyal mondott, azt is mondhatnánk, hogy üzenetet 

hozott az Úrtól. És ez nagyon fontos! Minden, amit a Szent Szellem a te szellemedben vezetéskén 
átad, az nem ellenkezhet az Igével, mert a Szellem és az Ige azok egyet kell, hogy értsenek!  

Ugyanez igaz a szolgáló angyalokra: az ı üzeneteik sem mondhatnak ellent a Bibliának! 
 
Apostolok Cselekedetei 27:23-25 
„Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, Ezt 

mondván: Ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé, az Isten ajándékba adta néked 
mindazokat, kik teveled hajóznak. Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert 
hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.” 

 
Istennek angyala mellém állt az éjjel - mondja Pál -, és átadott vezetést. 
Amikor a mennyországba kerülünk, akkor fogjuk igazán felfedezni, hogy a mennyei erık 

mennyire a mi oldalunkon szolgáltak!  
Sajnos nagyon sok keresztény mellett az angyala csak ott áll, szolgálatra várva, és semmit nem 

tud tenni, mert semmit nem mondtunk nekik Jézus Nevében, hogy egyenek. A legtöbb keresztény 
úgy viselkedik, mintha nem is tudná, hogy az angyala vele van! Persze ugyanezek a keresztények 
azzal nagyon tisztában vannak, hogy az ördög, és az ı seregeik ott vannak. Folyamatosan az 
ördögrıl beszélnek, hogy: az ördög ezt mondta nekem, az ördög azt mondta nekem.  

Egyszer egy asszony azt mondta nekem, hogy: az ördög egész héten a nyomomban van, áldott 
legyen a szent neve! Tudom, hogy teljesen össze volt szegény keveredve. Folyamatosan csak arról 
beszélt, hogy: az ördög, az ördög, és az ördög mit csinált. İ az, aki munkában van, és Istent észre 
sem veszik. Ugyanígy Jézus munkáját sem, a Szent Szellem munkáját sem és az angyalok munkáját 
sem. Micsoda hazugság ez! Látnotok kell azt, hogy az ördög munkája is meg van szervezve. 

 
Efezus 6:12 
„Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 

hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a 
magasságban vannak.” 
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A keresztények tehát legtöbbször annak a tudatában élnek, hogy az ördögi hatalmak azok 
hatalmasan szervezettek, de Isten és az ı birodalmának és királyságának a szervezettségére nem 
tekintenek. Sajnos a legtöbb keresztény ennyire összezavart! A mennyei szent hadsereg az még 
jobban meg van szervezve!  

A démonok is szellemek, az angyalok is szellemek, az emberi lények is szellemi teremtmények. 
Van lelkünk, és testben élünk, és szellemi birodalomban élünk. Nemcsak fizikai létezésünk van, 
hanem szellemi birodalomban élnünk! Nincs szükségünk ahhoz Igék sorozatára, mert nagyon 
sokszor legalább annyit lépek és teszek az alapján, amit Isten nem szól hozzám, mint amit szól 
hozzám.  

Ha egy gonosz szellem tud téged befolyásolni kívülrıl, olyasminek is mondhatnánk, mint egy 
ilyen felhıszerő képzıdmény valaki körül, akkor miért nem mondhatjuk, hogy a Szent Szellem és a 
szolgáló angyalok - miért nem tudjuk azt elképzelni, hogy azok is körülöttünk vannak? Miért nem 
tudnak ık befolyásolni embereket? Nézzük meg, mit mond a Biblia! 

 
Zsoltár 34:7 
„Az Úr angyala tábort jár az İt félık körül és kiszabadítja ıket.” 
 
Mondja valaki erre, hogy: igen, igen, de ez az Ószövetségbıl van. Nehogy azt gondoljuk már, 

hogy az Újszövetség egy rosszabb szövetség lenne, mint az Ószövetség volt! Ez nagyon messze áll 
az igazságtól, hiszen az Újszövetség lépett helyébe az Ószövetségnek.  

Mi lenne tehát az Újszövetségben az angyalok helye? Egyszerően csak befejezték a 
szolgálatukat? Megszőntek létezni? Mi történt velük? Hova mentek? Mit tesznek az angyalok azok 
körül, akik félik az Urat? Azt mondja az Ige, hogy kiszabadítják az angyalok ezeket! 

 
Zsoltár 34:8-11 
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Áldott az az ember, aki İbenne bízik. Féljétek 

az Urat, ti szentjei! Mert akik İt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szőkölködnek, 
éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, 
megtanítlak titeket az Úr félelmére!”  

 
Azt mondja az Ige, hogy: „megtanítlak titeket az Úr félelmére.” Mondhatja valaki: az én 

gyülekezetemben nem tanítják ezt. Mi nem a te gyülekezetedbıl valók vagyunk. Ha Isten Igéje 
mondja, akkor én elhiszem! Mi a helyzet veled?  

Mondhatja valaki, hogy: letértél a témáról! Nem, nem! Az angyalok is szellemek! Ugyanaz a 
téma még mindig! Az Úr angyala tábort jár az İt félık körül, és kiszabadítja ıket!  

Mondja a 11. vers: „jöjjetek fiaim, hallgassatok rám.” Megtanulhatjátok, hogy hogyan lehet az 
angyalokat munkába küldeni. Nézzétek meg a 12. verset! 

 
Zsoltár 34:12 
„Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?” 
 
Hányan szeretik az életet, és a hosszú napokat, hogy jót láthasson, az élete minden napján?  
Mondják az emberek, sajnos helytelünk, szinte vigasztalásként, hogy: majd jön a rossz, és majd 

meglátod. Hogy: a jót is el kell fogadni a rosszal együtt. Én a Biblia mellett maradok, én csak a jót 
fogom elfogadni, életem minden napján. Hogyan?  

 
Zsoltár 34:13 
„Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtıl.” 
 
„Tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól!”  
Ez tehát összeköttetésben van az Úr félelmével és az angyalokkal, és a megszabadulással.  
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Az emberek nagyon sokszor tartják fontosnak a megszabadulást.  
Mondhatja valaki, hogy: én nem szoktam káromkodni, meg rossz hazugságokat mondani, én 

tökéletes vagyok! Emlékszel azokra a kémekre, akik Kánaán földjét kellett, hogy kikémleljék? A 
Biblia azt tanítja, hogy ık gonosz jelentéssel tértek vissza. Mit jelent egy rossz, gonosz jelentés? A 
kétségeknek, a hitetlenségnek a szava. Mit jelent a hitetlenség? A kétségek, hogy: én nem tudom 
megcsinálni. Isten nem tud minket megtartani!  

Ez mondja, hogy tartsd a nyelvedet távol a kétségektıl! Tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól.  
 
Zsoltárok 34:12-17 
„Ki az az ember, aki kívánja az életet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd 

meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtıl. Távozz a gonosztól és cselekedjél jót; 
keresd a békességet és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az İ fülei azoknak 
kiáltásán; Az Úr orcája pedig a gonosztevıkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földrıl. Ha 
igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti ıket.” 

 
Azt mondja az én Bibliám, hogy minden bajukból kimenti ıket az Úr. 
 
Zsoltár 34:18-19 
„Közel az Úr a megsebzett szívekhez, és kimenti a töredelmes szellemőeket. Sok baja van az 

igaznak, de valamennyibıl kimenti az Úr.” 
 
Ez a sok baj nem jelenti feltétlenül a betegségeket. Azért, mert az ördög megpróbáltatásai 

lehetnek gondok és bajok is. De az Úr mindezekbıl kiszabadítja ıket! És ne felejtsd el, hogy az Úr 
angyalai tábort járnak körülöttük, azok körül, akik félik İt!   

A démonok és a gonosz szellemek rossz irányba tudják befolyásolni az illetıt, akkor miért nem 
tudjuk eléképzelni, hogy az angyalok és a Szent Szellem jó irányba befolyásolnak minket? Én 
hiszem, hogy ık meg tudják tenni. Ezért van szükség, hogy a jó szellemekrıl beszéljünk, és 
megértsük a gonosz oldalt is.  

Az ördög és a démonok bukott szellemi lények. Testet keresnek, mert a testen keresztül tudják 
legszélesebb körben kifejezni magukat. A második választásuk pedig, hogy állatokban keresnek 
helyet. A tisztátalan szellem a gadarai megszállott példájában elıször a gadarai megszállott száján 
keresztül kommunikált, és utána az alatta lévı gonosz szellemek kérték, hogy: hadd menjünk a 
disznónyájba - és amint bekerültek a disznókba, abban a pillanatban a disznók a hegyoldalról a 
tengerbe rohantak, és megfulladtak. Gondoljátok meg azt az erıt, amely fogságban tartotta ezt az 
egy embert! Képes volt arra, hogy egy egész disznónyájat a pusztulásba vezessen. Mekkora 
félelmetes erıt tud magában tartani egy emberi test! És ha egy ilyen gonosz szellemi erı testbe 
kerül, akkor olyanná teszi a testet, amilyen ı maga.  

Küldtek hozzám Magyarországon már két esetben is olyan embert, aki megszállott volt. Elıször 
a család jött csak el. Mindegyik családdal beszéltem, két különbözı alkalommal. Nagyon félelmetes 
volt! Az is érdekes volt, ahogy eljutottak ebbe a szolgálatba. Nem keresztények küldték ıket, az 
okkultizmus képviselıi és gyakorlói küldték hozzám ezeket az embereket. Nagyon nagy félelemben 
jöttek ezek az emberek hozzám, azt mondták, hogy meg akarnak szabadulni ettıl a hatástól. Az 
egész család félelembe került. És mind a két egyén meg akart szabadulni ettıl a hatástól - meg is 
szabadultak. Tudjátok, mi történt? Pontosan úgy jöttek a sorba, mint bárki más. Két különbözı 
alkalommal történt, beálltak a sorba. Én nem tudtam az illetırıl, hogy pontosan ı az, de amikor a 
kezemet rátettem, akkor tudtam, hogy ki ı. És az Úr, a Szent Szellem ereje szabaddá tette ıket. Ezek 
a családok ma mindannyian békével teljesek, megszabadultak ettıl a gonosz hatástól.  

Ez bizony megtörténhet mindenkivel, aki az okkultizmus területén idızik, és ott foglalatoskodik! 
Tisztátalan szellem keríti hatalma alá az embert. És ı az, aki miután bekerítette az embert, engedi be 
a többieket. Ez pedig mindenképpen egy sötétség világbírója – és ez pedig csak azokat tudja 
hatalmába keríteni, akik még nem újjászületett keresztények.  
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És csak úgy tud megszabadulni az illetı, ha saját szabad akaratából akar megszabadulni. Mert ha 
nincs saját szabad akarata ott, akkor nem tud - még a gadarai megszállott sem tudott volna. A Szent 
Szellem ereje akkor tud mőködésbe lépni, és segíteni nekik megszabadulni.  

Sokszor az emberek tudatlanság folytán kerülnek ilyen helyzetbe.  
 


