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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Démonikus hatások 3. – Az igaz gondolkodás fontossága 
 
Ézsaiás 53:1 
„Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek j elentetett meg?” 
 
„Ki hitt a mi tanításunknak?” Errıl beszéltünk szerdán, hogy aki hisz a tanításnak, annak 

jelentetik meg az Úrnak karja.  
Látjátok, hogy az Ige, ’az Úr karja’ itt Jézusról szól. Mert ebben a teljes fejezetben Ézsaiás 

Jézusról jövendöl. Kérdezi: ki hisz a mi tanításunknak Jézusról? Aki hisz, annak jelentetik meg az 
Úr karja, vagyis az Úr ereje. 

Nézzük meg az Igéket itt: 
 
Ézsaiás 53:2-5 
„Felnıtt, mint egy vesszıszál İelıtte, és mint gyökér a száraz földbıl, nem volt néki alakja 

és ékessége, és néztünk İreá, de nem volt ábrázata kívánatos! Utált és az emberektıl elhagyott 
volt, fájdalmak férfia és betegség ismerıje! Mint aki el ıl orcánkat elrejtjük, utált volt; és nem 
gondoltunk vele. Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, 
hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentıl! És İ megsebesíttetett bőneinkért, 
megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az İ sebeivel 
gyógyulánk meg.” 

 
A 4. Igében van a hangsúly, amirıl szeretnénk beszélni: „pedig betegségeinket İ viselte, és 

fájdalmainkat hordozá.” Ezt most közösen fogjuk mondani, mindannyian együtt: pedig 
betegségeinket İ viselt, és fájdalmainkat hordozá. Pedig betegségeinket İ viselt, és fájdalmainkat 
hordozá.      

Fel kell iskolázni magunkat hitben ebben az Igében, addig, amíg ezt nem hisszük el a 
szívünkben. És amikor ezt hisszük, a kétségek kimozdulnak a szívünkbıl. Ha naponta 300-600-szor 
elmondod, akkor talán majd elkezded hinni a szívedben. 

 
Ézsaiás 53:6-7 
„Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, mindenki a maga útjára térvén; de az Úr 

mindnyájunk vétkét İreá veté. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, 
mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az ıt nyírõk elıtt; és 
száját nem nyitotta meg!” 

 
Tehát nem errıl akarok elsı sorban beszélni ma, de megvan az oka, hogy miért nem nyitotta meg 

a száját. Azért nem nyitotta meg szólásra a száját, hogy mi kinyithassuk a szánkat. Hogy mi az 
ítéletet elkerüljük itt a földön. Jézus meghalt a mi bőneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, és mi az 
İ sebeiben gyógyultunk meg! A mi bőneinket vitte el, a mi vétkeinket hordozta el, a mi 
betegségeinket, a mi fájdalmainkat! És azért nem nyitotta meg a száját, hogy mi megnyithassuk 
szólásra a szánkat.  

De nem ez a mai tanítás üzenete, hanem egy nagyon-nagyon fontos dologra szeretnék rátérni! 
 
Ézsaiás 53:10 
„És az Úr akarata volt, hogy betegség törje össze; hogyha önlelkét a bőnért áldozatul adja, 

magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata végbemegy az İ keze által.” 
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Tehát megrontatott Jézus betegség által. Ez egy ítélet volt. A mi betegségeinket helyezte Isten 
İrá! Ez történt ott a kereszten, és ez adott a mi számunkra gyógyulást. Ezáltal válunk mi 
gyızedelmessé!  

Egy nagyon jó példáját találjátok annak az Igében, hogy ha valaki kinyitja a száját, mi történik.  
 
Apostolok Cselekedetei 22:25-27 
„Amint azonban lekötötték ıt a szíjakkal, monda Pál az ott álló századosnak: Vajon 

szabad-é néktek római embert, kit el nem ítéltek, megkorbácsolni? Miután pedig ezt meghallá 
a százados, elmenvén megjelenté az ezredesnek, mondván: Meglásd, mit akarsz cselekedni; 
mert ez az ember római. Hozzá menvén azért az ezredes, monda néki: Mondd meg nékem, te 
római vagy-é? İ pedig monda: Az.” 

 
Pál tehát itt a zsidóknak prédikált, és a zsidók nem szerették, ahogy ı prédikált. És ha 

elolvassátok itt a 22. fejezetet, látni fogjátok, hogy a zsidók abszolút nem voltak vele összhangban, 
tehát a százados próbált valamit intézkedni. Meg akarták korbácsolni.  

Jézus maga is megkorbácsoltatott. Nem sok Bibliatanító érti meg, hogy mit jelentett ez. Ezt a 
rómaiak tették. A római polgárnak megvolt a joga, hogy ı mentesüljön az ostoroztatástól és a 
keresztre feszítésrıl, és Pál itt az ı saját jogait gyakorolja, mint római polgár. Egy nagy bırcsíkot 
képzeljetek el, és ebbe a bırbe be van ültetve apró kis darabkái fémnek, üvegszemcséknek. És ez 
annyira ki volt tökéletesítve, hogy ezzel nem akarták megölni az embert, de odakötözték egy 
oszlophoz az illetıt, és ezt hívták az illetı kiállításának, és ez egy nagyon pontosan kidolgozott 
eljárás volt: beleakasztották ezeket a kis darabkákat, fémnek, üvegnek a darabajait a húsába, és 
leszedték a hátáról a húst az illetınek. Nagyon professzionálisak voltak. Ha túl sokat kap az illetı 
ebbıl, akkor megöli, vagy eltöri a csontjait, de ezt nem akarták, hanem egyszerően csak a húst 
akarták leszedni a hátáról, mert szerették volna, ha megvallást tesz.  

Jézussal is ezt tették. Sokan azt hiszik, hogy Jézust csak megostorozták. Jézust nem 
megostorozták, hanem megkorbácsolták - és ez hatalmas különbség!  

Pállal is ezt akarták most csinálni. Pál megkérdezte, hogy: van jogotok rómait megkorbácsolni? 
Pál mit tett? A jogait gyakorolta a szájával.  

Ezt akarjuk ma tıletek, hogy: te ördög, van-e neked jogod egy Jézus vérével visszavásárolt 
gyermekére Istennek betegséget, és fájdalmat tenni? Van-e neked jogod ördög szegénységet helyezni 
Jézus Krisztus vére által visszavásárolt Isten gyermekére?  

Pál tehát gyakorolta az ı jogait a szájával, kinyitotta, megnyitotta a száját.  
Mi lett volna, ha nem nyitja meg a száját? Szenvedett volna. Mert az életét is egész hajszálon 

elveszthette volna itt. Azt akarták ezzel, hogy épp hogy a halál szélére kerüljön valaki, de ne haljon 
meg, Nagyon professzionálisak voltak. Izraelben voltak a legjobban kiképzett római katonák abban 
az idıben.  

Tehát szeretnénk, ha most ezzel a tanítással nagyon sokan szabaddá válnátok, és ezért tovább 
megyünk. Manapság nagyon olyan keresztény van, aki ellenzi az Igében található szent gyógyulást. 
Találkoztatok már ilyennel? És ık úgy gondolják, hogy az ı elméleteiket Igékkel alá tudják 
támasztani. Ezek az Igék, amelyeket ilyenkor elıhoznak a gyógyulást ellenzık, azok sajnos nagyon 
félreértelmezett Igék, és nem értik meg, hogy ezek az Igék az ellenség kedvenc Igéi, hogy ezáltal 
félreértelmezve kirabolják a hívıket a hitükbıl. Ezért aztán nagyon sokan nem hisznek a szent 
gyógyulást.  

Nézzünk meg az Ószövetségben Igéket, amelyek nagyon ideillı példák! Négy ilyen Igét fogunk 
megnézni.  

Hadd mondjak még valamit: egy nagyon fontos dolog után vagyok ma. Errıl még egy pár 
alkalommal fogok tanítani. Ha készülsz kivágni egy nagy fát egy erdıben, néha az az eset, hogy 
elıször a kis fákat a környéken ki kell vágni - mert ezek a favágómesterek pontosan oda tudják a fát 
kivágni, ahova pontosan ık akarják.  
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Ezért van ez a nagyon sok kazetta most már az asztalunkon, hogy ezektıl a kis fáktól 
megszabaduljatok, mert nem tudom, hogy ki éppen melyik kis fán akadt fönt. Nem tudom, hogy ki 
milyen tanításokhoz fért hozzá, de a helytelen tanítások mind az ördögtıl vannak! Tehát most 
elıször a kis fákhoz megyünk, és azokat rendezzük el. 

 
5Mózes 32:39 
„Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem! Én ölök és elevenítek, én 

sebesítek, és én gyógyítok, és nincs, aki kezembıl megszabadítson.” 
 
1Sámuel 2:6 
„Az Úr öl és elevenít. Sírba visz, és visszahoz.” 
 
Hóseás 6:1 
„Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert İ szaggatott meg és İ gyógyít meg minket; 

megsebesített, de bekötöz minket!” 
 
Jób 5:18 
„Mert İ megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” 
 
Ezek az Igék, amit hallottatok, nagyon sokszor úgy vannak lefordítva, hogy Istennek 

tulajdonítják azt, amit Isten csupán csak lehetıvé tesz. Az Ószövetség tele van vele! Ennek az oka, 
hogy a héberben több igeidı van, és igefajta van, mint ahogy ezt fordítani tudjuk: van megengedı 
igefajta, és van okozati igefajta. Ezért fogjátok hallani, amikor olvassátok az Ószövetséget, Isten azt 
mondja, hogy: súlytani foglak benneteket. Járványokkal foglak súlytani benneteket! Késıbb pedig 
azt mondja, hogy: nem engedem, hogy a pusztító elpusztítson benneteket! Mi történik pontosan? 
Isten csupán csak lehetıvé teszi a pusztító számára, hogy elvégezze a pusztítást. Tehát Isten nem 
maga a pusztító - és mégis úgy van a Bibliában lefordítva, hogy Isten maga végezte a pusztítást. 
Pontosan a történt, hogy megengedte, lehetıvé tette. Mi az, ami igazából történik az Igékben? Isten 
ítéletet hoz. İ az igaz bíró, aki lehetıvé teszi a pusztító számára a támadást. Isten tehát ítéletet hoz, 
és ezáltal nyílik meg az ajtó a pusztító számára.  

 
Bírák 2:14 
„És felgerjedett az Úrnak haragja Izrael ellen, és adá ıket a ragadozók kezébe, és 

elragadozák ıket, és adá ıket a körülöttük való ellenségeik kezébe, és még csak megállani sem 
bírtak ellenségeik elıtt.” 

 
Tehát látjátok, hogy Isten adta ıket a ragadozók kezébe, és azok ragadták el ıket.  
 
Zsoltár 78:61 
„Sıt fogságba vitette erejét, dicsıségét pedig ellenség kezébe.” 
 
Isten ítélete által tehát van lehetısége a pusztítónak a rombolásra. Bár Isten ítélete volt, ez nem 

azt jelenti, hogy Istennek öröme telt abban, ami történt, és azt sem jelenti, hogy az volt az İ 
tökéletes akarata, ami történt. 

 
Jeremiás siralmai 3:22-23 
„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az İ 

irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a Te hőséged!” 
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Jeremiás siralmai 3:31-32 
„Mert nem zár ki örökre az Úr. Sıt, ha megszomorít, meg is vigasztal az İ 

kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az 
embernek fiát.” 

 
Isten tehát ítéletet hoz, de ez nem tetszik Neki, nem telik öröme benne, és nem az İ akarata! 

Pontosan szólva, megszomorítja. Pál is utal erre az Újszövetségben. Nem csak az Ószövetségben 
találtok Igéket! Találjátok ezeket az Igéket az 1Korinthus 5:5-ben, 1Timóteus 1:20-ban. 

 
1Timóteus 1:20 
„Akik közül való Himenéus és Alexander, akiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, 

hogy ne káromolják az Istent.” 
 
Átadta tehát a hatalma által Pál ıket a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. 

Arról van tehát szó az Igében, hogy az egyénekre ítélet jön. Ezek az egyének az ellenség kezébe 
kerültek, és az ellenség természetesen elpusztítja ıket. Az ördög pontosan ezen van, hogy titeket is 
ítélet alá hozzon.  

Ezt a legtöbb keresztény nem érti meg, mi az, amit az ördög szeretne. Úgy gondolják, hogy talán 
megnyitják az ördögnek az ajtót, ha föltesznek bizonyos képeket, vagy: valamit tettem, amivel 
megnyitottam az ördögnek az ajtót. Ítéletet akar hozni rád! 

 
Hóseás 11:8 
„Miképpen adnálak oda Efraim, szolgáltatnálak ki Izrael!? Miként adnálak oda, mint 

Admát, tennélek olyanná, amilyen Seboim?! Megesett bennem az én szívem; fellángolt minden 
szánalmam!” 

 
Itt Isten valóban belül a szívében szomorú: „hogy tudnálak odaadni téged!”  
Nem tudjátok, hogy ezek milyen gonosz emberek voltak! Nagyon-nagyon sok gonoszságot 

elkövettek. És egyszerően kényszerítve volt Isten, hogy az ítélet rájuk is szálljon, és átadja ıket az 
ellenségnek. Miért kellett megtennie? Azért, mert İ az igazságos bírája ennek a földnek.  

Ha az emberek az Ószövetséget olvassák, legtöbbször összezavarodnak. Csak annyit látnak 
benne, hogy Isten elpusztította ezeket, szétrombolta azokat - és csak a zord Istent látják benne. Azért 
mondják: Isten csak gonosz lehet! De az emberek nem nézik meg a teljes történetet ilyekor! 

Megmondom nektek, egy tanács: mindig maradj Isten oldalán, mert Istennél igaz, hogy İ jó, İ 
igazságos, és hőséges! És senki akarja megkapni azt, amit megérdemelt. És az ellenség egy olyan 
hazug! Jön az ellenség, és megpróbál magokat ültetni benned, hogy utána azt lásd csak, hogy Isten 
elhagyott, hogy csak azt lássad, hogy Isten miért hagyta, hogy ez megtörténjen, veled, azt lássad, 
hogy Isten nem volt hőséges hozzád, hogy Isten nem fog megvédeni téged. Tudjátok, hogy az ördög 
egy hazug! Isten soha senkit nem hagyott elveszni! Az emberek hagyják el egymást, és hagyják el 
saját magukat!  

Azt olvashattuk az Igében, hogy az örökkévalóság számára odaadta Isten az irgalmát nekünk. 
Hogy ha megismered Isten útjait, akkor arra fogsz rádöbbenni, hogy Isten hőséges volt, Isten 
irgalmas volt, és Isten szeretett. És ha ezt megérted, hogy Isten szeret, és Isten hőséges, és Isten soha 
nem hagy el, akkor nagyon könnyen fogsz tudni végigmenni a nehéz göröngyös úton is.  

Ha megnézitek, hogy Isten mikor adta át az embereket az ítélet számára az Ószövetségben, azt 
fogjátok látni, hogy Isten végtelen türelmő volt! Hosszú éveket várt, és eltőrte és elnézte a 
gonoszságát az embereknek, mielıtt az ítélet jött rájuk. A legjobb prófétáit küldte el hozzájuk! 
Tudjátok, mit tettek ezekkel a prófétákkal? Megölték ıket! Tudjátok, mit tett Isten? Másik prófétát 
küldött nekik. Mit tettek a másik prófétával? Azt is megölték. Te mit tennél, ha a legjobb prófétádat 
elküldenéd valakihez, és megölnék? Irgalmas lennél? Tudod, mit tennél? Abban a pillanatban 
megválaszolnád a saját módodon.  
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Isten hosszútőrı! Olyat is megtettek ezek az emberek abban az idıben, hogy a démonokat 
imádva a saját gyermekeiket elégették! És Isten figyelmeztette ıket a bálványimádásról, 
figyelmeztette ıket a démonokkal való kapcsolatról! A hamis isteneknek áldozták fel a saját 
gyermekeiket, elégették ıket. Isten mondta nekik a prófétákon keresztül, hogy: ezek az én 
gyermekeim! Milyen gyorsan adnád ki az ítéletet, ha a te gyerekedet valaki elégetné? A te saját 
gyermekedet valaki elégetné! A te saját gyermekedet! Isten végtelen irgalmú volt, kegyelmő, és ık 
pedig nem tartottak bőnbánatot, és nem változtak meg, nem ítélték meg magukat, ezért ítélet jött 
rájuk. Ezáltal adták meg a hozzáférést az ellenség számára saját maguknak. Ezt akarja az ördög.  

Ma is úrvacsoránk lesz. És ez tökéletesen beleillik az 1Korinthus 11:29-31 versekig. 
 
1Korinthus 11:29-31 
„Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli 

meg az Úrnak Testét. Ezért van tiköztetek sok erıtlen és beteg, és alusznak sokan. Pedig ha mi 
megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg.” 

 
Tehát elıször is tudnotok kell, hogy csak a test alszik, és az föl fog támadni. A lélek az nem 

alszik el. Ez az egyetlen hely, ahol megtalálod a Bibliában a magyarázatát, hogy miért betegek a 
keresztények, vagy miért halnak meg idı elıtt. 

 
1Korinthus 11:31-32 
„Pedig ha mi megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg. De mikor ítéltetünk, az Úrtól 

taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.” 
 
Ez az ítélet, ez azt jelenti, hogy a világgal együtt való ítélet. Ez történik az emberekkel. Isten arra 

van kényszerítve, hogy ítéletet hozzon felettük.  
Mirıl szól még? Ez nem tetszik Istennek! Nem az İ tökéletes akarata! Az ördög pedig pontosan 

ezen dolgozik, hogy ítéletet hozhasson rád - és ez nagyon jó, ha el tudod kerülni, az ítéletet.  
Szeretné valaki elkerülni a saját maga ítéletét? Hogyan tudom elkerülni, hogy engem ne ítéljen 

meg Isten? Azáltal, ha én megítélem a testvéremet? Ezt gondolják az emberek. Ha a testvéredet 
ítéled meg, mi történik? Azáltal is te kapsz ítéletet. Jó dolog megítéltetni? Nem jó! Mi történik, 
amikor ítélet száll rád? Akkor kerülsz az ellenség kezébe, és az nem jó dolog!  

Azt is el szeretném mondani nektek, nagyon korán megtanultam, hogy a számat be kell csukni! 
Nem beszélek semmilyen gyülekezetrıl, nem ítélek meg semmilyen más gyülekezetet, egyetlen egy 
prédikátort sem, egyetlen egy keresztényt sem! Mert én nem akarom, hogy ítélet szálljon rám! És 
nagyon jó lenne, ha ti is becsuknátok a szátokat! Tudjátok, ki figyeli ezt? Az ördögnek van egy 
kazettás magnója és egy videója, állandóan mindent rögzít, minden nap, minden percet. Felveszi a 
hangodat, a te szádat. Talán ez a gondolat majd segíteni fog, hogy ezentúl jobban becsukjátok a 
szátokat!  

Megtanultam, egy pásztori szervezethez csatlakoztam, minden héten volt egy összejövetelünk. 
Megtanultam. És mindegyik pont az ellenkezıjét tanította, mint én. Nagyon gyorsan megtanultam, 
mit kell tennem!  

 
Máté 5:25-26 
„Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged 

valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne 
vessen téged. Bizony mondom néked: ki nem jössz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.” 

 
Ki itt az ellenfél?  Ki az ellenfél? Az ördög? Az Úr mondaná, hogy egyezz ki az ellenfeleddel, ha 

az az ördög lenne? A Biblia azt mondja, hogy az ördögnek álljatok ellen! Értitek ti azt, hogy a 
testvéreid közül egy valaki is lehet épp az ellenséged? Fel tudjátok azt fogni, hogy Isten is lehet az 
ellenfeled?  
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Volt már félreértésed bárkivel így? Akár a családoddal is? Az ellenfeled az pont az ellenkezı 
véleményt képviseli, mint amin te vagy. Lehet a testvéred, a nıvéred.  

Pál apostol, amikor a keresztényeket üldözte - akkor még Saulnak hívták -, mit mondott neki 
Jézus? Azt kérdezte tıle Jézus, hogy: miért üldözöd a keresztényeimet? Nem ezt kérdezte! Azt 
kérdezte, hogy: miért üldözöl engem? Így tekint Jézus a gyülekezeti testére: saját magának tekinti. A 
Bibliában nagyon sok nevünk van. Hívnak minket Krisztusnak, gyülekezeti testnek, testnek, 
igazságnak, világosságnak.  

Tudjátok, hogy kerülhettek Istennel ellenféli kapcsolatba? Kinek kell olyankor megváltoznia? Ha 
Istennel nem vagy egyetértésben, akkor kinek nincs igaza, minden esetben? Nagyon gyorsan egyet 
kell értened vele! Nem ezt mondja itt az Ige, hogy egyezzél ki vele gyorsan? Nagyon gyorsan meg 
kell tenned, nehogy ítélet jöjjön rád! Mert ha ezt nem teszed meg, akkor bajba kerülsz!  

A közel-keleten voltam egy keresztény kollegámmal, és egy keresztény rádióállomást építettünk 
ki. Volt ott egy dolgozó, dél-Libanonban, a háború kellıs közepén. Kaliforniából volt ez az illetı. 
Teljesen összezavarodott volt. A fınök végül is valamit említett róla nekünk az egyik napon. Nem 
volt ez olyan rossz dolog. A következı napon összegyőjtött mindannyiunkat: szeretnék elétek állni, 
mindannyiótok elé, most azonnal, és bőnbánatot tartani, amit tegnap róla mondtam, mert ezáltal 
Istentıl elzártam magam, és nekem kell Istentıl hallanom! Azt mondta: bocsáss meg nekem! És már 
ennek az egyénnek személyesen is megtette.  

A sikeres prédikátorok és tanítók nagyon gyorsak arra, hogy bőnbocsánatot kérjenek. Azokról, 
akikkel én együtt voltam, ezt mindannyiójukról el lehet mondani. Nagyon-nagyon gyorsan hajlandók 
megbánni a bőneiket, bőnbocsánatot kérni, és utána járni tovább az utat.  

Hogyan tudod tehát magadat megmenteni, hogy ne kerülj ítélet alá? Hogy magadat megítéled.  
Nézzük meg itt Jóbot! Nem akarok igazán belemenni Jób történetébe, de a fı dolog, hogy az 

ördög azt szeretné, amikor olvasod Jóbot, hogy úgy lásd, hogy Jób egy sötét ördög volt, és ezért 
pusztult el. Ez egy hazugság! Az ördögnek mindenért engedélyt kell kérnie – mint ahogy ott is 
láttátok. Meglátjátok tehát ebbıl a példából, hogy hogyan mőködik a mennyei szent bíróság, a 
legfelsıbb mennyi bíróság. Az ördög ott a szent testvéreink vádlója, ı az ellenség. Állandóan vádló 
jellegő kérdéseket fog feltenni. Vádol téged és kérdez téged. Az ördög egy vádat emelt Jóbbal 
szemben is, és Jóbra ítélet szállt. Amint ez az ítélet meghozatott, abban a pillanatban az ördög 
nekilátott, hogy Jóbot elpusztítsa. Ki teszi ezt a pusztító munkát?  

De végül is nem ez a fı téma ma.  
A következı Igerészben Jób egy nagyon fontos szellemi igazságra ébredt rá. Nem sokan értik 

meg Jób történetét a Bibliában! Ha csak annyit nem jönnek a keresztények, és azt mondják, hogy: én 
épp olyan vagyok, mint szegény Jób. Az a válaszom, hogy: dicsıség Istennek! Mert végül is Jó 
meggyógyult. Kétszer annyit kapott a végén, mint amennyivel elindult. Ha olyan vagy mint Jób, az 
csak dicsıség Istennek! De Jób itt egy olyan pontra eszmélt rá, amit szeretnék megosztani:  

 
Jób 9:32-35 
„Mert nem ember İ, mint én, hogy néki megfelelhetnék, és együtt pörbe állanánk. Nincs is 

közöttünk közbenjáró, aki kezét közbevethesse kettınk között! Venné csak el rólam az İ 
vesszejét, és az İ rettentésével ne rettegtetne engem: Akkor szólanék és nem félnék tıle: mert 
nem így vagyok én magammal!” 

 
Tehát Jóbnak szüksége volt valakire, aki elıterjesztette volna az ı esetét.  
 
Jób 16:21 
„Az Istenhez sír fel az én szemem, hogy ítélje meg az embernek Istennel, és az ember fiának 

az ı felebarátjával való dolgát.” 
 
Azt mondja Jób: „szükségem van valakire, aki megérti Istent, és megért engem is, mert én csak 

egy ember vagyok.”  
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Szeretném tıletek megkérdezni: van valaki ma, aki ezt meg tudja tenni? Igen, van egy Szószóló, 
egy Közbenjáró. Tudjátok, ki ez? Jézus Krisztus. Mondjátok egyszerre: Jézus.  

 
1János 2:1-2 
„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van 

Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És İ engesztelı áldozat a mi vétkeinkért; de 
nemcsak a miénkért, hanem az egész világ vétkeiért is.” 

 
Figyeljétek meg, hogy a görög nyelvben ezek a szavak mind legális, jogi kifejezések. Legálisak. 

Nem keresztény szavak ezek, ezek jogi szavak. Isten az igazságos bíró, és İ a felelıs az összes 
ítéletért a föld felett. És van, amikor olyan ítéletet kell hoznia, ami nem tetszik Neki. Mert Isten 
igazságos, és Isten igazsága soha nem fogja elferdíteni az igazságot! Se a te kedvedért, se más 
kedvéért, senkiért, akármennyire is szereti ıt.  

Ha te lennél bíró, lenne egy fiad, és jönne a bíróság elé - tudom, hogy ez mondjuk nem 
megengedett családi kapcsolatnál, de tegyük föl. Odaállítják eléd, és bőnnel vádolják. Mit tudsz 
tenni, ha te vagy az igazságos bíró? Hogyan tudsz neki segíteni? A te gyermeked.  

Azért hozom ezt ilyen példaként föl, hogy képet kapjatok, hogy a mennyországban a legfelsıbb 
szent bíróságnak hogyan néz ki a képe. Ha barátaim, nem fedezitek azt föl, hogy nekünk meg kell 
ítélni magunkat, és meg kell tennünk azt, amit Isten mond, ahhoz, hogy ránk ne szálljon ítélet, akkor 
Isten számára nincs más lehetıség, minthogy lehetıvé teszi az ellenség számára, hogy pusztítson 
minket. A következıképpen lehet a gyızelmet megszerezni. 

 
Jelenések 12:9-11 
„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. És ık legyızték azt a Bárány 
véréért és az ı bizonyságtételüknek beszédéért; és az õ életüket nem kímélték mind halálig.” 

 
Hol a gyızelem? Az Ige azt mondja: „legyızték azt a Bárány vére által, és az ı bizonyságtételük 

beszéde által.”  
Az ellenség állandóan azon dolgozik, hogy vádat tudjon állítani ellened, hogy ítélet szállhasson 

rád, hogy végül is hozzád férhessen. Ezrét állandóan utánad van, hoz gondolatokat, hoz érzéseket, 
ott van, hogy téged provokáljon állandóan, hogy kihívjon. Miután van? Tényeket akar, 
bizonyítékokat akar, amit tud használni ellened. Ott van a videója, ott van a kazettás magnója vele, 
állandóan hozza magával, hogy aztán azt bizonyítékként felállítsa a legfelsıbb bíróságnál.  

Ez az ellenség már századok óta itt van, és itt munkálkodik. Pontosan tudja a gyengédet, hogy 
hogyan tud téged rávenni arra, hogy a rossz dolgokat kimondjad. Pontosan tudja, hogy hogyan tud 
egy ügyet ellened kidolgozni. De az igazság az, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint Jób. Van egy 
védıügyvédünk. A lehetı legjobb védıügyvéd, aki valaha is létezett. Soha egyetlen egy ügyet sem 
vesztett el. Nagyon sokan voltak, akik nekem tudtak vele együtt dolgozni, nem hallgattak rá – 
ilyenek voltak.  

Megkérek a 4. sorban egy fiatalembert, jöjjön ki, és téged fogunk használni példának, te leszel a 
tanú. Itt vagyunk a legfelsıbb bíróságon. Én leszek a vádlója, és a védıügyvédje is egyben, mindig 
fogok személyt cserélni. És a Mennyei Atyám fönt helyezkedik el, fölöttünk. Ha mondjuk bajba 
kerülne, tegyük föl, jön a védıügyvéd, azt mondja, hogy: figyelj csak! Van egy ügy, ami ellened akar 
irányulni. És el kell menned majd a bíróságra. Most tanácsot adok neked: megmondom neked, hogy 
hogyan tudod magadat megvédeni majd. Azt mondja: adok neked egy szöveget. Csak azt mondjad, 
ami itt le van írva! Semmi mást ki ne mondjál! Csak azt, ami itt le van írva, és csak azt tedd, amit 
most elmondtam neked!  
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Tehát csak ezt, ami itt le van írva! És te vagy a saját életed tanúbizonyítéka, minden nap az 
életedben – és ezt megbeszéltük.  

Jön az ellenség. Azt mondja neked: tudom, tudom, hogy te szereted az Urat. Ugye, hogy szereted 
az Urat? Ó, hát neked szeretned kell az Urat! Nagyon kell szeretned az Urat! Az egész életedet 
odaadtad már az Úrnak! Ez nagyon jó, ezt így kellett megtenned! De! Emlékszem arra, megígérted 
az Úrnak, amikor aznap este, tudod, amikor annyira sírtál az Úr elıtt, hogy: ó, Uram, mennyire 
szeretlek, ezt is megteszem a számodra. És emlékszel, azóta sem tetted meg ezt! Soha nem tetted ezt 
meg neki! Emlékszel erre? Itt a szalag róla, nézd csak meg! Beteszi neked: nézd csak meg! Nézd meg 
még egyszer! Visszapörgeti neked. Folyamatosan játszik. Folyamatosan mutogatja neked: de el ne 
felejtsd! És olyan szomorú vagy, mert ezért nem tetszel Istennek. Pontosan olyan vagy, mint a 
családod többi tagja. Nem érdemelted látod ki, hogy te most meggyógyulj! Nem érdemelted ki, hogy 
te most fejlıdj, nem érdemelted ki, hogy állásod legyen! Csak maradj olyan, amilyen! Olyan 
nyomorult, mint te vagy, annak úgy sem lehet meggyógyulni! Bárcsak lánynak születtél volna – 
kívánod néha. De most már úgysem tehetsz róla, ugyanolyan csúnya maradsz, mint amilyen voltál. 
Olyan csúnya leszel, mint amilyen az anyukád is!  

És amikor erre hallgatunk, akkor jön bizony a depresszió és a sírás: ó, hát igazad van, igazad 
van! Én nem vagyok jó semmire! Nem is fogok meggyógyulni! Nem is akarok most már 
meggyógyulni! Nem is kell, hogy legyen semmim! És így sírogatunk.  

És jön az ördög, és azt mondja: Mennyei Atyám, hallottad az esetet. Itt vannak a bizonyítékok. 
Mit tud tenni a Mennyei Atya? Elismerted, hogy bőnös vagy. Megadtad a hozzáférést az ellenség 
számára. És İ az igaz bíró. Mit tud İ tenni fönt?  

Tegnap összejöttünk egy kis csoporttal a gyógyítás után és egy fiatalember felállt a következı 
kérdéssel, hogy az ördög annyira ellene van: egyre inkább magasabb falakat emel körülöttem, hogy 
ne tudjak Istenhez eljutni. Azt mondtam magamban: ó, Uram! Elmagyaráztam neki, hogy mi 
egyáltalán nem beszélünk az ördögrıl. Le van gyızve! Senki! Jézus megbénította az ördögöt! Mi 
csak Jézus Krisztusról beszélünk. Mi errıl az írásról beszélünk. Csak azt mondjuk, amit İ mondott!  

Tehát ha így állsz hozzá, akkor az ügyed bevégeztetett. És emlékeztetni akarlak hogy minden, 
amit kimondtál, az felhasználható ellened! De, ha azt teszed, amit a te szószólód tesz, maradj 
nyugodt! Csak ne idegeskedj! Itt van ez a csodálatos Ige az 1János 1:9-ben: 

 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
 
Ezért neked azt kell mondani: én ártatlan vagyok!  
Jön az ördög, azt mondja:  
- Te nem tudod mondani magadról, hogy ártatlan vagy! Tudod te, hogy mit tettél! Tudod, 

hogy mi az amit nem tettél meg, és meg kellett volna! Tudod, hogy te egy bőnös vagy!  
- Én követelem, hogy ártatlan vagyok!  
Ördög azt mondja:  
- Figyelj csak, megmutatom a felvételeket!  
Elıveszi – és üres. Jézus vére által tisztára mosott. Azt mondja: nézzük meg csak a szalagokat. 

Ott sincs semmi. Jézus Krisztus vére tisztára mosta. Elkezd vitatkozni:  
- Ugye tudod, hogy mégis csak megtetted?  
- Nem, nem, és ártatlan vagyok. Jézus vére, a Bárány vére tisztára mosott. Isten vér által 

visszavásárolt gyermeket vagyok! A bőneim megbocsáttattak!  
Miután egy darabig vitatkozott veled, azt mondja az Atya: ez elég, köszönöm.  
Utána föláll a védıügyvéded. Azt mondja:  
- Mennyei Atyám, az én testvérem van itt, és a te gyermeked, Atyám. Ezt az ügyet eléd 

állatjuk most. Az én vérem ott van a kegyelem székén. Ártatlan!  
- Elfogadtuk ezt több ezer évvel ezelıtt, Fiam!  



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

11/9 Jim Sanders – Alaptanítások: Démonikus hatások 3.   

 

Mit mond a Jelenések könyve 12:9-ben? Azt mondja: a Bárány vére által, és a te 
bizonyságtételed beszéde által gyızedelmeskedünk az ördög felett. A Bárány vére által, és a mi 
bizonyságtételeink szavai által.  

Pontosan, mint Pál. Pál kiállt, és azt mondta: én római vagyok, én vérrel visszavásárolt gyermeke 
vagyok Istennek. Nem tudod ezt a betegséget rám helyezni, ördög. Nem tudsz tılem lopni, ördög, 
mert én vérrel visszavásárolt gyermeke vagyok Istennek!  

Jézus Krisztus a mi hitvallásunk apostola! Miért tudjuk tehát, mondani, hogy ártatlanok 
vagyunk? Mert a vér tisztára mosott minket!  

A második bizonyíték, amelyet a védıügyvéded elıhoz: Atyám, nézd meg a hátamon a sebeket. 
Ott ı meggyógyult. És ezek a bizonyítékok az Atya számára elegendıek, és İ az igaz bíró. Az 
ellenségnek nincs hozzáférése, nincs joga feléd! És a Mennyei Atya, és az Úr serege védelmedre 
indulnak. A mennyei Atya mosolyog. Azt mondja, hogy: hit nélkül lehetetlen nekem tetszeni! És az 
ördög nem tud megérinteni, ha megítéled magadat!  

Jób jogosan sír, hogy: nekem nincs ilyen szószólóm, Istenem!  
Az ördög nem tud ítéletet sírni rád, mert ügyesen tetted, de holnap egy következı nap jön. Azt 

mondja az ördög, hogy: kiérdemelted a betegségedet. Kiérdemelted, hogy jó nagy szegénységben élj. 
Olyan nyomorult vagy, el kell, hogy pusztítsalak! Ezért minden nap meg kell tenned a 
bizonyságtételed szavait a Bárány vére által. Gyızedelmes leszel így! Tehát nem ott van a kérdés, 
hogy megnyitod-e magadat az ördögnek, hogy hol tettél, mit tettél – keresgélsz. Semmi értelme. 
Nézz a tükörbe! Ott van a tükörben, az orrod alatt! Ez a szád!  

Van egy fiatalember Mohácson, aki elkezdett egy imakört. Négyen vannak. Azt mondja, hogy 
borzasztó, hogy miket mondanak! A keresztények bizony maguk számára hozzák a bajt! A saját 
szájukkal.  

Úrvacsoránk lesz ma. Ezért szükség lesz, hogy megítéljétek magatokat! Tudjátok, mit értek ez 
alatt, hogy megítéljétek magatokat? Ha rosszat tettél, bocsánatot kérj az Úrtól! Nem azt jelenti, hogy 
keresel mindenféle érveket, hogy miért úgy tetted, ahogy tetted! Mondd az Úrnak: Uram, 
elrontottam, hibáztam, bocsáss meg! Én tettem rosszul! És utána megbocsát neked. Elment, eltőnt, 
bedobta az elfelejtés tengerébe. Nincsen!  

Elsı lépés, hogy megvalljuk a hitünket Jézusról. Nagyon sok elsı alkalommal jött van köztünk. 
Álljunk, fel, és mondjuk el ezt az imádságot. Mert elıször be kell kerülni Isten családjába, hogy 
meglegyenek a jogaid, és ennek az összes velejárói, az áldásai. Mert itt a földön egy gyızedelmes 
életet élhetsz! És folyamatosan fogok tanítani errıl, mert ez nagyon fontos, hogy megértsétek a 
gyógyulás tekintetében! Ha hiszitek a beszédet, a tanítást, akkor nem fogtok siránkozva és 
depressziósan elmenni innen, szomorúan, hanem mosolyogva fogtok elmenni. Gyızedelmet kiabálva 
fogtok elmenni! 

 
Lukács 8:18 
„Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert akinek van, annak adatik; és akinek 

nincs, még amijét gondolja is, hogy van, elvétetik tıle.” 
 
Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! 
 
Márk 4:24 
„És monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal 

mérnek néktek, sıt ráadást adnak néktek, akik halljátok.” 
 
Amit hallotok! Sokszor Istentıl szeretnénk kapni áldást, anélkül, hogy hallgatnánk rá. Arról 

szeretnénk most szólni, hogy hogyan hallotok, és hogy mit hallotok. Nézzünk még Igét ezzel 
kapcsolatban! 
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Lukács 5:1, 15 
„És lın, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, İ a Genezáret 

tavánál áll vala;… 
A hír azonban annál inkább terjedt İfelıle; és nagy sokaság győlt egybe, hogy İt hallgassák, 
és hogy általa meggyógyuljanak az õ betegségeikbıl.” 

 
Az emberek tehát jöttek hallani az Igét, és meggyógyulni. Nem csak azért jöttek, hogy 

meggyógyuljanak!  
Sajnos az emberek azt hiszik, hogy jönnek a gyógyulásért, anélkül, hogy meghallgatnák a 

beszédet. Az, hogy hogyan hallgatjátok, az attól függ, hogy kinek adnak még. Mindegy, hogy 
mennyi hited van jelenleg, kapsz még hozzá, ha hittel hallgatod az Igét. Kapsz hitet a gyógyuláshoz, 
ha hallgatod az Igét. Hallás által adatik neked több.  

Annak, akinek nincs, aki nem hallgatta az Igét, még azt is, amit gondolta, hogy az övé, az is 
elvétetik tıle. Azért jöttek az emberek, hogy hallják az Igét, és meggyógyuljanak!  

Nézzük meg ennek a negatív oldalát! Azok, akik nem hallják az Igét, nem gyógyulnak meg. 
Halljátok az Igét, és gyógyuljatok meg! Akik nem hallják az Igét, azok nem gyógyulnak meg!  

 
Lukács 6:17 
„És alámenvén ıvelük, megálla a síkságon, és az İ tanítványainak serege és a népnek nagy 

sokasága egész Júdeából és Jeruzsálembıl és Tírusznak és Szidónnak tengermelléki határából, 
akik jöttek, hogy hallgassák İt és meggyógyíttassanak betegségeikbıl.” 

 
Azért jöttek, hogy hallgassák, és meggyógyuljanak.  
 
Lukács 6:18-19 
„És akik tisztátalan szellemektıl gyötrettek, meggyógyulának. És az egész sokaság 

igyekezik vala İt illetni : mert erı származék belıle, és mindeneket meggyógyíta.” 
 
Figyeljétek: mindenki meggyógyult. Kik? Azok, akik hallgatták ıt, azok gyógyultak meg! És ez a 

hatóerı, amely Jézusból áradt, minden tisztátalan szellemet kiőzött. Ez a gyógyító kenet, a Szent 
Szellemnek ez a csodálatos ereje, minden tisztátalan szellemet kiőz a testbıl, és meggyógyítja az 
emberek betegségeit.  

Mondja itt az Ige, hogy Jézus nevén nevezte, és megszámlálta ezeket a démonokat? Nem! Jöttek 
ezek az emberek, hallgatták az Igét, és fogadták ezt az erıt, és minden démon, minden tisztátalan 
szellem elhagyta a testüket, és minden betegségbıl meggyógyultak. Egyszerően csak megérintették 
az İ testét. Miért? 

 
Lukács 4:14-15 
„Jézus pedig megtért a Szellemnek erejével Galileába: és híre ment néki az egész 

környéken. És İ taníta azoknak zsinagógáiban, dicsıíttetvén mindenektıl.” 
 
Az elsı dolog, amit Jézus tehát tett, tanított. Nem gyógyított! 
 
Máté 9:35 
„És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és 

hirdetvén az Isten országának Evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és 
mindenféle erıtlenséget a nép között.” 

 
Jézus tehát a tanítást helyezte elsı helyre, a prédikálást második helyre, és a gyógyítást az utolsó 

helyre.  
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Sokszor az emberek gyógyulásért mennek, de a tanításokat, azt nem akarják. A prédikálást sem. 
Sokan szeretik a prédikációt és a gyógyulást, de nem szeretik a tanítás részét. De ha nem veszed 
magadhoz a tanításokat, és a prédikálást, nem tudod megkapni a gyógyulást.! 

 
Márk 6:5-6 
„Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén 

kezeit. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, 
tanítván.” 

 
Jézus nem tudott ott csodákat tenni, és elcsodálkozott a hitetlenségükön. És utána mit tett? A 

falvakban járt, és tanított. Miért kellett Jézusnak tanítani? Hogy segítsen a hitetlenségüket legyızni.  
Az emberek sokszor szeretnék a megszabadítást, szeretnének valamit könnyen megkapni, de arra 

már nem veszik a fáradságot, hogy megújítsák az elméjüket Isten Igéje alapján. Nem akarják a 
testüket szabályozni. Csak szélsıséges megszabadító szolgálatokat keresnek. De mint látjátok, Jézus 
földi szolgálatában az embereknek elıször hallgatniuk kellett az Igét! Elıször tanította İket Jézus, 
utána prédikált nekik, és utána kaptak gyógyulást. Gyógyulást kaptak, megszabadulást kaptak!  

Ezek igei minták. Ez tehát nem szélsıséges fanatizmus, és nem semmi más. Az emberek azért 
jöttek, hogy hallgassák az Igét és meggyógyuljanak! 

 
 


