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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Démonikus hatások 4. – Megszabadulni a hatásoktól 
 
1János 4:4 
„Ti az Istentıl vagytok fiacskáim, és legyıztétek azokat; mert nagyobb İ, aki bennetek 

van, mint az, aki e világban van.” 
 
Ézsaiás 53:1 
„Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek j elentetett meg?” 
 
„Az Úr karja kinek jelentetett meg?”  
Mi az, amirıl szólunk? Azoknak jelenti meg az Úr a karját, vagyis az erejét, akik hiszik a 

tanítást, a jelentést. Azok kapják meg Isten erejét.  
 
Ézsaiás 53:4-5, 10 
„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… 
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.” 

 
Az Úr akarta İt megrontani betegség által. Mondjátok el magatoknak: pedig az én betegségeimet 

İ viselte, és az én fájdalmaimat İ hordozta. Mit jelent az, hogy elvitte a betegségeimet, hogy elvitte 
a fájdalmaimat? Azt jelenti, hogy nekünk már nem kell azt hordozni, amit İ elvitt. Amit İ elviselt 
magán, azt nekünk már nem kell elviselnünk. Ha İ elvitte, és mi is viseljük magunkon, akkor mi 
volt az értelme, hogy İ elvitte a betegségeinket? Ha İ viselte a betegségeinket, és mi újra viseljük 
azokat, akkor neki miért kellett tennie?  Tudjátok, mit jelent ez az Igevers? Azt jelenti, hogy nekem 
már nem kell a betegségeimet viselni, és fájdalmaimat hordozni! 

Biztos ismeritek azt az orvosi kifejezést, hogy valaki vírushordozó például. Nekünk nem kell 
betegség hordozóknak lennünk, mert Jézus viselte, hordozta a fájdalmainkat! Valaki azt mondja, 
hogy: de hát nekem már megvan a betegség a testemben. De a szívedben nem kell lefogadnod! A 
szívedben tagadd meg, hogy te azt nem viseled! Lehet, hogy érzel tüneteket a testedben, de a 
szívedben tagadd meg! Addig a napig, amíg élsz, hozzád nem tartozik az a betegség! Tehát a helyes 
hozzáállást kell elsajátítani: megtagadom, hogy ezt én viseljem a testemben ördög, mert Jézus már 
elviselte a betegségeimet! 

 
Ézsaiás 53:7 
„Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely 

mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az ıt nyírık elıtt; és száját nem nyitotta 
meg!” 

 
Ézsaiás Jézusról prófétál, és Ézsaiás a szellemi síkon lát a jövıbe, sok száz évvel elıbbre. Nem a 

fizikai dolgokat látja, a szellembe lát be. Mert látja azt, hogy Jézus a szellemi síkon lép a helyünkre, 
viszi a betegségeinket, hordozza a fájdalmainkat, és az egész emberiség büntetését magára vette.  

Azok az emberek, akik a kereszt körül álltak, amikor Jézus meghalt, akkor azt látták, ami kívül 
zajlik, de nem láttak a szellem síkjára. De azok a dolgok, amelyeket kívülrıl látni lehetett a fizikai 
síkon, azok csak jelképei voltak annak, ami a szellemi birodalomban történt. Nem csak fizikai tény 
tehát, hogy Jézus megváltott minket, mert Jézus nem csak a testében ment a keresztre, mert teljesen 
felajánlotta magát, hogy minket helyettesítsen. Tehát hármas jellegő volt a megváltása: az ember 
szellemét, lelkét, és testét is megváltotta. Mert a bőn az ember minden egyes részét befolyásolta.  
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És a bőn által bekövetkezett romlás és pusztulás a szellemünk ellen irányult, és ezáltal az ember 
elkülönült az élet forrásától. Jézus a kereszten meghalt a szellemünkért, a lelkünkért és a testünkért. 
És ezt mindannyiunkért megtette! Ezért teljes a megváltásunk! Megváltásunk a szellemben, a 
lélekben és a testben is megvalósult. Jézus visszavásárolt minket a bőn miatti romlás és halál 
állapotából. A fizikai valóságában látták az emberek, ahogy a római katonák megostorozzák Jézust, 
de azt nem látták az emberek, ahogy Isten a szellemi birodalomban ostorozza İt a betegségekkel, 
mert Isten jónak látta İt betegség által megrontani. Ez volt Isten ítélete!  

Hogyan tetszhetett az Istennek, hogy megrontsa a Mestert? Mert Isten hitben látta már elıre 
Jézus gyızedelmes feltámadását. Látta a mi megváltásunkat!  

 
Zsidó 12:2 
„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezıjére Jézusra, aki az elıtte lévı örömért keresztet 

szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyiszékének jobbjára ült.” 
 
„Aki az elıtte fekvı öröm helyett elszenvedte a keresztet.”  
Mondja az Ige, hogy: száját nem nyitotta meg. Miért? Azért, hogy mi megnyithassuk a szánkat! 

Jézus kérhette volna az igazságos ítéletet. Mondhatta volna, hogy: én ártatlan vagyok – és angyalok 
légiói jöttek volna segítségére megmenteni İt. Jézus ártatlan, volt, és nem szolgált erre a büntetésre, 
mert İ maga semmi rosszat nem tett! Ha Jézus megnyitotta volna a száját, akkor neked és nekem 
nem lenne most megváltásunk!  

Ha valaki rosszat mond rólad, az nem jelenti azt, hogy te kudarcban vagy! Kaptál már Istentıl 
olyan ítéletet azért, amit te nem tettél meg? Jézus Krisztus, mint az áldozati bárány, magára vette 
Isten ítéletét.  

Ahogy megnéztük a múltkori tanításban, amikor Pált akarták megkorbácsolni a római katonák, 
Pál megnyitotta a száját, és megkérdezte, hogy: jogos dolog az, hogy ti római polgárt 
megkorbácsoltok? És ezáltal, hogy a száját megnyitotta, és megszólalt, megmenekült a korbácsolás 
elıl.  

Hányan tudják azt ma a keresztények, hogy ık a menny állampolgárai, és hogy milyen jogaik 
vannak? De ha nem tudod ezeket a jogokat, és nem szólalsz meg az ördög elıtt, akkor az ördög csak 
agyonver. Megkötöz a karóhoz, és betegségekkel ver meg, szegénységgel súlyt, és veszteségekkel. 
Bőnben és bőntudatban tart, legyızve tart téged. Ha te csöndben maradsz, és nem nyitod meg a 
szádat a jogaidra, akkor a teljes pusztulásodig támad az ördög. De ha szembeállsz vele, akkor 
pontosan úgy teszel, mint ahogy Pál tett: ördög, van neked jogod arra, hogy Isten megigazult 
gyermekével ezt tegyed? Tehát kérdıjelezd meg az ellenség jogát! Dorgáld meg az ellenséget!  

Miért kellene ezt megtenned? Mert nincs olyan ítélı bizottság, aki kétszer büntetné a bőnöst 
ugyanazért a bőnért. Ha valaki elkövetett egy bőncselekményt, és ezért megbőnhıdött, a büntetést 
magára vette, akkor ezáltal az igazság helyreállt, és ugyanazért a bőncselekményért nem fogják újra 
ıt vádolni, és nem fogják újra megbüntetni.  

Amikor jön az ellenség, és te bőnt követtél el, és azt mondja az ellenség, hogy: most pedig neked 
meg kell fizetned ezért az árat! Akkor mosolyogva állíthatod, hogy te ártatlan vagy. Miért? Azért, 
mert Jézus megfizette érted az árat!  

- Igen, és elrontottam, hibákat követtem el, de megvallottam: Uram, bocsáss meg, tisztíts 
meg engem Jézus Krisztus vére által! Ezért az ördögnek nincs joga arra, hogy engem 
kétszer büntessen meg ugyanazért a bőncselekményért! Azért, mert engem egyszer már 
megbüntetett.  

- Mit értesz az alatt, hogy megbüntetett?  
- Azért, mert én Jézusban vagyok, én meghaltam együtt Jézussal, mert én Benne voltam. 

Jézus Krisztusban én is keresztre feszíttettem. Én İbenne, Krisztusban meghaltam, 
eltemettettem, és feltámadtam.  

És egy embert nem lehet kétszer megölni! Nem lehet egy embert kétszer a gázkamrába küldeni. 
Nem lehet egy embert kétszer a keresztre küldeni! 
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Ezt próbálja az ellenség tenni velünk. Az ellenség tudja, hogy a bőn ára már megfizettetett. És 
azt is tudja, hogy ha te tudatlan vagy ezen a területen, és azt is tudja, amikor te csöndben vagy, és 
nem nyitod meg a szádat - akkor tudja, hogy folyamatosan tudja cselekedni a rosszat és a gonoszt 
ellened. De ha te tudod, hogy te a menny állampolgára vagy, és vannak jogaid, akkor ki tudod hívni 
ıt. Tudsz ellenállni neki: nem, ördög, neked nincs jogod arra, hogy ezt tedd velem! Én az İ sebeivel 
meggyógyultam! Jézus magára vette a verést, nekem nem kell, hogy én részesüljek benne! 

 
Jelenések 12:11 
„És ık legyızték azt a Bárány véréért és az ı bizonyságtételüknek beszédéért; és az ı 

életüket nem kímélték mind halálig.” 
 
1Korinthus 2:8 
„Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem 

feszítették volna meg a dicsıség Urát:” 
 
A keresztények tehát a Bárány vére által, Jézus Krisztus kiontott vére által, és az İ 

tanúbizonyságuk szavai által gyızedelmeskednek a démonok, a gonosz szellemek az ördög erıi 
felett! És ha az ördög tudta volna, hogy mi történik a Jézus keresztre feszítése által, soha nem tette 
volna meg! Mert az ördög nem tudta, hogy Jézus minket helyettesítve hal meg! Az ördög azt 
gondolta, hogy Jézus maga követett el bőnt. Jézus a mi helyettesünkként, minket helyettesítve halt 
meg.  

Az ördög most megpróbál vádat emelni ellened, amelyet a mennyei szent bíróság elıtt fel tud 
terjeszteni, és ha te bőnösnek nyilvánítod magad, akkor az igazságos bíró nem tud tenni semmit 
érted. És ez ad lehetıséget a pusztító számára, hogy hozzád férhessen. És ez nagyon komoly dolog! 
Ki akar az ellenség kezébe kerülni? Ha nem akarod, hogy ítélet szálljon rád, azt tanítja a Biblia, hogy 
ítéld meg magadat, és akkor nem száll rád ítélet! 

 
1Korinthus 11:29-32 
„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. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a 
világgal együtt el ne kárhoztassunk.” 

 
 Látjátok az összefüggést a magunk megítélése, és az elítélés között? Van egy nagyobb 

ellenségünk, mint az ördög. Tudtátok ezt? Az ördög nem a legnagyobb problémánk. Természetesen 
ı is az ellenségünk, ellenfelünk. Mindig bizonyítékokat szeretne győjteni ellened, hogy vádat tudjon 
emelni ellened, hogy ítéletet tudjon hozni ellened. Erre törekszik az ördög, hogy tényeket, 
bizonyítékokat keressen ellened. İ a te barátod? Nem, nem! İ a te ellenséged - de nem a 
legrosszabb ellenséged. Tudjátok melyik a legnagyobb kihívás az életetekben? A bőn. A bőn pedig a 
te saját hústesteddel kapcsolatos. Az ördög nem tud semmit tenni veled, addig, amíg 
engedelmességben jársz, hitben jársz, szeretetben jársz, és Isten terveit tartod célként az életedben. 
De ha bőnben jársz, ha önmagad elítélésében jársz, ha ellenszegülésben jársz, ha engedetlenségben 
jársz, ez adja meg az ellenség számára a nyitott ajtót. Ez adja meg az anyagi részét az ördögnek, 
hogy vádat emelhessen ellened. Ez a legnagyobb ellenség! Tehát az a személy, akit leginkább kell 
figyelned, az az, akit ha belenézel a tükörbe, látsz.  

Az emberek legtöbbször az ördögre panaszkodnak: az ördög ezt tette, az ördög így, az ördög 
úgy. Soha nem beszélnek önmagukról. Ezért olyan nagyon népszerő az úgynevezett megszabadító 
szolgálat. Nagyon-nagyon primitív tanítások ezek! A ’megszabadítás’ az egy bibliai szó, de sajnos 
ez fanatikussá vált, és nagyon szélsıségessé vált. Vannak olyan emberek, akik mindenkibıl mindent 
kiőznek. Az egész szolgálatukat arra szánják, hogy bárkibıl bármit, mindent kiőzzenek. És amikor 
kézrátételt gyakorolnak, akkor mindent igyekeznek belehelyezni a másikba.  
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Tudjátok, mit mond Kenneth Hagin? Hogy ez nem más, mit üres kezeknek üres fejekre való 
rátétele. Sok-sok zajjal jár, sok-sok tevékenységgel jár, de amikor mindez már megtörtént, semmi 
nem történt. Tudjátok-e azt, hogy a Bibliában egyetlen egy esetben sem olvashatsz kereszténynek 
megszabadításáról? Kenneth Hagin egy hosszú könyvet írt errıl - A gyızedelmes gyülekezet a címe 
ennek a könyvnek. 

Nem csoda, hogy az emberek tehát össze vannak zavarodva, össze vannak keverve ezzel 
kapcsolatban! Az emberek egy hiba nélküli vallást próbálnak alapítani, felelısség nélküli vallást. 
Valaki mondhatja, hogy: gyere, kiőzöm belıled ezt az ördögöt, nincs semmi probléma. Azt 
gondolják erre az emberek, hogy: hát ez csodálatos! A pásztor azt mondata, hogy nekem alá kell 
vetnem a testemet, meg kell újítani az elmémet Isten Igéje alapján, és hogy az elmémet is 
felügyelnem kell. De az X. Y. testvér azt mondta, hogy nincs másra szükség, csak arra, hogy kiőzzem 
belıled ezt az ördögöt. Barna kis zacskót kell vinnem, és minden rendben lesz.  

Szolgáltam már én is olyan alkalmakon, amikor a testvérek súlyos problémával jöttek: 
elnyomottság gondolatával, depresszióval, elkeseredettséggel. Súlyos problémákkal. És nagyon 
súlyos démonikus megszállás alatt lévı embereket is küldtek az alkalmaimra. Mindenki, aki eljön az 
alkalmaimra, megszabadul ezektıl a megszállottságoktól. Megvan a hatalmunk. De ha az ember nem 
veszi magára a felelısséget, hogy a saját elméjét irányítsa, hogy mirıl gondolkodjon, és nem veti a 
testét a szelleme alá - mert a legtöbb problémánknak a gyökere a test. Mert a te keresztény testvéreid 
ugyan meg tudják nyitni a szájukat, vagy bármi mást is tehetnek, és ezáltal hozhatnak idıszakos 
segítséget, de soha nem lesznek teljesen szabadok és megszabadultak ezek az elnyomottak addig, 
amíg nem tesznek saját maguk erejébıl valamit az elméjük, a gondolataik, és a testük ellen!  

Ez a legnagyobb hazugság, amit az ördög hoz eléd ilyenkor, azt mondja neked, hogy: te ezt nem 
tudod megtenni. Én nem tudok ezen segíteni. Ez egy nagy hazugság, és az ördög szeretne rávenni 
téged, hogy higgyél ebben a hazugságban - és akkor vagy bajban! A te elméd az a tiéd, tehát azon 
gondolkodsz, amin te akarsz gondolkodni.  

Tehát mi a legnagyobb ellenséged, a legnagyobb problémád? Az te saját magad, ahogy magaddal 
foglalkozol, ahogy te magadat a bőnön kívül tartod, ahogy szabályozod az elmédet és a testedet 
magad alá veted. Minél inkább megnyitod magad a testednek, annál több gondod lesz a testeddel. 
Minél kevésbé nyitod meg magad a test számra, annál kevesebb gondod lesz a testeddel. Olyan, mint 
egy neveletlen gyermek. Minél többet megengedsz a gyermeknek, annál többet akar a gyermek 
megengedni saját magának. Minél inkább szigorú vagy a gyermekkel, annál kevesebb gondod lesz a 
gyermekkel. És ezért nagyon szigorúan kell tekinteni a saját testedre, és nagyon keményen és 
szigorúan kell bánnod vele! És saját magaddal sokkal szigorúbban kell bánnod, mint másokkal!  

A test azt mondja, hogy: most azonnal akarom! Neked azt kell mondanod, hogy: nem! És azt 
mondani az elmédnek, a gondolataidnak, hogy: ezen pedig nem fogsz gondolkodni! Most azonnal 
abbahagyod! És azt is megmondom neked, hogy min gondolkodhatsz: csak Isten Igéjén 
gondolkodhatsz! Meg kell újulnod Isten Igéje alapján!  

A keresztények általában nagyon könnyen tudnak szigorúak lenni a többi kereszténnyel, de saját 
magukkal nagyon engedékenyek. Megengedik, hogy a testük akármit tegyen, hogy az elméjük, a 
gondolataik akárhová is menjenek. Megvan az oka, hogy most errıl beszélek! A hitednek a 
legnagyobb ellensége a bőntudat, az elítélés. A bőntudatod.  

Sajnos a prédikátorok egy bőntudat teljes Evangéliumot hirdetnek. És a bőntudat az egy nagyon 
borzasztó dolog! Máshogy is lehetne mondani ezt: a bőnösség érzésérıl lesz szó, hogy magadat 
bőnösnek érzed, hogy szégyelled magadat, teljesen el szeretnél bújni a többiek elıl, kisebbségi 
érzésben érzed magad. Ha ilyen vagy, akkor a hited nem fog mőködni! Ha a hited nem mőködik, 
akkor nem lesz gyızelem az életedben! Mert a hit hozza meg a gyızelmet, azt a gyızelmet, ami 
gyızedelmes a világ fölött. 

 
1János 5:4 
„Mert mindaz, ami az Istentıl született, legyızi a világot; és az a gyızedelem, amely 

legyızte a világot, a mi hitünk.” 
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A hit gyızi le a világot!  
Az ördög folyamatosan azon dolgozik, hogy téged bőntudatba vigyen, ezért ne használd a szádat, 

hogy más keresztényeket elítélj! Elsı sorban magadért vagy felelıs! 
Sokszor az emberek túlsúlyban vannak. Azt hiszik, hogy ez a kövérség szelleme, ami beléjük 

költözött. Az emberek sokszor hivatkoznak, hogy egy ilyen szellemiség, vagy egy olyan szellemiség 
alatt vannak. Nem vették még a bátorságot, hogy a felelısséget magukra vegyék az életük felett. 
Arról van csupán szó, hogy nem fegyelmezték meg a testüket. A Galata levél a test cselekedeteinek 
hívja ezt. A keresztények számára sokkal könnyebb az, amikor mindent csak az ördögre kennek.  

Tehát a karizmatikusok közt nagyon sőrőn elıfordulok, és én is annak tartom magam, de sokszor 
látni olyan dolgokat, amelyeket tesznek, és mondanak, ami tudatlanságra utal, és egyszerőségre. 
Ezért nagyon sokszor a felekezet nélküli keresztények távol tartják magukat tılük.  

Amit az emberek néha a szellemiség alatt tesznek, az néha csak a Bibliatudás hiányának a 
bemutatása. És néha az emberek megpróbálnak változtatni, és kilépnek abból a felekezetbıl, ahova 
tartoznak, és egy rosszabb helyre kerülnek, a tudatlanságba.  

Voltam már olyanokkal is, akik igazi szellemiségő emberek, és azok valódi emberek, és nem 
tartják nagyon magasra magukat. Nem látod ıket sikoltozni, és percenként transzba esni. Nincsenek 
súlyos látomásaik állandóan. Ezek a dolgok megtörténnek, de nem állandóan, és nem folyamatosan 
mindenkivel. Lehet, hogy még soha nem volt angyali jelenésed, nem volt angyali látomásod, de ez 
nem jelenti azt, hogy nem vagy szellemileg fejlett! Sokszor az embereknek itt helytelen a 
gondolkodásuk. Mert Isten nem adja ezt mindennapos megtapasztalásnak, még azok számára sem, 
akik már látták ezt egyszer. És ha egy jó tanácsot adhatnék nektek, mint keresztény testvéreimnek, 
hogy ha ilyennel találkoztok, hogy valakinek hetente vannak isteni látomásai, akkor jobb, ha minél 
messzebb kerülsz tıle. 

Amit néha az emberek szelleminek gondolnak, az testi, és nagyon primitív. Istent szellemben és 
igazságban kell imádnunk! Azt is tudjátok, hogy a szeretet együtt örül az igazsággal, és Istenben 
nincs hamisság. Isten valóságos. Ezért ne próbálj meg tettetni és elhitetni embereket! Akkor is, ha ez 
igaz lenne, akkor is, ha nem! Akkor is, ha tudod, akkor is, ha nem tudod! Ha megvan neked, és ha 
nincsen. Legyél mindig eredeti, legyél becsületes - akkor tud Isten használni.  

 
1János 3:20 
„Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.” 
 
A lelkiismeretünk az a szívünk hangja. És ha a lelkiismeretünk zaklat minket valamiért, akkor 

Isten arról már tud. Ezért tehát nem elszaladni kell elıle, vagy nem tettetni, mintha az ott sem lenne, 
hanem szaladj oda Isten elé, és gyorsan rendezd le! 

 
1János 3:21-22 
„Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez; És akármit 

kérjünk , megnyerjük tıle, mert megtartjuk az İ parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik 
kedvesek İelıtte.” 

 
Ha a szívünk nem vádol, akkor, amit csak kérünk, megkapjuk. Ez nagyon-nagyon jól hangzik! 

Hogy fog ez mőködni? 
 
1János 3:23 
„Ez pedig az İ parancsolata, hogy higgyünk az İ Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és 

szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk.” 
 
Tehát: hinnünk kell. A hit az egy parancsolat. Szeressük egymást – ez is egy parancsolat. 

Nagyon egyszerően hangzik. Ez magában foglalja az Ószövetség minden parancsolatát, hogy hitben 
járjunk, és szeretetben járjunk.  
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Ha ezt megtesszük, akkor nem kell külön pontonként odafigyelni az Ószövetség parancsolataira, 
mert a hit és a szeretet betölti azokat a követelményeket. Ezt elmondani nem hosszú idı, de ez egy 
24 órás idıtöltés kell, hogy legyen! Mert minden nap meglesz a kísértés, hogy hitetlenségbe kerülj, 
hogy negatívan kezdjél látni dolgokat, hogy depressziós legyél.  

Értitek-e azt, hogy a kettı együtt nem valósulhat meg: hitben lenni valamivel kapcsolatban, és 
depressziósnak lenni azzal a dologgal kapcsolatban? Ha el vagy keseredve, ha depresszióban vagy 
valami dolog miatt, akkor nem vagy hitben! Voltatok már megkísértve a depresszió gondolatával? 
Ellen kell állni a depresszió érzésének! Ahelyett, hogy megnyitnátok magatokat a hitetlenség, a 
kétség, a depresszió irányában, álljatok ellen neki! Jelentsétek ki, hogy: én hiszek Istenben, és 
minden rendben fog menni! Legyetek pozitívak! Mindenben reménykedjetek, hogy megfelelıen, 
helyes módon fog végzıdni. Minden nap így kell tennetek, ha a gyızelmet akarjátok! 

Hányan tudjátok azt, hogy naponta jönnek a kísértések, hogy az ember nem szeretetben járjon a 
másikkal, hogy legyetek gorombák és neveletlenek egymással, hogy legyetek önzık egymással, 
hogy gorombák és gonoszok legyetek egymással?  

Valaki megkérdezi, hogy: hát most meg mirıl beszélsz? Nemcsak hogy tudjátok, hogy mirıl 
beszélek, hanem sajnos sokan meg is nyitjátok magatokat ezen dolgok felé. Voltatok már 
mindannyian gorombák, neveletlenek, gonosz viselkedésőek.  

Tudjátok, mi az, ami megdöbbent engem? Az emberek nem tudják, nem ismerik eléggé a Bibliát, 
Istent nem ismerik eléggé, nem tudjátok tehát azt az alapigazságot, hogy az emberekkel, ha ilyen 
módon jársz, akkor nem járhatsz egészségben! Ha szent egészségben akarsz járni, akkor az 
embereket igaz módon kell kezelni! Mert a hit szeretet által mőködik - ahogy az autó benzinnel 
mőködik. Mert ha az autóban nincs benzin, akkor nem megy az autó - ha nincs benned szeretet, 
akkor a hited nem mőködik. A hit szeretet által mőködik.  

Lehet, hogy próbálkozol a megvallásaiddal, már az összes démont kiőzték belıled, de ha 
helytelen módon bánsz az emberekkel, ha gorombán, durván és gonoszul bánsz az emberekkel, a 
hited nem fog mőködni. Azért, mert a hit szeret által mőködik. Ezért helyesen és igazságosan kell 
bánnod az emberekkel! Szeretettel kell állnod az emberek felé! Ez a legnagyobb gyökere, 
legnagyobb problémája a fizikai gyengeségnek, és a betegségeknek. Ez az, amit én felfedeztem a 
hosszú szolgálati évek során. Amikor az emberek nem szeretetben járnak egymással. 

 
Máté 7:20 
„Azért az ı gyümölcseikrıl ismeritek meg ıket.” 
 
Sokszor találkozunk olyan keresztényekkel, akikrıl nem tudjuk megmondani, hogy ahova 

tartoznak, ott valóban milyen munka folyik. Hányan tudják közülük, hogy szeretetben kell járniuk, 
és hogy igaz módon kell élniük? Nem igazán népszerő tanítások ezek a karizmatikus körökben. 
Sokszor azt hiszik a hívık, hogy az egész annyiból áll, hogy a helyes megvallásokat meg kell tenni, 
és kézrátételben részt kell venni. Sokszor az emberek megpróbálnak egy igazságot ráhúzni mindenre. 
A Biblia pedig az életünk minden területével foglalkozik! És ahhoz, hogy Isten teljes áldásai meg 
tudjanak állni az életedben, ahhoz helyesen kell élned! Ha szeretnéd, hogy Isten tökéletes akarata 
megvalósuljon az életedben, akkor Isten tökéletes akaratát kell cselekedned az életedben! 

 
Ézsaiás 1:19 
„Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek;” 
 
Mi történik akkor, ha ellenszegülsz, és keményfejő vagy? Az emberek errıl nem szeretnek 

beszélni. Mi történik, ha én ellenszegülésen vagyok Istennel, és keményfejő vagyok, akaratos 
vagyok? Akkor keserő szılıt fogsz enni.  

Hányan szeretnétek az egész életetek folyamán mindig Isten áldásaiban élni és járni, még otthon 
is? Hányan szeretnétek engedelmesek lenni Istennek? Még akkor is, ha olyan valamit kell tenned, 
amit nem akarsz megtenni?  



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

 

10/7 Jim Sanders – Alaptanítások: Démonikus hatások 4.  

 

Ha szeretnéd Isten tökéletes akaratát az életed számára, akkor meg kell cselekedned a tökéletes 
akaratát! Ha folyamatosan ellenszegülésben, ellenállásban vagy Istennel, ha keményfejő vagy, és 
ellenállsz - és bizony sok ilyen kereszténnyel lehet találkozni, ezek még nem tanulták meg a leckét, 
amit a többiek már esetleg megtanultak. Újra és újra elkövetik azt a hibát, és idézik azt az Igét, hogy 
ez miért van rendben, amit ık tesznek. Tudatlanok, és nagyon egyszerően állnak hozz.  

Mit mond azokról a Biblia, akik megkeményítik a szívüket, és megmakacsolják a nyakukat? Mi 
történik velük? Azokat Isten elpusztítja.  

Ha kitartasz amellett keményfejőségben, makacsságban, hogy azt tegyed, amit te akarsz, habár 
tudod, hogy az helytelen, nem jársz szeretetben, akkor ezáltal eljátszod a neked adott jogokat. Olyan 
áldásokból maradsz ki, amelyeket Isten neked akarna adni. Nagyon sokba kerül tehát az embernek, 
hogy makacs és önfejő legyen. Legyél tehát engedelmes, és legyél nagyon gyors a bőnbánatra, és 
engedelmes legyél!  

Ebben az országban sok olyan kersztény van, aki inkább meghal, minthogy belássa, hogy hibás 
volt. Annyit kellene mondani, hogy: ez az én hibám volt, bocsánatot kérek! Nincsenek kifogások, és 
érvelések. Inkább meghalnak, minthogy ezt kimondják. Akárhogy is nézzük, ez az embernek sokba 
kerül, ha így tesz. Ilyenfajta embernek lenni, ez sokba kerül neki! Nagyon komolyan meg kell fizetni 
az árát! Ha elég sokáig jár az ember ilyen önfejően, akkor a dolgok már meg sem változtathatók! 
Legyél ember a lábadon, és tudjad azt mondani, hogy: bocsánat, Uram! Én hibáztam, rosszat tettem. 
Bocsáss meg nekem! Én most a prédikátorokhoz is beszélek!  

Kenneth Haginnek egyszer az Úr adott egy üzenetet az egyik prédikátorhoz: mondd meg neki, 
hogy meg fog halni. És a pásztor azt felelte Kenneth Haginnek, hogy: inkább a halált választom, 
minthogy elismerjem a gyülekezet elıtt, hogy tévedtem! Hamis tanító volt, rossz tanításokat adott a 
gyülekezet számára, és nem volt hajlandó bőnbánatot tartani, és kiegyenesíteni a tanításait az Igével. 
Két héten belül meghalt. Tudta, hogy meg fog halni. Ezért legyetek taníthatók, legyetek nyitottak! 

 
Zsoltárok 40:9 
„Hogy teljesítsem a Te akaratodat; ebben gyönyörködöm, én Istenem, a Te törvényed 

szívem közepette van.” 
 
„Kedvemet lelem abban, hogy a te akaratodat teljesítsem.”  
Van, amikor ezt hitben kell elıször megvallanunk. Mert lehet hogy a fejünkben, a 

gondolatainkban, a testünkben nem gyönyörködünk Isten akaratában. Belsı kinyilatkoztatásként 
kapjuk meg Istentıl, hogy mi az İ akarata a számunkra.  

Ilyen belsı kinyilatkoztatásként kapod meg, hogy Isten okosabb, mint te vagy. Ha megkérdeztél 
volna engem egy héttel elıtte, hogy Isten okosabb-e, mint én, akkor azt mondom, hogy igen. De 
amikor ezt belsı megértésként kapod meg, hogy Isten okosabb nálad. És Isten pontosan tudja, hogy 
mi a legjobb a számodra! Ha azt mondja az én számomra, hogy ezt tedd meg, teljesen mindegy, 
hogy én mit gondolok arról, İ tudja a legjobban. És engem arra tervezett, hogy ezt megtegyem, erre 
teremtett. És én vagyok a legboldogabb, hogy én ezt megtehetem, hogy beteljesíthetem! Tehát: 
gyönyörködöm abban, hogy a te akaratodat teljesíthetem, Uram!  

Ez a mindennapi megvallásaimhoz tartozik: ezen a napon beteljesedett az Úr akarata az 
életemben! Ha ezt elkezded megvallani hitben, elıbb utóbb meg kell változnod. Évekig mondogatja 
az ember: ó, hát én ezt nem akarom megcsinálni. És aztán az Úr azt mondja, hogy: ezt meg kell 
tenned! És tudod, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozhatsz? Igen, Uram, ez az, amit meg kell 
tennem! Gyönyörködöm a Te akaratodban, Uram. Igen, ezt akarom megtenni.  

És ha az Úr azt mondja valamire, hogy: ezt nem akarom, hogy megtedd. Abban a pillanatban 
mondanod kell: igen, Uram, nem tesszük meg. Meg tudsz változni, ha meg akarsz változni. Ha 
valóban hiszed a szívedben, hogy Isten okosabb nálad, és amit İ tervezett a számodra, az sokkal de 
sokkal jobb, mint ami te valaha is ki tudsz gondolni a te saját számodra. És habár azt mondod 
magadban az elején, hogy: ó, hát nekem ez nem tetszik. De ha engedelmes vagy az ı akaratának, azt 
fogod mondani a végén, hogy: ó, hát ez csodálatos volt!  
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Isten tehát okosabb, mint te, és én. És ha arra vezet téged, hogy valamit tegyél meg, azt tedd 
meg. Ne hallgass a fejedre, a gondolataidra, vagy senki másra! Istennek megvan a terve az életeddel 
kapcsolatban, még mielıtt te megszülettél volna. Ezek hatalmas dolgok! Tehát nem az a kérdés, 
hogy te eldöntötted-e már, hogy te mit akarsz csinálni. Az a kérdés, hogy felfedezted-e már, hogy mi 
Isten terve a te életeddel kapcsolatban. Az emberek jönnek, és mondják, hogy: még nem döntöttem 
el, hogy mit kezdek az életemmel. Az az elsı, hogy meg kell szüntetned, hogy így beszélsz. Ne így 
beszélj! Mert ez mutatja, hogy helytelenül gondolkodsz ezen a területen. Ki az, aki az életedet 
irányítani fogja? Te vagy pedig az Úr? Ezt határozd el elsınek! Mert az Úr elhatározta, még mielıtt 
megszülettél, hogy mi lesz az életeddel a célja. Keresd İt, és fedezd fel, találd meg! És az Úr 
lépésrıl lépésre, elsı lépésrıl a másodikra mutatja meg az İ célját. És ha az elsı lépést betöltötted, 
akkor mutatja meg a következık. 

 
Zsoltár 40:9-13 
„Hogy teljesítsem a Te akaratodat; ebben gyönyörködöm, én Istenem, a Te törvényed 

szívem közepette van. Hirdetem a megigazulást a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza 
ajkamat, Te tudod, oh Uram! Igazságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a Te hőségedet 
és üdvösségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, 
ne tartsd vissza tılem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Mert 
bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen; utolértek bőneim, amelyeket végig 
sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék Uram 
néked, hogy megments engem; siess Uram segítségemre!” 

 
Tehát nem a fizikai testében van gondja a zsoltárosnak, hanem a belsı részünk, amely Istent 

hiszi, és az ı bőntudata az összes bőne miatt, amely utolérte ıt. És ez az, amikor az ember nem tud 
felnézni Istenre, hanem lehajtja a fejét. És amikor lefelé nézünk, az mit mutat? Hogy bőntudatod 
van. Tudatában van az összes bőnének és hibájának. Lehajtja a fejét. És értsd meg, amikor 
bőntudatban vagy, akkor a hited nem mőködik, nem lesz biztonságod, bizalmad magadban, nem lesz 
bátorságod, nem lesz hited.  

Az én életemben nem tudom ezt magamnak megengedni, hogy bőntudatban éljek. A bőn 
tudatosságának a legkisebb része sem maradhat bennem, mert az kiveszi a bártorságot és a 
büszkeséget, a gyızelmet, a hitet az életembıl.  

Ha nem bátorságban imádkozol, akkor nem hitben imádkozol! Ha nem bátorsággal állsz ellen az 
ellenségnek, akkor nem hitben teszed! Hit szükségeltetik ahhoz, hogy az ember a szolgálatban, az 
életben eredményt érjen el. De a bőntudat teljesen szétrombolja a hitünket. Ha bőnösnek érzed 
magadat, a hited nem fog mőködni. Lehet, hogy megteszed a megvallásaidat, de mivel nem hitben 
teszed meg, nem mőködik. Hitben kell tehát megtenni! Mert hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek! 
Adhatsz oda nagy mennyiségő pénzeket, és ha nem hitben teszed, Istennek nem tetszik! Ha teszel 
cselekedeteket, de nem hitben teszed meg, az sem tetszik Istennek. Mert az igaznak hitben kell 
járnia! Mit fog tenni tehát a bőntudat? Szét fogja rombolni a hitedet. 

 
1János 3:20 
„Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.” 
 
Ha a szívünk nem vádol minket, nyílt bizalmunk van Istenhez.  
Az emberek azon csodálkoznak, hogy miért nincs elég bizalmuk ahhoz, hogy az ördöggel 

szembeforduljanak? Próbálják az életük területeit szétválasztani: van olyan terület az életükben, ahol 
nem engedelmesek Istennek, és egy másik területen szeretnétek Istentıl elfogadni dolgokat, és úgy 
gondolják, hogy annak semmi köze a másik területhez. Ezért van, hogy az emberek legyızötté 
válnak az életükben újra és újra. Azon a területen, ahol engedetlenek Istennek, nem hajlandók 
változtatni, és a szívük elítéli ıket, ezért nincs bizalmuk azon a másik területen, hogy Istentıl 
elfogadjanak.  
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Nem szabad megengedni magunknak a legkisebb bőntudatot sem. Annak megvan az oka, ha a 
szívünk elítél minket, de Istennek nem az az akarata, hogy mi bőntudatban maradjunk! 

 
1János 3:4 
„Valaki a b őnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bőn pedig a törvénytelenség.” 
 
A Bőn tehát a törvény megszegése. Isten Igéje azt mondja, hogy: ne lopj. Ez egy bőn. Mi 

történik? Bőntudatod lesz. A szíved elítél téged. Rosszul fogod érezni belül magadat. Bőnösnek 
fogod érezni. 

 
Jakab 4:17 
„Aki tehát tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bőne az annak.” 
 
A bőn tehát olyan is lehet, amit nem tettél meg. Tudod, hogy meg kellene tenned, de nem tetted 

meg. Ez is bőn. A szíved el fog ítélni. 
 
Róma 14:23 
„Ami pedig nem hitbıl van, bőn az.” 
 
Ami nincs hitbıl, az bőn. Ez a legnagyobb kulcs ahhoz, hogy hitben és gyızelemben tudjunk 

járni, nem bőnben, hogy kövessük a bennünk lévı Szellem vezetését napról napra! Ha érzed a 
kísértést arra, hogy lopj, a Szent Szellem fog inteni: ne tedd, ez nem jó! Ha elkezdesz egy hazug 
történetet mondani, a Szent Szellem azonnal mondja: nem, ez nem jó. Elkezdesz egy keresztényt 
gyilkolni a száddal, a Szent Szellem a te szellemedben azonnal inteni fog, hogy ne tedd! És ha a 
Szent Szellem vezetését fogod követni, akkor nem fogsz ilyen bőnt elkövetni. A fı irány tehát: 
kövesd a Szent Szellemet.  

Van egy másik terület, ahol a keresztények hibáznak, hogy ígéreteket tesznek, és azt nem 
teljesítik. Ez is bőntudatot hoz. Megígérik, hogy: én ezt majd megteszem – és aztán nem tették meg. 
És utána elemészti ıket a bőntudat, egy bőnösségnek az érzése, kisebbségi érzés. Két lehetısége van 
a keresztényeknek: ne tedd meg azokat az elkötelezettségeket, vagy ha megígérted, akkor teljesítsd. 
Az emberek túl sokat tesznek a szájukkal. Legyél nagyon óvatos a száddal! Ha már elkötelezted 
magadat, akkor azt viszont meg kell tenned, amit ígértél. Elıször tehát imádkozz, és ha úgy kaptad a 
vezetést, akkor ígérd meg és tedd meg. Ha az ember folyamatosan ígérget, és azokat nem teljesíti, 
akkor ez a bőntudat épül a belsıtökben, és ha nem ítéled meg magadat, végül is te fogsz megítéltetni. 
Ha nem vagy irgalmas magaddal szemben, másokkal szemben irgalmasnak kell lenned!  

Nagyon sokszor annyit mondasz csak: megosztottam a véleményemet valakivel – és közben 
ítélkeztél.  Nagyon sokszor nem kellene, hogy véleményed legyen! Én azért nagyon sokszor nem 
nyilvánítok véleményt másokról, mert szeretnék egészségben maradni. Nagyon szeretem, amikor 
egészségben vagyok! De ha én elrontom valahol, ott van a csodálatos Ige: 

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

minden hamisságtól.” 
 
Nem azt mondod tehát, hogy: ó, hát ez valaki másnak a hibája volt.  
Uram, én követtem el a hibát, nincsenek indokaim, és nem magyarázgatom, bocsáss meg nekem! 

Meg kell magadnak is bocsátanod, és el kell felejtened. 
 
Zsidó 10:2 
„Különben megszőnt volna az áldozás; hiszen, ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, 

többé semminemő bőntudattal nem bírtak volna.” 
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Jézus Krisztus vére minden bőntudattól megtisztít. 
 
Zsidó 10:16-24 
„Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én 

törvényemet az ı szíveikbe, és az ı elméjükbe írom be azokat, Azután így szól: És az ı 
bőneikrıl és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bőnök eltörlése vagyon, ott 
nincs többé bőnért való áldozat. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való 
bemenetelre a Jézus vére által, Azon az úton, amelyet İ szentelt nékünk új és élı út gyanánt, a 
kárpit, azaz az İ teste által, És mivel nagy fıpapunk van az Isten háza felett. Járuljunk hozzá 
igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettıl a 
vérrel való meghintés által, és testük meg van mosva tiszta vízzel; Ragaszkodjunk a reménység 
hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hő az, aki az ígéretet tette. És ügyeljünk arra, hogy 
egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk.” 

 
Egy pszichológus ágyán hosszú napokat, heteket, éveket tölthetsz, de soha nem tudja 

megtisztítani a szíved bőntudatát. A bőnösség érzését nem tudja elvenni tıled! De Jézus Krisztus 
vére meg tudja tenni! Ha İ megbocsátott neked, te is megbocsátasz magadnak. Ezért ne hozd föl 
mindig a régi bőneidet, és ne vádold magad újra és újra! Ezt viszont csak hitben tudod elfogadni. Ha 
okos vagy, akkor engedelmes leszel a Szent Szellemnek, és legközelebb nem leszel engedetlen, és 
nem fogsz ugyanabba a bőnbe belemenni.  

Igen - valaki mondja, hogy - te azt nem tudod testvér, hogy én mit követtem el! Azt kell neked 
válaszolnom, hogy Jézus vére hatalmasabb, mint a te bőntudatod, és minden bőntıl és vádtól meg 
tud tisztítani téged Jézus vére. És nagyon helytelen dolog, ha magadnak nem bocsátasz meg, és 
magadat bőnösnek tartod, és a vádakat tartod magaddal szemben! 

Tudjátok, miért teszik ezt az emberek? Mert megvan az a kép bennük, amit saját maguk építettek 
föl. És amikor ez ellen a kép ellen bőnt követnek el, és nem olyan tökéletesek, mint ahogy ezt a 
képet magukban felépítették, akkor azt, hogy ezt a képet nem tudták teljesíteni, ezt maguk ellen 
vádként tartják fent. Istennek nincs ilyen képe a számodra, és Jézus Krisztus vére megtisztít minden 
bőntıl, és tiszta vagy – és ezt tartsd magad elıtt! Minden bőntıl, bőntudattól és vádtól megtisztít 
Jézus vére, ezért bocsáss meg magadnak! Jézus vére békességet fog hozni rád, miután megtisztított 
téged. Ezért kellett belépnie a mennyei szentek szentjébe, hogy megtisztítson minket a bőneink 
tudatától - és Jézus Krisztus megszüntette a bőnt! 

 
 
 
 
 
 


