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A HÁTTÉRHATALOM 3.  
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2022. 08.07. 
 

Ma folytatjuk a Háttérhatalom című tanítás sorozatot. Ez lesz a harmadik rész. Talán, ha az 
Úr is úgy akarja, akkor ez lesz a befejező része, ha nem, akkor folytatjuk tovább. Úgy 
gondolom, hogy ez a téma nagyon izgalmas. A világban is úgy van, hogy vannak olyan 
dolgok, amik nem láthatók. Például vannak vírusok, vannak baktériumok, vagy olyan 
szemünkkel láthatatlan dolgok, amiket nem látunk szabad szemmel. Szükséges hozzá 
valamilyen eszköz, hogy ezeket láthatóvá tegyük. Mikroszkóp, vagy elekronmikroszkóp, vagy 
egyéb eszközök. A szellemvilág is egy valós világ, de a szemünkkel nem látható, és ahhoz, 
hogy ezeket láthatóvá tegyük, szükségünk van Isten Igéjére. Mert Isten Igéje mutatja meg, 
hogy mi van a láthatatlan világban, aminek mi csak a megnyilvánulásait látjuk. Sokszor az 
okozatot próbáljuk meg kezelni, a látható dolgokat, az okot magát pedig nem kezeljük. Az 
orvosok is nagyon gyakran mondják, hogy nem a tünetet kell kezelni, hanem meg kell előzni. 
Tehát valahogy itt is így van, és a Biblia, Isten Igéje mutatja meg nekünk azt a láthatatlan 
háttérhatalmat, pontosabban a háttérhatalmakat. Azokat, a részvevőit ennek a láthatatlan 
világnak, akiket mi nem látunk a szabad szemmel. Az előző két tanításban már beszéltünk 
erről, ha csak most csatlakoztál be, akkor tudnám ajánlani, hogy hallgasd meg ezeket is – fenn 
vannak az internet oldalunkon –, hogy vagy Isten Szelleme, Isten és az Ő Királyságának a 
munkásai vannak ránk befolyással, vagy pedig a gonosz, és a gonosz birodalma. Erről világos 
képet ad a Szentírás, és kell, hogy tudjanak az emberek róla.  

Miért láthatatlan hatalom? Mert nem látjuk a szemünkkel. Jézus azt mondta a 
tanítványainak, mielőtt elment, hogy el fogom küldeni hozzátok a Vigasztalót, a Szent 
Szellemet, aki majd el fog vezetni benneteket minden igazságra. A világ nem látja Őt, nem 
ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. A János evangélium 14. 
részében olvashatunk erről.  

Tehát Jézus világosan mondja, a tanítványok nem is értették, hogy sokkal jobb lesz nekik, 
ha a Szent Szellem fogja irányítani őket. Amíg Jézus velük volt, fizikai, látható testben volt. 
Miután Jézus elment, Isten Szellemével betöltekezhet minden hívő. Minden hívő, mikor 
újjászületik, Isten Szelleme költözik beléje, Isten Szellemével válik eggyé. Ezt nem látjuk a 
szemünkkel. Ezt megint hit által tudjuk megérteni, Isten Szelleme bennünk lakik. És Jézus 
nem titkolta, az Ige írja, hogy Isten Szelleme vezetni akar bennünket. Ahhoz, hogy vezetettek 
legyünk, ahhoz nekünk viszont követőkké kell válnunk, engedelmeskednünk kell a 
vezetésnek. Miért mondta Jézus, hogy elküldi a Szent Szellemet? Mert szükségünk van a 
Szent Szellemre, szükségünk van vezetésre, szükségünk van isteni bölcsességre, szükségünk 
van isteni erőre, és Ő valójában személy, tehát nem egy személytelen erőről beszélünk, akit 
nem látunk a szemünkkel. „Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” Tanítja 
ezt az Írás. Úgyhogy beszél erről a Biblia, és nekünk is beszélnünk kell.  

A másik oldalon pedig van a gonosz. Ha nem lenne gonosz, akkor nem lenne szükségünk a 
hitre, nem lenne szükségünk Isten erejére, de létezik a láthatatlan birodalomban a gonosz, 
gonosz démonok, gonosz szellemek, ártó szellemek és sokféle módon akarnak ártani az 
embernek, az emberiségnek. Ő valójában Isten ellensége, és az Isten gyermekeinek is az 
ellensége. A sátán volt az, aki fellázadt Isten ellen, arról is beszéltünk az elmúlt időszakban, 
és azok az emberek, akik még mindig a sátán hatalma alatt vannak, a gonosz hatalma alatt 
vannak, azokat az embereket az engedetlenség fiainak nevezi a Biblia. Az Efézusi levél 2-ben 
olvashatjuk. 

Tehát az emberek vagy az ördög befolyása alatt vannak, vagy pedig Isten befolyása alatt. 
Isten azt akarja, hogy az Ő befolyása alatt legyünk, és hogy az Ő vezetését kövessük, mert így 
tudjuk csak felvenni a harcot a gonosszal szemben. Fizikai szinten nem lehet a gonosszal 
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megharcolni, csak szellemi szinten lehetséges. Fizikai szinten is meg kell tenni nyilván 
dolgokat, de ez szellemi harc, és szellemi szinten történik. Harcot mondtam, de igazából a 
harcot Jézus vívta meg, a kereszten legyőzte a sátánt.  

Ezért a sátán egy legyőzött senki. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog próbálkozni, és nem 
fogja megtámadni a hívőket. Valamelyik testvérünk megkérdezte, hogy ha egyszer Jézus 
legyőzte a sátánt, legyőzte a betegséget, akkor miért garázdálkodik még most is? Akkor miért 
van az, hogy megbetegít embereket, leigáz embereket, megtéveszt embereket, háborúkat, 
viszályokat, nyomorúságokat szít a földön? A válasz nagyon egyszerű. Jézus legyőzte, de 
amíg le nem jár a bérleti joga itt a földön, addig itt a földön van. Ettől függetlenül le van 
győzve. Akkor mégis miért nem automatikus ez a hívő életében? Ha Jézus elvitte a 
betegségeinket, a fájdalmainkat, legyőzte a sátánt, akkor miért van mégis betegség jelen akár 
a keresztények életében? Ezek olyan kérdések, amelyek szinte mindenkiben felmerülnek. 
Ezért kell megismerni az Írást, ami leírja, hogy Jézus ettől megváltott bennünket. Ez nem 
automatikus. Tehát nem azt jelenti, hogy ha kereszténnyé váltam, akkor abban a 
szempillantásban megszűnt minden bajom, minden problémám. Ez nem az Evangélium. Ez 
nagyon jó lenne, ha így lenne, sőt így lesz majd egyszer. Isten királyságában ez így lesz, ami 
eljövendő, hiszen a testünk még nincs megváltva, a lelkünk sincs megváltva, ami megváltást 
kapott, az a szellemünk.  

Ma egy romlandó testben élünk. Világosan tanítja a Biblia, hogy ez a testünk romlandó. Az 
érzelmeink labilisak, a lelkünk, a lelki részünk, a psziché, amit a görög említ, az sincs 
megváltva. Ebben a tökéletlen testben a nem teljesen ép lélek mellett ott van egy tökéletes 
Szellem, minden hívőben. Isten azért adta a Szellemet, hogy mi belülről Isten erejével vagy 
akár Isten Szellemének a kenetével, a Szent Szellem erejével megváltoztassuk a dolgokat, 
hogy épségben, és minden fogyatkozás nélkül legyünk. A Biblia világosan tanítja, hogy ellene 
kell állni az ördögnek, mert az ördög támadja az embert, függetlenül attól, hogy le van győzve, 
de ezt neked kell érvényesíteni a keresztényi, hívő életedben. Hitben kell járnunk, ezért 
szükségünk van Isten Szellemére! Nagyon-nagyon jó hírem van, a sátán le van győzve! Az 
összes démonjával együtt, de ezt a győzelmet a hívőnek kell érvényesíteni a saját testén és a 
saját életében. Hiszen sokféle területen támad a gonosz.  

Miért nevezzük ezt háttérhatalomnak? Mert szeretne titokban maradni. Nagyon sok 
keresztény van, aki azt se hiszi el, hogy az ördög létezik. Akkor gondoljatok bele, hogy 
milyen hittel tud ellenállni, ha azt hiszi, hogy minden rossz dolog, ami történik ezen a világon, 
az Isten akarata? Most voltunk egy bibliatáborban, ott jött elő ez a kérdés, hogy benne van-e a 
Bibliában mindenre a válasz? Érdekes, hogy a hívők egyik fele azt mondta, hogy igen, a 
másik fele meg elgondolkodott. És higgyétek el, hogy sok mindenre van a Bibliában válasz, 
ebben a könyvben, de van olyan dolog is, amire nincsen. Például megkérdeztem tőlük, hogy 
mi van akkor, ha van egy hívő ember, egy olyan hívő ember, aki látszólag mindent megtesz, 
hisz Istenben, imádkozunk érte, mégis meghal. Ott van a válasz, hogy miért halt meg? Nincs 
ott, nem tudjuk. Ezt nagyon nehéz elfogadni az embernek, hogy vannak olyan dolgok, amiket 
mi nem tudunk. Kijelentheti-e neked ettől függetlenül Isten Szelleme? Igen, kijelentheti. 
Mienk az ismeret, az Isten pedig a kijelentett tudás. Isten kijelenthet neked dolgokat, de az 
nem azt jelenti, hogy erre teológiát építünk.  

Ha valamire nincs válasz, az emberek mégis keresnek, kitalálnak válaszokat, és így 
keletkeznek a hamis tanítások. Nincs rá válasz, de azért mi majd találunk, és tényleg erre 
épülnek a hamis tanítások. El kell fogadnunk azt, hogy mindent nem tudunk, de ismerünk 
valakit, aki mindent tud, aki bennünk él, aki bennünk van, aki velünk van. Tehát, ha valamire 
kíváncsi vagy és nem találsz választ, akkor nyugodtan kérdezd meg Istent, és Ő fog neked 
kinyilatkoztatást adni. Milyen módon? Nem tudom. Többféle módon ad Isten 
kinyilatkoztatást. Belső bizonyosság által, lehet, hogy egy prédikációban hallasz egy választ, 
lehet, hogy nézed a tévét, egy keresztény adást, és ott kapsz választ. Isten fog válaszolni. 
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Vagy egy testvéreden keresztül, vagy bárkin keresztül. Isten természetfeletti Isten, és ezek 
természetfeletti dolgok, nem természetes dolgok. Nincs mindenre válaszunk, viszont amire 
van válaszunk, azokat meg kell, hogy ismerjük, és kell, hogy tanulmányozzuk.  

Ott hagytam abba a múltkor, hogy az Ádámban elbukott ember egy lázadó természetű 
ember, hiszen mindannyian, mint hívő keresztények, mi is ezt a romlott, ádámi természetet 
örököltük. Amivel problémánk lesz egész életünkben, az a hústestünk, és az, hogy megújítsuk 
az elménket, a gondolkodásmódunkat, és odaszánjuk magunkat Isten akaratának, hogy 
kövessük Isten Szellemének vezetését. Az Igének a vezetését, mert ez a kettő egy. A teljes 
Írás az Istentől ihletett. Van egy könyvünk írott formában, ami Isten Igéje, amely élő és ható, 
és el tudunk igazodni ebben a világban. A láthatatlan dolgokat, azokat a háttérhatalmakat, 
akik irányítják ezt az egész világot, ezt az egész Univerzumot, a Bibliából tudjuk teljes hitelt 
érdemlően megismerni. Látjuk, hogy az ördög egy lázadó – a múltkor erről volt szó –, ott 
hagytam abba, hogy aki belemegy a lázadásba, az tulajdonképpen belemegy az okkultizmusba 
is.  

Sault hoztuk fel példának, hogy Saul nem engedelmeskedett Isten parancsának, bemutatott 
egy áldozatot, de Isten nem fogadta el azt az áldozatot, mert engedetlenségből történt. Jó 
dolog, ha valaki áldozik Istennek? Persze! De Isten nem ezt mondta neki. Nem Isten utasítását 
hajtotta végre, és nem azt tette, amit Isten mondott neki, hanem saját elképzelései voltak. Ez a 
baj a lázadó emberrel, hogy saját elképzelései vannak, és figyelmen kívül hagyja Isten Igéjét. 
És akkor jönnek a hatalmas „miért” kérdések. „Miért? Miért? Miért?” Erre is kell Istentől 
választ kérni, mert Isten Szelleme kinyilatkoztatja nekünk. Az egész életünk hasonló a repülő 
útjához. Megy a repülő egy irányba, el akar jutni egy célba, de út közben módosítani kell a 
koordinátákat, mert ha egy picit eltér a céltól, akkor a végén teljesen rossz helyen fog földet 
érni. Ilyen a mi hívő életünk is. Folyamatosan módosításokat, kiigazításokat kell 
végrehajtanunk, és ehhez Isten Szellemének vezetésére van szükségünk, különben 
eltévelyedünk. Ha nem lenne erre szükségünk, akkor hidd el, Isten nem adta volna, de 
mindehhez viszont engedelmességre van szükségünk. Hallottam olyan üzenetet is, hogy ma 
már nem fontos az engedelmesség. Ez a legfontosabb!  

Ésaiás is írja, hogy „Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek”. Tehát, 
hogy vezethetők legyünk, taníthatók legyünk, ehhez alázatra van szükségünk, ehhez félre kell 
tenni mindent, a büszkeséget, az önteltséget, az önigazultságot, és sok mindent félre kell, 
hogy tegyünk, mert Isten az alázatosokat felmagasztalja, a kevélyeket meg fogja alázni. A 
kevélység, és a büszkeség minden baj forrása. A sátánt is a büszkesége vitte a bukásba, és ha 
megnézzük, az összes céltévesztésnek, bűnnek ez az egyik alapja. Mert az emberek a 
büszkeségük miatt tesznek néha olyan dolgokat, ami teljesen sátáni és ördögi, és például 
belemegy a lázadásba. Látjuk azt, hogy a Saul nagyon jól kezdte, utána egy picit eltért már 
Istentől, utána már a varázslásba ment bele. Elment az endori javasasszonyhoz, és gonosz 
szellemektől akart tanácsot kérni, miután már Isten Szelleme elhagyta őt. Isten nem vezette őt, 
itt ószövetségről van szó, ezt szeretném hangsúlyozni. Ma hála Istennek, Isten Szelleme nem 
hagy el bennünket, Isten Szelleme folyamatosan bennünk él, és folyamatosan kész arra, hogy 
tanácsoljon, vezessen, vigasztaljon bennünket.  

Tehát, ha valaki nem kíváncsi Isten véleményére, előbb vagy utóbb a helyébe lép a saját 
véleménye. A sátán és a démoni seregek támogatni fogják ebben az embert, és végül eljuthat 
oda, hogy bár benne van a Szent Szellem, mégsem Isten Szellemének vezetését követi, hanem 
gonosz szellemeket követ. Előfordulhat ez egy hívő kereszténnyel? Igen, előfordulhat, mert 
egy hívő bármit megkaphat. Isten Szelleme nem erőszakos. Ha valaki ajtót nyit a gonosz 
szellemeknek, a gonosz szellemek tanácsaira hallgat, akkor ez az ő döntése volt, de azt tudni 
kell, hogy a gonosz nem a te javadat akarja, ő nem az emberek javát akarja. Jézus elmondta: 
öl, lop, pusztít, és gonosz dolgokat cselekszik. Amikor valaki átadja magát az 
engedetlenségnek, az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne, az a gonosz szellemekkel 
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való együttműködést jelenti. Ilyenkor egy gonosz erő, vagy gonosz erők átvehetik az 
irányítást, akár egy keresztény élete felett is, ha hagyja. A jó hírem az, hogy megvan a 
hatalmad felette, mert Jézus hatalmat adott minden egyes hívőnek, és ezt a hatalmunkat 
használni kell! Ha a hatalmunkat nem használjuk, akkor az ellenség képes leigázni egy 
keresztényt, képes megbénítani az elméjét, képes megbetegíteni.  

A betegségek is származhatnak többféle forrásból. A betegségnek lehet az okozója például 
démonikus hatás, vagy démonikus elnyomás. Az elmeproblémák általában ebbe a kategóriába 
tartoznak. Nem szeretnék itt most kategorikusan kijelenteni dolgokat, de volt dolgunk, meg 
volt dolgom, az elmúlt pár tíz évben például, a süketséggel. Ez három forrásból is jöhet. Lehet, 
hogy valakinek megsérült a dobhártyája, lehet egy fizikális probléma. Volt olyan, aki 
valamilyen robbanástól vagy balesettől tönkrement a dobhártyája, aztán van olyan is, amikor 
démonikus eredetű a süketség, egyszerűen egy démon okozza. Aztán volt olyan is, hogy az 
illetőnek egyszerűen ki kellett mosatnia a fülét, és miután megtette ezt, tökéletesen hallott. 
Többféle dolgokból jöhetnek a betegségek. Honnan tudod ezt megállapítani? Meg tudod 
állapítani? Én nem tudom megállapítani, én nem vagyok olyan okos, de Isten Szelleme képes 
kijelenteni. 

Van egy olyan ajándék, hogy a szellemek megkülönböztetésének ajándéka. Volt, hogy 
imádkoztam emberekért, és tudtam, hogy az egy démonikus dolog, ami okozza azt a 
betegséget. Most nem azért beszélek a démonokról, hogy minden sarkon a démonokat 
hajszoljátok – félre ne értsétek –, de az sem jó dolog, hogy a keresztények erről egyáltalán 
nem beszélnek. A Biblia nagyon is sokat ír róla. Azt mondja Jézus, hogy a hívők az én 
nevemben ördögöket űznek, és csak utána jön a nyelveken szólás. Amikor kiküldte Jézus a 
tanítványait, akkor mindig hatalmat adott nekik a démonok és az ördögök felett, mert a 
démonok, a sötétség erői létező erők, de a jó hírem az, hogy nem kell félni tőlük, mert le 
vannak győzve! Jézus legyőzte őket!  

A Kolosse levelet olvasd el, ha nem hiszed el nekem! Ott van benne, hogy legyőzte, bátran 
mutogatta őket, hatalmat vett rajtuk, ezért ha a fejed tetején ugrálnak, akkor az a te hibád és 
nem Isten hibája. Ez az, amikor jönnek olyan kérdésekre válaszok, amire nincs konkrét válasz. 
Miért halt meg? Imádkoztunk érte, olyan rendes ember volt, olyan hívő ember volt! Ilyenkor 
egy dolgot tudok mondani, mégpedig azt, hogy nem tudom. De vannak, akiknek erre van 
válasza. Vannak, akik például ezt mondják, szent meggyőződésük, hogy Isten akarata volt. 
Tehát, ha egy rossz dolog történt, az Isten akarata volt. Honnan veszed? A Biblia nem írja, 
hogy Isten akarata az, hogy az ember megbetegedjen, hogy meghaljon, hogy nyomorúságban 
éljen, akkor miért mondják azt, hogy Isten akarata? Isten nem gyilkos! Isten a 
megszabadítónk, Ő a mi megmentőnk, tehát nem kell olyan dologra válaszokat adnunk, amire 
nem tudjuk a választ. Amire viszont meg van írva a válasz a Bibliában, azokat kutassuk és 
ismerjük meg! Ha valamire kíváncsiak vagyunk, akkor először ne a szomszédunkat kérdezzük 
meg, vagy valamelyik szuper prédikátort, vagy pásztort, hanem először kérdezd meg Isten 
Szellemét, és utána elmehetsz a pásztorhoz, vagy bárhova. De ha a pásztor neked olyat mond, 
ami számodra újdonság, amit neked Isten nem jelentett ki, akkor még mindig imádkozzál egy 
kicsit, és az alapján hozzál döntést! Nem kell nekünk olyan dolgokat tudni, amit Isten nem 
kötött az orrunkra. 

Ilyen az elragadtatás is. A Biblia világosan írja, hogy senki nem tudja, még Jézus sem, de 
mégis volt, aki tudta, tutira. Ma is vannak olyan emberek, akik napra pontosan tudják, hogy 
mikor van az elragadtatás. Szerinted ez Isten Szellemétől van? Én már elég régi keresztény 
vagyok ahhoz, hogy engem ilyennel megetessél. Lehet, hogy szuper szellemi vagy, de én ezt 
nem fogom neked elhinni. Mutasd meg nekem a Bibliában, hogy hol van ott leírva, hogy 2000 
akárhányban, akárhányadikán. Honnan veszik ezt az emberek? Ezek mind megtévesztések, és 
erre építenek teológiákat, és vannak emberek, akik elhiszik. Miért hiszik el? Mert ha ismernék 
az Igét, akkor nem hinnék el. Világosan tanítja a Biblia, hogy lesznek hitető szellemek az idők 
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végén, ezek is láthatatlan erők. A legnagyobb hatalom ma a világon az információ. Lehet 
velem vitatkozni, de szerintem ez a legnagyobb hatalom. Akinél van az információ, aki el 
tudja adni az információt, az el tudja adni az ötleteit, és a sátán egy nagy informátor, egy 
nagyon aktív prédikátor. Nem az igazságot prédikálja, és megvannak a szószólói itt a világban, 
akkor mi miért nem szóljuk Isten Igéjét, miért nem szóljuk az igazságot? És ezek a láthatatlan 
erők irányítanak olyan démoni befolyásoltságú, ördögi befolyásoltságú embereket, akik az 
ördög szájíze szerint való dolgokat cselekszenek. Ez így volt a világtörténelemben mindig, és 
az Úr Jézus visszajöveteléig mindig így lesz, ezért kell ezzel foglalkoznunk.  

Én Jézusról prédikálok és Jézus dicsőségéről, de meg kell, hogy ismerjük a sátán 
természetét, mert ha megismered az ellenségedet, akkor nem tud becsapni, mert a tolvaj 
hazudni fog, ha nem ismerjük őt, akkor átver bennünket.  

Tehát a múltkor ott hagytam abba ugye, hogy a varázslás három szempontját meg fogjuk 
nézni! Az első a varázslás testi cselekedete, aztán megnézzük a gonosz szellemi erőket, és a 
varázslást a gyülekezeten belül, és a társadalomban, a családban és egyéb helyeken hogy 
folyik. Most az első Igénket fogjuk megnézni a Galata levél 5. résznek a 16. versétől olvasom.  

Galata 5,16.  
16. Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, így a testnek kívánságát nem fogjátok 

véghez vinni.  
Már az első mondat nagyon izgalmas: mondom, hogy a Szellem szerint járjatok. Ez nem 

parancs, ez egy utasítás, ezt hívőknek írja. Miért kell a Szellem szerint járnunk? Mert van egy 
testünk, és a testünknek vannak kívánságai. A testünk még mindig a bukott ádámi természetű 
test, és az is marad, mert ez a test és vér nem örökli Isten országát. Ez a test egy romlandó test, 
amelynek megvannak a kívánságai, Amivel foglalkoznunk kell, az a testünk, a testünk 
kívánságai. Jakab apostol világosan írja, hogy a kívánságra nagyon vigyázni kell, mert a 
kívánság megfoganván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Itt nem az 
üdvösség elvesztéséről van szó, hanem arról, hogy ha a testnek a kívánságait követjük, akkor 
abba bele lehet halni. Gondolj például egy alkoholistára vagy drogfüggőre, aki például 35 
évesen vagy fiatalabb korban meghal. Ez Isten akarata volt? Nem! Ez az illető döntése volt. A 
test kívánságait követte. Ugyanez van az alkohollal, ugyanez van a túlevéssel is, és sok 
minden mással, amire oda kell figyelnünk, mert a testünk egy romlandó test. Nekünk kell 
karbantartani, és vannak bizony fizikális dolgok, amiket meg kell tenni. Ugye, korábban 
elhangzott, hogy ha esetleg valaki vitamint vagy gyógyszert vesz be az mekkora nagy 
hitetlenséget meg bűnt követ el. Nem. Ha arra van szükséged és abban van a hited, akkor vedd 
be és talán segít neked. Hálát adunk Istennek a tudományért! De azért nézd meg, hogy mi van 
benne, ne egyél meg minden patkánymérget csak azért, mert azt mondják, hogy jó! Itt is Isten 
bölcsességére van szükségünk, hogy mi az, amit bevegyünk, mi az, amit ne vegyünk be, erre 
vannak szakemberek. Habár éppen most hallottam egy beszámolót, hogy az orvosi szakma 
hitele egy kicsit kezd alábbhagyni. Ez nem az én területem, ezzel nem foglalkozom, én a 
szellemi résszel foglalkozom. De azért manapság nem árt, ha két-három orvost megkérdezel, 
ha valami fizikális problémát az orvossal akarsz kezelni. Ez csak egy magánvélemény.  

Maradjunk itt ennél a résznél. Azt mondja, hogy a test kívánságait nem fogjuk véghez 
vinni. No, itt ér véget az emberi erőfeszítés. Amikor az ember saját maga akarja magát 
meg-jobbítani, akkor kudarcra van ítélve. A testi erőlködés, a saját önerőből való megigazulás 
és dolgok, azokban az ember elbukik. Tehát nem vagyunk erre képesek, és nem vagyunk 
annyira erősek, vagy egyik területen erősek vagyunk, a másikon pedig elbukunk, de ezért adta 
Isten a Szellemét.  

Isten Szelleme ebben is segítségünkre van, hogy a test kívánságait leküzdjük. Számtalan 
bizonyságot hallottunk, hogy valaki leszokott a dohányzásról egy csettintésre, amit hústestből 
nem tudott megcsinálni tíz-húsz évig. Amikor kérte Isten Szellemének segítségét, akkor azt 
mondta, hogy megadta magát végre, föladott az önigazulással meg az erőlködéssel, hogy 
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maga oldja meg a problémát. Azt mondta, hogy Uram, ez nekem nem megy, itt már csak Te 
segíthetsz! Igen? Akkor jó. És így leszokott a dohányzásról. Ugyanígy az alkoholtól 
megszabadulhatnak az emberek. Mert amikor az alkohol irányít, akkor már nem te vagy a 
tested ura. Amikor a nikotin irányít, akkor már nem te vagy a tested ura. Vagy éppen a koffein. 
Kávézom, és minden reggel megisszuk a feleségemmel a kávét, elbeszélgetünk, utána 
imádkozunk, de volt egy időszak, amikor három hónapig egy korty kávét sem ittam, mert nem 
a kávé ural.  

Tehát amíg tudod uralni a helyzetet, addig rendben van, de amikor már valami téged ural, 
akkor nem te vagy az ura, és nem a Szent Szellem uralja az életedet. A Szent Szellem soha 
nem akar téged leuralni. A Szent Szellem soha nem akar téged kényszeríteni. Aki ezt teszi, az 
egy másik szellemi erő, és az nem a Szent Szellem. Erről tudnunk kell, és erre oda kell 
figyelnünk.  

Galata 5,17–21. 
17. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen; ezek pedig 

egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. 
Látod, hogy a szellem tökéletes. A benned lévő szellem tökéletes. A tökéletlen törekszik a 

tökéletes ellen. Nem akarja a test, hogy tökéletes legyen, mert romlott, megromlott még akkor, 
amikor Ádám felségárulást követett el.  

A szellem pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat 
cselekedjétek, amiket akartok. Pál a nagy szolgáló, nagy apostol, és mégis azt mondja, hogy 
azokat teszem, amiket nem akarok. Hányszor tettünk már olyanokat, amiket nem akartunk? 
Van, aki nem tett soha olyat, amit nem akart? Nincs itt ilyen. Hányszor elhatároztál valamit, 
hogy ezt akarom tenni és pont az ellenkezőjét tetted. Igaz? Ez mindegyikünkkel előfordult, és 
ez a hústest természete. Az akaratunkat is alá kell rendelni Isten Szellemének. A lelkünket alá 
kell rendelni Isten Szelleme alá. A gondolatainkat. Mit mond Pál? Hogy foglyul ejtek minden 
gondolatot, amely az Isten értelme ellen emeltetik. Honnan jönnek ezek a dolgok? Van egy 
láthatatlan hatalom, amely téged rá akar venni arra, hogy Isten dolgait ne cselekedd meg, ne 
cselekedd meg az Igét, mert akkor tudja, hogy sikeres leszel, tudja, hogy nincs esélye. Éppen 
ezért rá akar venni téged olyan dolgokra, hogy nyugodtan tedd meg a test kívánságait. Ó, hát 
igazán nem számít az a kis kokó, kóstold meg legalább! Az előbb se lett tőle semmi bajod, hát 
akkor még egyszer! Aztán előbb-utóbb drogfüggővé leszel.  

Tehát a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik, és lehet, hogy nagyon pici lépés. Ezért 
nagyon résen kell lennünk! A fiataljaink fokozottan ki vannak ennek téve. Amikor én voltam 
fiatal, akkor ez még nem volt, hála Istennek. Akkor volt az alkohol, az is nagy kísértés volt. 
De hát most ezzel kell szembenézni. Menjünk tovább. 

18. Ha azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. 
A Szellem hogy vezet bennünket? Ő tökéletesen vezet bennünket. Ezért nem tudott mű-

ködni a törvény, mert az ember elhatározta, hogy megtartja a törvényt, aztán az sok esetben 
csak elhatározás maradt. Amikor Isten adta a törvényt Mózesnek, elmentek a Garizim és az 
Ebal hegyére, egyik helyen fölolvasták az áldásokat, a másik helyen fölolvasták az átkokat. 
Átokkal fogadták meg, hogy ha nem tartják meg a törvényt, akkor milyen átkok jöjjenek rájuk. 
Nem tudták megtartani. Hiába fogadkoztak, hiába akarták, nem volt meg a fizikai erejük 
hozzá. Ezért mondja a Galata levél, hogy akik törvény alatt vannak, azok átok alatt vannak, 
mert nem képesek megtartani a törvényt. Mi viszont nem vagyunk a mózesi törvények alatt, 
mi Isten Szellemének a törvénye alatt vagyunk, aki bennünk van, aki megadja az erőt is az 
akaráshoz, és hogy véghez tudjuk vinni azokat a dolgokat, amiket véghez kell vinnünk. Isten 
Szelleme nélkül nem megy, testi erőlködés az egész, nem fog működni.  

Nézzük, hogy mik a test cselekedetei, hogy azért ezt világosan átnézzük. Tehát a Szellem 
vezetni akar bennünket, a test pedig lázad ellene. A test nem akarja megtenni. Az Isten 
szerinti élet nem a törvény és az erkölcsi szabályok, hanem a Szellem vezetése. Erkölcsi 
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szabályokat a világ is tanít. De nekünk van egy vezetőnk, van egy Urunk, aki vezetni akar 
bennünket és a mi dolgunk az, hogy kövessük Őt. A megszentelődést sem érhetjük el testi 
erővel, emberi erőfeszítéssel. A megszentelődés alatt a Krisztusban való növekedést értem, 
nem azt, hogy szentté tesszük magunkat, mert ezt már Jézus megtette. Ő már szentté tett 
bennünket. A megszentelődés a krisztusivá válás folyamata, ahogy egyre inkább elváltozunk 
Jézus képére és hasonlatosságára. Hol? A lelkünkben és a testünkben. Melyik az a  részünk, 
amely már most olyan, mint a Krisztus? A szellemünk. Tudjátok, hogy ezt hány keresztény 
nem tudja? Nagyon sok drága testvérünk, és ha ezt nem értik meg, akkor az egész Szentírást 
sem értik meg. Mint ahogy szeretett Jim Sanders pásztorunk egyszer mondta, hogy ha nem 
különböztetjük meg a Bibliában, amit a Biblia megkülönböztet, akkor nem értjük meg az 
alapvető dolgokat.  

Nagyon sokan vannak összezavarodva, lelki szinten akarják megoldani azt, ami szellemi 
szintű probléma. Ha ez nincs különválasztva, akkor nincs igazi megoldás. Tehát a megszente-
lődést sem érhetjük el testi erővel és emberi erőfeszítéssel. A Galata 19-től 21-ig olvassuk, 
hogy mik a test cselekedetei. Ezt a részt négy kategóriába lehetne sorolni. Az első rész az a 
szexualitással foglalkozik. Azt mondja, hogy házasságtörés, paráznaság, de olvassuk el előbb 
az Igét.  

19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, parázna-
ság, tisztátalanság, bujálkodás. 

Azt hiszem, hogy a házasságtörésről megint csak nem kell beszélni, az bűn, Isten előtt nem 
kedves dolog. Aki ma ebben a modern világban erről beszél, arra azt mondják, hogy ezt az 
embert itt felejtették a múlt évszázadokból. Ilyen konzervatív dolgokról beszélünk ebben a 
mai modern, liberális korban. Isten nem változott meg, Isten továbbra is konzervatív marad, 
és ha Isten vezetni akar téged, akkor konzervatív módon fog téged vezetni, még akkor is, ha 
ez a liberálisoknak nem tetszik. Isten nem hajlandó megváltozni. A házasságtörés, itt írja, 
hogy a hústestnek a cselekedetei, nem Istentől való cselekedet. Jézus elég magasra tette itt is a 
lécet, ha gonosz kívánság miatt nézel akár egy nőre vagy férfira, akkor az már olyan, mintha 
megtetted volna. Megint csak honnan származik? A kívánságból. A test akaratából. Szellem 
által vezetettnek kell minden hívőnek lennie. A paráznaság a pornea görögül, innen származik 
a pornó kifejezés. Tehát ez a tiltott szexuális kapcsolat, erről beszélek. Ezek mind a 
hústestnek a cselekedetei. Tudjátok, mennyi problémának, mennyi válásnak, mennyi családi 
szétesésnek, mennyi mindennek az alapja ez?  

Isten ettől óv bennünket, nem valamilyen élvezetektől akar megóvni bennünket, mert 
igazából semmi probléma nincs a szexualitással, az egy jó dolog legális keretek között. Azt 
Isten adta, és amit Isten adott, és amit megteremtett, az jó, ezzel nincs probléma. A probléma 
azzal van, ha ez illegális módon történik, törvénytelen módon, ha olyan módon, ahogy Isten 
nem akarja, hanem ahogy az ördög szeretné, hogy történjen. Isten jó dolgait képes fölhasz-
nálni a sátán ellenünk, ha azt nem megfelelően használjuk. Olyan, mint a konyhakés. A 
konyhakés egy hasznos eszköz, lehet vele szeletelni, de ha valaki rosszul használja, meg is 
lehet vele ölni valakit. Nem az eszköztől lesz valami jó vagy rossz, hanem attól, hogy mire és 
hogyan használjuk. Ugyanez a helyzet ezzel is, nem szívesen vesszük, de írja a Biblia. Ha 
aszerint járunk el, amit a Biblia ír, akkor ez a hústest cselekedeteinek minősül. 

 A házasságban élő embereknek nem lehet olyan tanácsot adni, hogy ha összevesztél a 
férjeddel vagy a feleségeddel, akkor válj el. Tudom, hogy köztünk ilyen nincs, aki bármikor is 
összeveszett volna a férjével vagy a feleségével, nálunk néha előfordul, de akkor megvan 
ennek a legális módja, ilyenkor ki kell békülni. Az nem azt jelenti, hogy akkor hagyd ott a 
kecske férjedet meg a kecske feleségedet! Ez egy sátáni, ördögi tanács, mindegy, hogy ki adta. 
Teljesen mindegy, hogy ki.  

Világosan beszél a Biblia és egyértelműen vannak dolgok, amiket ki kell mondani. Ezek a 
hústest cselekedetei. A Szellem biztosan nem a válóperes ügyvédhez vezet, ebben száz száza-
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lékig biztos lehetsz. Mi van akkor, amikor ilyenek történnek? Akkor ott szakadások vannak, 
nyomorúság van, szenvedések vannak. Ki okozza? Isten okozta ezt nekünk? Nem, egy kíván-
ság, ami egy apró dologgal kezdődött. Mert a szomszéd fűje mindig zöldebb. Hányszor érik 
az embert kísértések ezen a területen, ugye? Azért van a Szent Szellem, hogy már a gondolat-
nál, már a kívánságnál, ott a csírájában a legkönnyebb elfojtani. Erről tanít a Biblia bennünket. 
Mert a gonosz támogatni fogja a hústested kívánságait. Ó, hát nem tudja meg senki! Ó, hát 
mit számít az! A gonosz mindig hazudik, mindig rávesz. A Biblia nem véletlenül tanít erről. 
A tisztátalanság – ide a gondolatok is beletartoznak, a szavak, és bizony tettekben is 
megnyilvánul. A bujálkodás – a szégyentelen, kicsapongó életmód. Mindezt a gonosz támo-
gatja, főleg a hívőt támogatja, mert a világiak olyanok.  

A homoszexualitás mögött is démoni erők állnak, démoni befolyásoltság. Teljesen mind-
egy, hogy ki mit mond, a Biblia világosan írja. Sem Ádámot, sem Évát nem teremtette Isten 
homoszexuálisnak. Nem az emberekkel van a bajunk, hanem ezzel az istentelen gonosz 
cselekedettel. Amire Isten azt mondja, hogy gonosz, arra én is azt mondom, hogy gonosz, és 
amire azt mondja Isten, hogy jó, az jó. Ezzel nem az embereket akarjuk bántani. Tehát nem 
két Évát teremtett Isten és nem két Ádámot, hogy sokasodjatok és szaporodjatok.  

Isten nem fog megváltozni. A sátánnak pontosan ez a terve, ez a célja, hogy az isteni 
teremtett rendet fölborítsa. Ehhez megvannak az istentelen, sátáni emberek, akik támogatják 
az Isten ellenes és az Ige ellenes dolgokat. Ma még prédikálhatok erről, most még nem csuk-
nak le érte, de mit lehet tudni tizenöt év múlva? Akkor is ezt fogom prédikálni, mert ez az 
igazság és ezt mondja Isten Igéje. Teljesen mindegy, hogy kinek tetszik és kinek nem. Jönnek 
azzal, hogy a jogaik. Persze, megvan a jogod ahhoz is, hogy leugorj akár a harmincadik 
emeletről is, csakhogy tönkre mész benne, elpusztulsz. Tehát a tiltást, a korlátot Isten nem 
azért rakta, hogy az ellened van, hanem éppen azért, hogy megvédjen téged.   

Aztán vannak az ügynevezett vallásos bűnök, ez a második kategória, ahogy itt én szét-
szortíroztam. A bálványimádás – ez megint egy régi kultúrából származik. A női és a férfi 
prostitúció mindig együtt volt a bálványimádással. Pálnak is foglalkozni kellett ezzel, hogy 
avatott férfi paráznák és női paráznák voltak, és ott végezték az istentelen dolgaikat a bálvá-
nyok előtt. Ez onnan származik, tehát összeköthető a bálványimádással a prostitúció is. A 
varázslás, a gonosz erők imádata, ehhez általában hozzátartozik a kábítószer fogyasztás. An-
nak idején, még a korai időkben is ezzel foglalkozni kellett. Olvassuk fel azért az Igét is.                                          

20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, 
patvarkodások, visszavonások, pártütések, 

Itt vannak ezek a visszavonások. Megnéztem a görögöt, végignéztem több bibliafordítást 
ezzel kapcsolatban. A visszavonásoknál ott van a lázadás, azt is jelenti az a szó.Tehát ez mind 
a varázslással kapcsolatos, illetve az úgynevezett vallásos bűnökhöz, azaz az idegen vallások 
és istentelen vallások tevékenységeihez tartozik.  

A 21-es versben pedig a közösséggel kapcsolatos vétkek vannak, ilyenek például az irigy-
ségek:   

21. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről 
előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselek-
szenek, Isten országának örökösei nem lesznek. 

Itt nem az üdvösség elvesztéséről van szó, hanem az örökség elvesztéséről. Mi a mi 
örökségünk a Krisztusban? Az, hogy krisztusi életet éljünk, hogy élvezzük Isten áldásait. Mi 
örökösei vagyunk Istennek és örökös társai vagyunk Jézus Krisztusnak. Ha a hústest kíván-
ságainak megadod magad, akkor nem tudsz hozzájutni az örökségedhez. Éppen azért akarja a 
gonosz, hogy ezt tedd, hogy a krisztusi örökségedet ne tudd birtokba venni és élvezni.  

Mondjuk egy házasságtörés miatt egy család széthull, akkor elveszted a békességedet, 
elveszted azokat az áldásokat, amit Isten adott. Tönkre mennek az emberi kapcsolatok, a csa-
ládi kapcsolatok, a társadalmi kapcsolatok, és a sátánnak épp ez a célja. Ő ráveszi az embe-
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reket és közben úgy tesz, mintha nem is létezne. A legnagyobb átvágás, hogy az emberek 
megnyithatják magukat, még keresztények is ezeknek a démonikus erőknek. Például a hamis 
próféciáknak. Mi a célja az ördögnek? A múltkor is volt erről szó. Az, hogy az irányítása alá 
vonjon téged. Ez a sátán célja. Ő irányítani akar. Ő nem vezetni akar, hanem irányítani. Majd 
mindjárt rátérünk, hogy milyen módjai vannak az irányításnak, hogyan teszi ezt a gonosz.  

A viszálykodás az ellenségeskedés következménye. Az ellenségeskedés honnan származik? 
Szintén a lázadásból. Vannak lázadó emberek. A lázadó ember nem elégszik meg azzal, hogy 
ő lázad, hanem lázít másokat. Itt kezdődik az egész. Ha megtörténik valaha egy ilyen 
gyülekezetben vagy bármelyik gyülekezetben, akkor ez nem egy új találmány. Pálnak ezzel 
kellett foglalkoznia már kétezer évvel ezelőtt és így lesz ez akárhány év múlva is.  

Ha valaki megadja magát az ellenségeskedésnek, akkor jönnek a versengések, jön a vi-
szálykodás, ami az előzőnek a következménye. Abból mi lesz? Gyűlölködések, féltékenység, 
az énközpontú ember bűnös viselkedése. Aztán jön a harag. Amikor barátok, amikor testvérek, 
vagy akikkel együtt szolgáltunk – jön egy megosztó ember, jönnek a lázadók, és megosztanak 
barátságokat, gyülekezeteket, testvéreket. Mi ennek az oka? A hústest kívánságai. Amikor 
emberek megnyitják magukat, és nem Isten Szellemének vezetését követik. Isten Szelleme a 
békességre törekszik, nem a viszályra, sem pedig a megosztásra. Kinek nyitotta meg ilyenkor 
magának a drága keresztény? A gonosznak nyitotta meg magát és az ő terveit hajtja végre. A 
sátán használja erre a keresztényeket. Az újjászületett keresztényeket is, akiknek az elméje 
nincs megújítva, akik tele vannak világi kívánságokkal, akik szintén a sátáni hústesti 
természetet akarják használni a Krisztus Testének az építésére is. De az nem az építésére van, 
hanem a rombolására.  

Amikor előbújik az én, előbújik a patvarkodás, az önzés, mások kárán előre jutni. A jó 
hírem az, hogy le van győzve! Ezt szeretném hangsúlyozni. Nem a gonoszt szeretném fölma-
gasztalni, csak azért beszélek erről, mert tanít róla a Biblia, másrészt pedig azért, hogy felis-
merd, hogy mind a hústest cselekedetei, amikor patvarkodások vagy másoknak a leigázása, az 
irányítása, a leuralása történik. Ez sajnos nagyon sok gyülekezetben van.  

Vannak testvéreink, akik nem tudom már hány gyülekezetet végigjártak, és egyszerűen el-
hagyták a gyülekezetet. Ezeket mondjuk valláskárosultaknak, hogy károk érték őket, mert 
rossz tapasztalataik vannak a gyülekezetről. A gyülekezetben ezt nem szabad, hogy 
megengedjük. Egyébként sem szabadna megengedni ezt sem a családban, sem semmilyen 
közösségben, de a gyülekezetben végképp nincs helye ennek. Mi itt azért jövünk össze, hogy 
Istent imádjuk, azért jövünk össze, hogy békességünk legyen, azért hogy áldást vegyünk 
Istentől, azért jövünk, hogy Istent imádjuk és épüljünk Őáltala, és hogy erősítsük, növeljük, 
formáljuk a közösséget.  

Isten közösségben gondolkodik, egyénben nem Isten gondolkodik. Én majd megmutatom, 
hogy én mekkora szolgáló vagyok! Na, ez egy teljesen önző, sátáni gondolkodásmód! Mi azt 
szeretnénk megmutatni, hogy Jézus mekkora. Ha nem ez a célunk, akkor eltévesztettük az 
egész szolgálatunkat. Az emberek előbb-utóbb annyira megnyitják magukat ezeknek a bűnös 
kívánságoknak, hogy teljesen démonizálttá válnak. Teljességében uralja ez a vágy, és annyira 
uralja, hogy mindent képes megtenni a hatalomért – mert végül is a hatalomról van szó, a 
hatalom nélkül nem nagyon lehet irányítani –, és minden eszközt megragad. Nos, ebben a 
Szent Szellem nem fogja támogatni! Senkit nem fog támogatni, sem engem, sem téged, sem 
senki mást az égvilágon. Ha a Szent Szellem ebben nem támogat, akkor valami erőre szükség 
van, és ilyenkor nyitják meg az embereket az okkultizmusnak, és előbb utóbb a sátán pusztu-
lást fog okozni az életükben meg a követőik életében is. Ebben biztos lehetsz, mert a Biblia 
ezt írja. Ezért kell, hogy óvakodjunk ezektől a dolgoktól!  

Meghasonlás, széthúzás. A visszavonásokat kiírtam a görögből, hogy mit jelent. Meg-
hasonlás, széthúzás, elszakadás, lázadás – ezt jelenti szó szerint. Pártütések, bizonyos dolgok 
vagy személyek miatt veszekednek. Ezt írja, a szótárból másoltam ki. A Károli Gáspár hozza 
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a görög fordítást, onnan írtam ki. A pártütések pedig szintén a közösségek ellen vannak, 
ugyanez van a világban, ugyanez van a munkahelyeden, ugyanez van a családodban is. Én 
inkább az anyóshoz húzok, én meg inkább a másikhoz húzok. Vannak ilyenek? Én nem 
csípem az apóst. Én nem szeretem a másik testvérét. Vannak ilyenek a családban. Keresztény 
családokban is. Ez viszálykodás, viszálykodásszítás, széthúzások, pártütések. A Biblia figyel-
meztet bennünket, hogy ebből sok gonosz cselekedet származik. Egyébként ez van a világban 
a pártoknál is, vagy a vallási irányzatoknál, amikor vallási viszályok vannak. Patvarkodás, 
meghasonlás, szakadás és eretnekség. Az eretnekség szó egyik jelentése válogatás. Ezt kérem 
Isten Igéjéből, ezt nem kérem. Az áldásokat kérem, hogy hazudozni nem szabad, azt nem 
kérem. Ez a válogatás, az eretnekség, amikor válogatunk, és azt mondjuk, hogy ezt elfogadom 
Isten Igéjéből, ezt nem fogadom el. Vagy az irigység. Amikor azt kívánja valaki, ami a másé. 
Ezek felelősek a kapcsolatok szétszakadásáért a családban, a gyülekezetben, a társadalomban, 
a közösségben. Nézd meg, hogy ez folyik a világban is, ami ide le van írva a Galata levélben! 
Mindez a hústest kívánsága. A negyedik az alkohollal kapcsolatos, a részegeskedés és a 
tobzódás. Egészen a 21-es versig írja.  

Még egyszer mondom, ezek nem az üdvösség elvesztését jelentik, hanem akik az erkölcsi 
romlottságnak ezen a szintjén élnek, ők az örökségüket nem képesek birtokolni. Nem képesek 
az isteni áldásokban, az isteni békességben járni, és azokban az ígéretekben, ami nem is ígéret, 
hanem már a miénk, de nekünk kell megtartani. Ahogy Ádámot megbízta a kert őrzésével, 
ugyanúgy téged is, hogy őrizd azt, amit Isten rád bízott. Ezt nekünk kell megtenni, ezt nem 
fogja Isten megtenni. Ha valami nem úgy megy, akkor nem mondhatom, hogy ez volt Isten 
akarata, hanem én nem voltam a helyemen. El kell ismerni, hogy elrontottam, eltévesztettem, 
és mindannyian eltévesztettük, ehhez pedig alázatra van szükség. Meg kell térni, a hívőnek 
kell megtérnie. Sokszor meg kell térni, lehet, hogy egy nap többször is meg kell térni. Meg 
kell változtatni azokat a rossz dolgokat, amik nem jó irányba visznek bennünket. Ha rossz 
irányba megyünk, akkor rossz helyre jutunk ki. Ez egyszerű bölcsesség és paraszti logika. Ha 
valaki rossz vonatra szállt fel, akkor leszáll a következő állomáson és fölszáll egy jó vonatra. 
Nekünk ugyanezt kell tenni, ha nem jó irányba megyünk. A bűn legyőzésére Isten 
Szellemének a gyümölcsét kell használnunk, a 22-es versben olvashatjuk. A szellem 
gyümölcse a szeretet, az nem az én erőlködésem gyümölcse. Fontos meglátnunk, hogy a 
kilenc szellemi gyümölcs nem a hívő erőfeszítésének az eredménye. Jönnek vádlók, hogy 
nem jártok szeretetben! Közben nem járnak a gyülekezetbe, nincsenek itt, és érdekes módon 
amióta nincsenek itt, azóta szeretet van. Mielőtt másokat megítélnénk, menjünk haza, nézzünk 
bele a tükörbe és a saját házunk táján nézzük meg, hogyan állunk mi ezzel, és az sokat fog 
nekünk segíteni.  

A Szellem ellenőrzése, vezetése alatt álló emberé a Szellem gyümölcse. A gyümölcsöt a 
Szellem hozza. Nyilván nem látjuk a Szent Szellemet, mint ahogy nem látjuk a szelet sem. De 
látjuk a hatását. A Szent Szellemet sem látjuk, viszont látni fogjuk a gyümölcseit. A Szent 
Szellem egy láthatatlan személy, mint tudjuk.  

Ahogy fölsoroltam, ilyen a test bukott természete, és ezzel a gyülekezetben is találkozunk, 
sajnálatos módon. Mindegy, melyik gyülekezetbe mész, mindegyikben lesz ilyen. Tudod, 
miért? Mert mindenhova emberek járnak, és minden embernek van hústeste. Amíg minden 
embernek van hústeste, minden hústestnek vannak testi cselekedetei is, nem csak tökéletes 
cselekedete van. Bárhova mész, ezzel mindenhol szembesülnöd kell, sajnos. Úton vagyunk, 
növekedünk. Azért tanítok róla, azért beszélünk róla, hogy változzunk meg. Meg kell változ-
nunk! Az az ember, aki azt gondolja magáról, hogy ő már tökéletes, az javíthatatlan! Nem 
lehet segíteni azon az emberen. Én is tudom magamról, hogy nekem változnom kell. Már sok 
mindenben változtam, de nagyon sok mindenben még változnom kell. Te hogy vagy ezzel? 
Ezt szerettem volna hallani, hogy igen, nekem is változni kell. Nem a feleségedet kell megvál-
toztatni, nem a szomszédodat kell megváltoztatni, nem a melletted, mögötted, előtted levőt, 
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hanem saját magadat! Köszönöm, hogy idáig eljutottunk! Nagy lépést tettünk ma előre, ha ezt 
fölismerjük, és nem csak azért mondtátok, mert én kértem, hanem tényleg szívből jött, akkor 
óriási lépést tettünk előre Isten útján. Nekem kell változni! A Szent Szellemet pontosan azért 
adta Isten, mert a Szent Szellem által vagyunk képesek elváltozni az Ő képére, hasonla-
tosságára. A megszentelődés az Isten Szelleme által megy végbe és ne hagyd magad átverni!  

Hogyan akar az ördög uralni bennünket? Három dologgal: manipuláció, megfélemlítés, 
leuralás. Egyik sincs Isten Szellemétől! Amikor manipulálnak téged, például, fölhívnak 
telefonon, amúgy ez egy keresztény gyakorlat, ami gyakran előfordul, hogy már olyan rég 
beszéltem veled, már annyira hiányoztál, tudod, imádkoztam és följöttél imában. Elkezd 
neked hízelegni, de utána szépen elkezdi szórni másokra a mocskot. Manipuláció, mani-
puláció, manipuláció! Ha valaki olyan fölhív, aki nem hívott fel harminc évig, akkor legyen 
már gyanús, hogy mit akar, legalább gondolkodj! Ez a megtévesztés! Tiszta sátáni, ördögi 
dolog! Szeretem nevén nevezni a dolgokat, ezért lehet, hogy sokan nem szeretnek, de akkor is, 
nevezzük már nevén a dolgot! Úgyse fog mindenki szeretni, ne akarj mindenkinek megfelelni! 
Nagyon tetszett, amikor Laci azt mondta, és most tőle idézek, hogy egyszemélyes 
közönségnek játszunk, úgyhogy mi Istennek akarunk megfelelni. Nem kell embereknek 
megfelelni, nem tudsz megfelelni mindenkinek. Mindegy, hogy milyen szuper jó vagy, úgyse 
fog szeretni mindenki.  

Ezt még egyszer elmondom, mert lehet, hogy megdöbbentetek. Volt-e valaki jobb Jézusnál? 
Nem. Mindenki szerette? Sajnos nem! Elment a falujába, ahol felnevelkedett, ott mindenki 
szerette? Azt mondták, a mi falunk szülöttje a világ leghíresebb embere, a leghíresebb rabbi 
az egész világon, sőt a Megváltó? Így lelkesedtek Názáretben Jézusért? Ezt olvasod? Pedig 
minden okuk meglett volna rá. Akkor te miért akarsz megfelelni mindenkinek? Lesz olyan, 
aki úgy fog utálni, ahogy csak bír, akármilyen jó vagy és akármilyen szuper vagy. De ez nem 
azt jelenti, hogy rossz lennél. Mit csinál az ember? Hát, látod, ezt mondták rólam! Ha sokat 
mondják rólad, még elhiszed. Nem, nem! Isten véleménye fontosabb! Tudom, hogy igaza van 
egy-két dologban, tudom, hogy sok mindenben meg kell változnom, de aki ezt mondja, neki 
is.  

Sokféle módja van a manipulációnak. Mi a végcél? Mindig az irányítás! Ez a társadalom 
minden területén így van. Nézd meg, ha neked el akarnak adni bármit, akkor a tévében fújják 
két éven keresztül, hogy milyen nagy veszélyben vagy, milyen hatalmas veszélyben vagy. Én 
nem azt akarom mondani, hogy nincsenek veszélyek, az egész világ egy olyan veszélyes 
terület, még senki ne élte túl, de a félelmet sulykolják beléd. Manipuláció, manipuláció! Ha 
sokat mondanák a tévében, akkor valaki már a szemére is maszkot tenne, mert manipuláció, 
mert elhiszik az emberek. Miért? Mert a tévé mondta. Ki az a tévé? Nagyobb, mint Isten? 
Nem! Mégis mindent elhiszel. Bocsánat, de kérjünk már egy kis isteni bölcsességet, 
egyszerűen kérdezzük meg Istent, mert nem kell mindent megenni, amit eléd tálalnak. Tudom, 
nem divat manapság, de nem árt gondolkodni se. Isten azért teremtette az agyunkat, hogy 
használjuk. Isten bölcsességét használjuk, nem kell mindent megenni, amit eléd tesznek. Nézd 
meg, hogy az jó neked, vagy sem, hasznos neked, vagy sem! Nem kell mindenkitől mindent 
elfogadni, az csak manipuláció minden területen.  

Például, Isten rendje a családban. Ez is az isteni rend, hogy a férj a feleség feje. A 
gyerekeknek a szülők a fejei. Ez az isteni rend! Vissza lehet élni ezzel is? Hát persze! Amikor 
a férj hatalmaskodik a feleségén vagy fordítva a feleség hatalmaskodik a férjen. De van 
tovább is, hogy úgy szeresse a férfi a feleségét, mint a saját testét. Ez is ott van! Az is 
manipuláció, mikor azt mondod, hogy jaj, csak apád meg ne tudja, mert dühös lesz, akkor ez 
lesz, meg az lesz! Mi ez? Manipuláció és utána jön a megfélemlítés, az erőszak, a durvaság. 
Ez isteni dolog? Nem, nem, ez egy teljesen hústesti, sátán irányította dolog, amikor a meg-
félemlítés eszközével él valaki. Ez a sátán eszköze. Mi a cél? Az, hogy átvegyék az irányítást. 
A feleség akarja irányítani a férjét. Ha nem teszed ezt, nem kapsz vacsorát! Mi ez? 
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Manipuláció! Zsarolás! Folynak a családokban ezek a dolgok. Ördögi, sátáni dolog. Tetszik, 
nem tetszik, kimondom. Bizony, nagyon meg kell vizsgálni magunkat a házasságon belül is, a 
családon belül is, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. A gyerek, amikor rettegve megy 
haza, hogy otthon van-e az apám, akkor mi van abban a családban? Az isteni szeretet, meg a 
békesség? Mert mit fog szólni, ha megjön. Mi az Atyánkat így várjuk, hogy mi lesz, ha 
visszajön az Úr? Örülni fogok, mert én tudom, hogy jó, Ő nem azért jön, hogy fejbe verjen 
bunkósbottal, hanem azért jön, hogy hazavigyen végre. Meg fog történni előbb utóbb ez is 
velünk. Csak mondom, hogy milyen manipulációk vannak. 

 Mi a cél? Az irányítás, a hatalmaskodás a másik fölött. Ez itt kezdődik kicsiben. Azért 
beszélek róla, hogy ez a családban kezdődik, a házasságban kezdődik és ezek démonikus dol-
gok. Ez mind a hústest kívánsága. Mi van, ha véletlenül összeszólalkoztak a házaspárok? Mi 
az isteni rend? Helyre kell állítani az isteni rendet! Továbbra is a férj a feje a feleségnek, de 
hogy áll vissza az isteni rend? Ha megbeszéljük a dolgokat szépen, nyugodtan. Miután már a 
tányércsapkodás megtörtént, utána meg lehet beszélni. De hisszük azt, hogy lehet értelmes 
beszédet folytatni. A duzzogás, a zsarolás, a manipuláció, ezek mennek mennek a családban, 
mennek a munkahelyen és minden területen. A bukott embernek ez a természete, a 
manipuláció. Ez is a hústest természete és ez is a varázslás kategóriájához tartozik.  

A másik, ami a gyülekezetben szokott előfordulni, a bűntudatkeltés – ez is a manipuláció 
része. A Szent Szellem nem kelt bűntudatot benned! A bűntudatkeltés, hogy te vagy a hibás, 
te vagy az oka, miattad van ez az egész, hogy érezd magad nagyon rosszul és érezd magad 
nagyon bűnösnek, mert nem azt tetted, amit én elvárok! Mert nem olvastad eléggé a Bibliádat, 
nem imádkoztál eleget, ezt nem tetted, azt nem tetted, amazt nem tetted. A bűntudatnak soha 
nem érünk a végére. Lehet-e kárhoztatni az embereket a végtelenségig? Lehet! Sajnos ezt még 
gyülekezeti szószékről is hallják a hívők és bűntudatot ébresztenek bennük. Nem kell bűn-
tudatodnak lennie! Isten Szelleme vezet, van, hogy öt percet kell imádkoznod, van, hogy öt 
órát. Isten Szelleme tudja, hogy mikor mit kell tenned. Van, amikor öt percet olvasod a 
Bibliádat, van, amikor egész nap bújod az Igét. Majd Isten eldönti, vagy te eldöntöd, és majd 
veszed a vezetést, ahogy Isten vezet téged.  

Ilyen is van: ha nem teszed ezt meg azt, akkor nem foglak téged elismerni. Nyugodtan fel 
lehet tenni a kérdést magunknak, hogy annyira fontos az ő elismerése? A manipulációnak 
ezek mind a részei. Sajnos megtalálhatók ezek a gyülekezetben is. Átéltünk ilyeneket mi is, 
meg akarták mondani, hogyan kellene vezetnünk az egyházat, olyan emberek, akik soha nem 
vezettek egyházat, gyülekezetük sincs, csak a bajt keverték. Igen, nekem is megmondták, 
hogy mit kellene tennem. Aztán elmondtam neki, hogy jelenleg én vagyok a gyülekezet 
vezetője, az én felelősségem, hogy hogyan döntök. Nagyon nem tetszett neki. Mi ez? Irányítás! 
Manipuláció! Gyűjtötte a csoportot maga köré, hogy támogassák a szuper ötletét. Meg akarta 
mondani, hogy ki prédikáljon, kit dicsérjünk meg, kit nevezzünk ki. Átvette a Szent Szellem 
szerepét. Úgy gondolta, hogy az a pásztor bolond, úgysem hall a Szent Szellemtől, de ő a 
szuper szellemi. Mi lesz? Előbb utóbb a szellemi szemétdombra kerülnek. Ez a manipuláció 
megtalálható minden keresztény gyülekezetben. Hamis próféciák, meg amit akarsz, minden. 
Oda kell ezekre figyelnünk, mert mind a sátán manipulációja, hogy átvegye a gyülekezetben 
az irányítást. Igen, kell imádkozni a vezetőkért, kell imádkozni a pásztorokért, azért, hogy 
bölcs döntéseket hozzanak, és nagyon fontos, hogy meglásd, ha valami nem úgy van, de azt 
meg lehet intelligens módon beszélni. Az erőszak meg a leuralás a varázslás része. Azt 
hiszem, éltünk át mindannyian ilyet.  

Jakab 1,14–15. 
14. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.  
15. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált 

nemz.  
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A sátán kihasználja ezt a vágyat, kihasználja a kívánságot. Ádámot a tudás utáni vágy vitte 
a bűnbe. A kíváncsiság, hogy lehet, hogy annak a kígyónak igaza van. Jogtalanul tette azt, 
amit tett.  

A gonosz varázslás, mint szellemi erő, egy természetfeletti erő, ami több mint emberi 
képesség. Van ilyen a Bibliában is. Minden természetfelettinek két forrása van, vagy Istentől 
jön, vagy a sátántól. Minden, ami nem Istentől jön, az a sátántól van. Például, lázadásban 
vannak hívők több éve, nem látjuk őket, és akkor mondják, hogy én nem hagytam el Istent. 
Persze, hogy nem hagytad el, ha egyszer Krisztus benned lakik, Ő soha nem hagy el, ő mindig 
ott van benned, de akkor mi irányít téged, mi irányít bennünket? A varázslásnak vannak 
különféle dolgai, főleg Afrikában, de keresztények is átkozzák, megfélemlítik egymást. 
Olvasunk ilyet a Bibliában, amikor Bálámmal Bálák meg akarta átkoztatni Izraelt. Ez az 
ószövetségi időkben a hadviselés része volt, hogy megátkozták az ellenséget. A fáraók 
megátkoztak más népeket. Az ő isteneik nevében mentek harcra. A harcok mögött mindig 
szellemi erők voltak. A múlt alkalommal felolvastam az Ésaiás 36-ból, amikor Ezékiás ko-
rában Asszíria megtámadta megtámadta Júdeát. Akkor a király küldönce azt mondta, hogy a 
mi isteneink legyőzték már az összes nép Istenét, végigsorolta ott az egész mediterráneumot, 
és a ti isteneteket is le fogja győzni, mert a mi Istenünk sokkal nagyobb, mint a tiétek! Ezzel 
fenyegették Izrael népét. De hálát adunk Istennek, Ezékiás király nem dőlt be ennek, hanem 
azt tette, amit Isten mondott a prófétán keresztül. Igaz, hogy legyőztek harminchat várost, de 
nem tudták elfoglalni Jeruzsálemet.  Száznyolcvanötezer ember ott halt meg. Isten harcolt a 
legerősebb hadsereggel és legyőzte őket, mert Istenre hallgattak. Mindig az isteneikkel jöttek 
és a varázslással. Ez ma is ugyanúgy van.  

Ha megnézzük Bálámot, ő nem Isten embere volt. Nyitott volt a gonosz szellemre és 
hallgatott néha Istenre is. Sajnos ez a kettősség keresztényeknél is megvan, hogy van, amikor 
Istenre hallgatunk és van, amikor megnyitjuk magunkat és a gonosz befolyása alá kerülünk. 
Nagyon oda kell figyelnünk, mert a gonosz irányítani akar, uralni akar bennünket.  

A jóslásra és a jövendőmondásra találunk példát az Apostolok cselekedeteiben is. A 
terméke a tudás, egy természetfeletti tudás, amit nem természetes módon tudnak az emberek. 
Az Apostolok cselekedetei 16-ban olvassuk, hogy egy jövendőmondó leány kísérte Pál 
apostolt és mondta, hogy ezek a magasságos Isten szolgái. Milyen csodálatos, a legtöbb 
gyülekezetbe bevették volna prófétának, hogy micsoda szellemi kijelentése van! ő volt az első, 
aki fölismerte az Isten szolgáit, amikor Filippibe mentek! Micsoda kijelentést kapott! De egy 
gonosz szellem volt benne. Még a nagy Pál apostol sem volt biztos abban, hogy ez most 
Istentől van, vagy egy gonosz szellem. Három napig ezt csinálta, és tulajdonképpen igazat 
mondott és jót mondott. Hirdette róluk azt, hogy ők a magasságos Isten szolgái, akik az 
üdvösség útját hirdetik. De ezt egy gonosz szellemtől tudta, ezért a harmadik napon Pál kiűzte 
belőle. Ez a helyzet, hogy az emberek megnyithatják magukat a jónak is, de a gonosznak is. 
Természetfeletti módon tudott erről, de a sátán stratégiája a gyülekezet ellen meghiúsult. 
Pontosan ez a gonosz terve, hogy mond neked igazat, ötször, hatszor.  

Ugyanez a helyzet a varázslással, a jósnők, a szerelmi bájitalok. Tudjátok, hány keresztény 
csinálja ezeket? Elmegy a jósnőhöz és megkérdezi, hogy sikeres lesz-e. Ezek mögött mind 
gonosz szellemek állnak. Van, aki jósoltatni ment, a jövőt akarta megtudni. Még csak nem is 
keresztény az illető, milyen szellem áll mögötte? Képes hozzáférkőzni a gonosz, még a 
keresztényhez is. Nagyon észnél kell lennünk! A sátán stratégiája nem változott meg, mind a 
mai napig meg akar téveszteni bennünket, uralni, megfélemlíteni, manipulálni akar bennünket. 
Nekünk résen kell lennünk és Isten Szellemének a vezetését kell követnünk. Nem szabad, 
hogy a gonosz tőrébe essünk, és meghajoljunk a gonosz előtt. Pál apostollal is ez volt a 
helyzet, a 2Korinthus 12-ben azt olvassuk, hogy a sátán angyala gyötörte Pál apostolt. Miért? 
Azért, hogy ne tudja végezni Isten munkáját. Ez mind a háttérhatalomhoz tartozik. De azt is 
látni kell, hogy Pál apostol, Péter apostol és az összes többi tanítvány, mind használták Isten 
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erejét. Jézus azt mondja, hogy a kisujjával űzte ki a démonokat. A Lukács 13-ban olvasunk 
egy meggörnyedt asszonyról és azt mondja Jézus, hogy a betegség szelleme volt benne. Jézus 
kiűzte belőle, mert egy gonosz szellem tartotta fogva. Hatalmunk van a gonosz fölött! 

 Még egyszer, végszóként, a gonosz le van győzve! Neked és nekem az a feladatom, hogy 
Isten Szellemének az erejével a talpam alatt tartsam őket. Mindegy, hogy kis démon vagy 
nagy démon. Ámen! Legközelebb folytatjuk! Dicsérjük az Urat! Adjunk hálát Neki, hogy 
ilyen hatalmat adott az embernek. Köszönjük Isten kegyelmét! 

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
  A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
       
 

 
 
 
 
 

          

                                       


