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A HÁTTÉRHATALOM 4.  
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2022.08.21. 
 

Vannak nagyon fontos információk Isten Igéjében, úgyhogy azt szeretném ma veletek 
megosztani. Folytatni fogom a Háttárhatalom című tanítássorozatot és ma az utolsó része 
következik, úgyhogy be fogom fejezni ezt a sorozatot. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, 
hiszen az, ami ne látható, azt a Bibliából tudjuk meg, hogy mi folyik a színfalak mögött. A 
Zsidókhoz írt levél 11. rész 3. versében olvashatjuk, hogy: 

Zsidók 11,3. 
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami 

látható, a láthatatlanból állott elő. 
Mindaz, ami látható, a láthatatlanból állt elő, és mindezeket hit által tudjuk megérteni, hit 

által tudjuk elfogadni. A Biblia, a Szentírás az a tükör, amiben Isten kijelentette, hogy azt a 
birodalmat mutatja meg nekünk, amit mi a fizikai szemeinkkel nem látunk. Csak látjuk a 
manifesztációját, látjuk a fizikai valóságát mindannak, ami előállt a láthatatlanból.  

A hatalom kérdéséről muszáj, hogy beszéljünk. Nagyon sok hívő úgy gondolja, hogy neki 
semmilyen hatalma nincs, és nagyon sok hívő úgy gondolkodik, hogy minden Isten kezében 
van, mindent Isten irányít. Ez valóban így van és ez valóban igaz, de vannak olyan dolgok, 
amit Isten ránk bízott, amit Isten a mi hatalmunkba adott, hogy nekünk kell megtenni.  

Kezdésként hadd olvassam fel a Máté evangélium 28. fejezetének az utolsó részét. 
Máté 28,18. 
18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden 

hatalom mennyen és földön. 
Ez volt Jézusnak a feltámadása után a tanítványokhoz intézett beszéde, hogy „Nékem 

adatott minden hatalom mennyen és földön.” Azt talán tudják a hívők, hát igen, Istennek van 
hatalma, Jézusnak van hatalma, na de hát mi van velem?  

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom 
mennyen és földön. tehát ez volt a feltámadása után a tanítványokhoz intézett beszéde, hogy 
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. És hogyan nyilvánul meg ez a hatalom? 
És az emberek csak állnak és várnak sok esetben, hogy majd Isten cselekedni fog olyan 
területen, ahol nem Istennek kell cselekedni, ahol Isten már cselekedett, ahol Isten ránk bízta a 
cselekvést. Tehát Jézusnak adatott minden hatalom.  

És akkor ugye kérdezhetnénk, hát, ha Jézusnak adatott minden hatalom, akkor miért van 
ez a káosz itt a földön? Miért vannak olyan dolgok, amik nem Isten akarata szerint valók? Ez 
is nagyon elterjedt (téves) keresztyén tanítás, hogy minden Isten akarata szerint történik. Úgy 
látszik, a Máté 6-ban a Miatyánk imáját még nem olvasták el. Mert Jézus tanította a 
tanítványokat imádkozni, és milyen rész van ott a Miatyánk imájában, vagy az Úr imájában? 
Hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is.  

Hát, ha mindenben Isten akarata van meg, akkor miért kell azért imádkozni, hogy Istennek 
legyen meg az akarata a földön, mint a mennyben. Igen, valóban a menny az Isten birodalma, 
az egész föld és az egész világ az Isten tulajdona. De itt ezen a földön van egy trónbitorló. 
Van egy hazug, van egy tolvaj, akit hál’ Istennek, Jézus legyőzött, és megfosztotta a 
hatalmától. Nézzük csak tovább! Hadd olvassam tovább, mert itt nincs vége! A következő az 
Jézus parancsa a feltámadása után. 

Máté 28,19–20. 
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket 

az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, 
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, 

én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! 
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„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,”. Itt még nem is azt mondja, 
amit Márk rögzített le, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, hanem mi a parancsolat? 
Az, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Amikor evangelizálunk, amikor Jézusról 
beszélünk, akkor sok ember válik hívővé. De két különböző dolog a hívő és a tanítvány. A 
hívőből lehet tanítvány. De nem minden hívő tanítvány. Tehát azt mondja, tegyük 
„tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent 
Szellem nevében”. Miért kell ezt tennünk?  

Jézus azt mondta, mikor felvitetett a mennybe, hogy „vesztek erőt, minekutána a Szent 
Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és 
Samáriában, és a földnek mind végső határáig.” Miért kell megkeresztelkednünk Szent 
Szellemben? Először is meg kell keresztelkednünk a Fiúban, és ujjá kell születnünk. Az 
újjászületés az, amikor a bukott ördögi, ádámi természetű emberből, az elveszett emberből, 
Isten fia lesz. Újjászületünk, új teremtések leszünk. Isten családjába születtünk bele, és Isten 
népe vagyunk, és Jézus Krisztushoz tartozunk.  

Az Írás azt mondja, hogy „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az 
Ő szerelmes Fiának királyságába;”. A Kolosse levélben olvassuk ezt. Tehát mi kivetettünk 
ebből a világból, mi Isten népévé, Isten gyermekévé tétettünk, és azt mondja, hogy: Tanítván 
őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig. Ámen!  

Nézzük meg a Márk evangélium végét is! Márk rögzítése szerint ez is elhangzott Jézus 
feltámadása után: 

Márk 16,15–18. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 
Tehát ti menjetek el! Jézusnak adatott minden hatalom, Ő legyőzte a sátánt, és nekünk kell 

elmenni, hogy ezt a hatalmat érvényesítsük, hogy ezt a hatalmat gyakoroljuk a világban. 
„Minden teremtésnek” hirdessük! Itt egy ultimátum van: 

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
17. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; 

új nyelveken szólnak. 
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre 

vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
Üdvözülni annyit jelent, hogy Krisztusivá válni, megszabadulni a sátán hatalmából, a 

sátán elnyomásából. Tehát az a gonosztevő, akinek a hatalma alatt voltunk mindannyian, és 
akinek jelenleg is hatalma alatt van minden pogány ember, Jézus megszabadított bennünket, 
hívőket a gonosz hatalmától. Megszabadított a tolvaj csapdájából, és nem vagyunk már a 
sátán hatalma alatt. Mert mi Jézusban vagyunk. Majd mindjárt megnézzük az Efézusi levelet, 
mert az Ő halálában mi is meghaltunk Ővele, és az Ő feltámadásában mi is vele együtt 
feltámadtunk. Ezt mindjárt megnézzük.  

És akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk gyakorolni a hatalmunkat, hogyan tudjuk 
birtokba venni mindazt, amit Jézus keresztje megszerzett a számunkra, hogyan tudjuk 
kordában tartani és a talpunk alatt tartani a gonoszt? Itt írja az Írás: Hit által. „Azokat pedig, 
akik hisznek”, tehát „azokat, akik hisznek”, itt a hívőkről van szó, a Krisztusban hívőkről van 
szó, őket fogják követni a jelek és a csodák. A jelek mire mutatnak rá Jézus esetében? János 
apostol nevezi leginkább a csodákat jeleknek. Azok olyan jelek, amik Jézus uralmára, Jézus 
istenségére mutattak rá. Amikor megnyitotta a vaknak a szemét vagy a János 11-ben, amikor 
feltámasztotta a négynapos halottat, azok jelek voltak. Olyan jelek, olyan hatalmi jelek, olyan 
isteni jelek, amiket Jézus mutatott meg az Ő tanítványainak.  

Tehát ugyanez fog történni, hogy a hívőket jelek fogják követni. Képesek leszünk 
gyakorolni a hatalmunkat, képesek leszünk arra, hogy a gonosz fölött, és a gonoszra 
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befolyással legyünk és Isten ereje jelek és csodák formájában meg tudjon nyilvánulni. Jelek és 
csodák nélkül a keresztyénség csak egy üres vallás. Üres vallás. Jézus jelekkel és csodákkal 
mutatta meg az Ő istenségét. Pál apostol az 1Korinthusi levélben ugyanezt írja, hogy „az én 
beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem 
Szellemnek és erőnek megmutatásában állott: Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, 
hanem Isten erején nyugodjék.”  

Tehát ha használjuk a mi hitünket, akkor egy erő, hatalom szabadul fel, és ezt a hatalmat 
Isten odaadta a hívőknek. Jézus megszerezte. Ezt átruházta. Jézus ezért jött. Az első eljövetele 
Jézusnak arról szól, hogy megmentse a világot, megváltsa a bűnöst, legyőzze a gonosztevőt, 
hogy a pogányok be tudjanak menni Isten országába.  

Jézus második eljövetelekor bíróként fog visszajönni, ítélőként fog visszajönni. Jaj, István, 
ne beszélj erről, mi nem szeretjük ezt a Jézust, amelyik bíró, mi azt szeretjük, amelyik olyan, 
mint a bárány, aki megsimogat bennünket és odatartja az egyik orcáját és a másik orcáját. 
Erről a Jézusról beszélj! De ugyanaz a Jézus ítélő bíró is, ítélni fog visszajönni. Azt fogja 
keresni Jézus, hogy talál-e hitet, amikor visszajön.  

Miért van szükség a hitünkre? Mert hit által tudjuk gyakorolni a hatalmunkat. A háttérben 
munkálkodó banditát, meg a gonosz csapatát, a sátáni erőket, a Szent Szellem aktiválásával – 
mert ugye, a Szellemet a hitünk aktiválja –, a hitünk által cselekszünk, és így tudjuk 
gyakorolni itt a földön a hatalmunkat. Keresztények milliói semmit nem tudnak erről, amikor 
jön a gonosz, akkor felteszik a kezüket, és megadják magukat, felemelik a fehér zászlót. Nem! 
Nem! Világosan tanítja a Biblia, hogy igenis, nekünk ellene kell állni az ördögnek, mert 
minden gonoszság mögött ő található meg valamilyen szinten.  

Azt mondja Jézus: „jelek követik”. Mit mond Jézus? Az „én nevemben ördögöket űznek”. 
Tehát van egy győztes név! Hogyha megnézzük az Apostolok cselekedeteiben – most nem 
olvassuk el –, az Ékes kapui történetet, amikor Péter és János mentek az Ékes kapunál, és azt 
mondta, hogy „Ezüstöm és aranyam nincs nékem; hanem amim van, azt adom néked: a 
názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!”  

Mit csináltak ilyenkor a tanítványok? Mit tettek ilyenkor? Ebben a névben hatalmat 
gyakoroltak. Ebben a névben. Negyven éve, anyja méhétől fogva sánta volt. Ott koldult, 
mindenki ismerte a templomkapuban. És mi történt? Hát nyilván miután a sánta meggyógyult, 
ugrándozott, örvendezett, ez egy jó alkalom volt arra Péternek, hogy prédikáljon. Aztán 
mindjárt ’megjutalmazták’ a farizeusok, mindjárt becsukták, mondták, hogy milyen névvel, 
milyen erővel, milyen hatalommal tetted ezt? Miről beszélt Péter?  

Nem a mi erőnkkel, nem a mi istenfélelmünkkel, nem azért, mert én voltam Jézus 
legkedvencebb, vagy a legfőbb apostola, nem azért tudott ez megtörténni, hanem a Jézus 
nevére, mert ebben a névben adatott az erő és a hatalom. Na, most, hadd mondjak még 
valamit itt! Jézus neve az nem varázsszó. Mindig odabiggyesztjük, hogy a Jézus nevében, és 
akkor várjuk a csodát. Valóban azért prédikálok erről, és azért beszélek erről, hogy e mögött 
legyen hit, legyen egy valódi erő. Mert a mi hitünk az, ami felszabadítja Isten erejét. Péter 
megfogta a sánta kezét és eszébe sem jutott, hogy az a béna nem fog tudni fölállni. Hanem 
használták azt, amilyük van, a Jézus nevét és ebben a névben gyakorolhatjuk mi is a hatalmat, 
mint Isten nagykövetei itt a földön.   

Minden hívő Isten nagykövete itt a földön, és Istennek nincsen jobb, mint te meg én. Ez 
van, és ha mi nem állunk a helyünkön, ha mi nem tartjuk a talpunk alatt a gonoszt, a sátánt, 
akkor ezt Isten nem fogja helyettünk megtenni. Látod, hogy Péter és János imádkozott a 
bénáért. Hát, ha megbetegedett, – mondhatják az emberek – hát, ha Isten akarja, majd úgyis 
meggyógyítja. Hol olvasol ilyet? Buta beszédek ezek mind. Megkérdeztünk embereket a 
kórházban, bemenjünk-e imádkozni érte? „Hát nem kell! Hát tudja Isten, hogy beteg. Hát, ha 
akarja, úgyis meggyógyítja.” Hol, melyik részben olvasod ezt a Bibliában? Hol van ez 
megírva? Persze Isten, szuverén Isten, tehát Ő bármit megtehet, de Isten ránk bízta ezt a 
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feladatot. És a hit, az nem a lusta embereknek való. A hit az cselekszik. A hit – Jakab apostol 
szerint – cselekedetek nélkül halott. Tehát van egy olyan hatalmad, amit nem látsz.  

Mit mondott Péter, miután – hát most már nem tudom megállni, hogy oda ne lapozzak, 
mert ezt föl kell, hogy olvassam – a sánta ragaszkodott Péterhez?  

Apostolok Cselekedetei 3,11–12. 
11. Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az 

egész nép álmélkodva összefuta hozzájuk a tornácba, mely Salamonénak neveztetik.  
12. Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, 

vagy mit néztek mireánk, mintha saját erőnkkel vagy istenfélelmünkkel cselekedtük 
volna azt, hogy ez járjon? 

Hát, nem is értem? Szóval Péter nem is érette, hogy mit csodálkoznak ezen, annyira hitt a 
Jézus nevében. Annyira hitt a Jézus nevének erejében, hogy Ő azon csodálkozott, hogy ők 
miért csodálkoznak. Na így kellene hinnünk mindannyiunknak, úgyhogy van hova fejlődnünk. 
Ha azt hisszük magunkról, hogy milyen hitóriások vagyunk, akkor ebből van mit tanulnunk. 
„Mintha saját erőnkkel, vagy istenfélelmünkkel cselekedtük volna, hogy azt, hogy járjon?” 
Péter elmondja: bocs fiúk, lányok, nem én voltam, hanem Isten volt, az Ő nevébe vetett hit 
által történt. És akkor itt elkezdett Péter prédikálni.  

Egy ilyen eset után mit tehet az ember? Nyilván bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, hiszen 
a jelek és a csodák azok kire mutatnak? Nem rám, nem Péterre, nem az, hogy nekem mekkora 
kenetem van, meg mit tudom én, tehát lehet ilyeneket hallani. Az mindig Jézusra mutat. Azt 
mondja Jézus, hogy „Nálam nélkül semmit nem tehettek”. És akkor elkezdett prédikálni és 
elmondta nekik, amit el kellett ott mondani, azt most nem olvasom föl. Tehát a lényeg, hogy 
Jézus nevére történt mindez. Mert azt mondja Jézus, hogy „Nékem adatott minden hatalom”. 
Ő a mi háttérhatalmunk.  

Ezért van szüksége egy kereszténynek a Szent Szellemre. Ezért kell megkeresztelkednünk 
a Szent Szellemben is, hogy Isten Szellemének a tulajdonságai – mert Ő személy –, rajtunk 
keresztül munkálkodnak. A Szent Szellemnek nincs teste, azért szüksége van egy fizikai testre, 
akin keresztül meg tud nyilvánulni. Szüksége volt Péterre, szüksége volt Jánosra, és azt 
mondta Péter, hogy ne nekünk tulajdonítsátok ezt az egészet. Tudjátok, ma hány keresztény 
mondta, hogy imádkozzunk betegekért, és meggyógyulnak? „Hát nem, nem ne, az csak az 
apostoloknak volt! Az apostolok kihaltak, mármint az első apostoloknak volt, akik Jézussal 
voltak. Az apostolok kihaltak, mint a dinoszaurusz, és nincs tovább, kész, vége”. Vannak 
keresztények, akik ezt hiszik, és ezt gondolják.  

Az Újszövetség, az nem a tizenkét apostolnak adatott, hanem a hívőknek, és ma nekünk 
ugyanaz megvan, ami megvolt Péternek, ami megvolt Jánosnak. Mert ki által végezte az Úr 
mindezt? Isten Szelleme által! Isten Szelleme ugyanúgy itt van ma a világban, ugyanúgy jelen 
van, ugyanúgy munkálkodik. Ahogy Jézus Krisztus nem változik, ahogy az Atya nem változik, 
úgy a Szent Szellem sem változik. A Szent Szellemnek az ereje, a Szent Szellem tulajdonsága, 
a Szent Szellem érzelmei ugyanúgy vannak ma is, ugyanúgy minden hívőnek a 
rendelkezésére állnak. És ezért mondta Jézus, hogy aki hisz énbennem, ugye a János 14-ben 
olvassuk, „Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a 
cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én 
Atyámhoz megyek.” A János 14,12-ben megtalálod.  

Miért mondta ezt Jézus? Azért, mert ugyan Ő, a Szent Szellem, aki rászállt Jézusra, mert a 
Szent Szellem nélkül Jézus sem tett itt a földön semmit. Ő egy emberi testben volt itt a földön, 
ne felejtsd el! Ő nem a saját erejével támasztotta fel a halottat, sőt még nem is a saját isteni 
hatalmával, hiszen isteni hatalmából kiüresítette magát. Hanem ki által? Mint Isten Szelleme 
által Felkent, Messiás, mint Krisztus, mint Felkent, úgy szolgált. Tehát Jézus tartott egy 
bemutatót itt a tanítványainak, hogy hogyan fog működni Isten ereje itt a földön, hogyan 
működik Isten Királysága itt a földön. És milyen erővel, és milyen hatalommal tudják a hívők 
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képviselni Isten országát itt a földön, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, 
erőmegmutatásban, ahogy ezt Pál apostol is mondja.  

De ha kidobják a Szent Szellemet a Gyülekezetből, akkor nem fog megnyilvánulni soha 
Isten ereje. A Szent Szellem megszomorodik. Ő nem erőltet ránk semmit, és akkor várják, 
„Hát, majd Isten fog tenni valamit!” Bocs’, de Isten már mindent megtett értünk. Mindent 
megtett értünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy mi egy áldott életet élhessünk. És ha a 
hatalomnál tartunk, akkor, hadd lapozzam oda a Bibliát az Efézusi levél második részére. 
Ugye itt a 2,1. vers az volt, hogy halottak voltunk a vétkek miatt, ezt már a múltkor 
felolvastam. A második igeversben arról ír, hogy e világ folyása szerint, a levegőbeli 
hatalmasság szerint jártunk, tehát foglyai voltunk mindannyian a sátánnak, és ő irányított 
bennünket, ő volt az a háttérhatalom, amely mozgatott bennünket, a pogány életünkben és 
mozgatja ma is azokat, akik az engedetlenség fiai, azok, akik elveszettek. Most is azt mondja:  

Efézus 2,2. 
2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság 

fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban 
munkálkodik; 

Egy pogány, egy gonosz ember miért cselkeszik gonosz dolgokat? Azért, mert ilyen a 
természete, mert hátulról az ellenség mozgatja, mert megváltatlan, mert Isten nélkül való, 
mert Krisztus nélkül való, mert egy sátáni, bukott ádámi természet munkálkodik a bukott 
emberben. Annyira világosan leírja a Biblia. Az ember nem azért rossz, amit cselekszik, 
hanem azért cselkeszik rosszul, mert a természete rossz. Nagyon sokszor elmondta Jim 
pásztor a disznó történetét, hogy a disznót hiába hozod ki az ólból, hiába sikálod le, hiába 
raksz masnit a fejére, vissza fog menni a sárba dagonyázni, mert a disznónak ez a természete. 

És ilyen a bukott természetű ember, és a testünk hústermészete pedig nincs megváltva. Az 
ugyanúgy bennünk is munkálkodik. Ahol tökéletesek vagyunk, az a szellemünk és nincs 
megújítva az elménk sem. Ha újjászületsz, ugyanaz az elménk lesz, mint ami előtte volt, és 
nekünk kell ezzel foglalkozni, nekünk kell a bennünk lévő isteni természetet áthozni az 
értelmünkre, érzelmünkre, tehát a lelki szintre, és a testünket megzabolázni Isten erejével. 
Ezért kaptuk a Szent Szellemet. Tehát eddig ez volt. Nézzük, hogy mi lett! Mit tett velünk 
Isten? Azt az Efézus 2,5-ben magyarázza el, hogy hogyan kapták meg a hívők a hatalmat: 

Efézus 2,5. 
5. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, 

kegyelemből tartattatok meg! 
Mi az, hogy meg voltunk halva a vétkek miatt? Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mit 

jelent az, hogy meghalva a vétkek miatt. Azt, hogy el voltunk különülve Istentől. A halál az 
nem csak a fizikai megsemmisülést jelenti, hanem van a halál szónak egy olyan jelentése is, 
hogy elkülönülés. Tehát az Istentől való elszakadás, az Istentől való elkülönülés. Hol voltunk 
elkülönülve? A szellemünkben. Tehát meg voltunk halva, mert Ádám bűne miatt el voltunk 
választva Istentől, nem voltunk nép, nem voltunk Isten népe, nem voltunk Isten gyermeke. De 
most mi történt? „megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg!” 

Milyen szellemünk lett? Élő szellemünk lett, élő kapcsolatunk lett Istennel, meg vagyunk 
elevenítve és az isteni fajta természetnek részeseivé lettünk, ahogy Péter apostol írja a 
levelében, hogy az isteni fajta természetnek a részesei lettetek. Ez a megváltás lényege. Isten 
természete van bennünk, még akkor is, ha ez néha nem látszik. Tehát ezt a fizikai 
valóságunkba kell áthozni. Ez megint láthatatlan dolog, és a Biblia mutatja meg, és hit által 
vesszük birtokba. És nézd meg, hogy mi történt. Az rendben van, hogy Jézus feltámadt. Az is 
rendben van, hogy meghalt, mert azért halt meg, hogy vele együtt mi is meghallhassunk. És 
írja a 6. vers: „vele együtt feltámasztott”. Vele együtt feltámasztott! Múlt időben írja. Hát 
fizikailag még meg sem haltam, hol vagyunk feltámasztva? A bensőnkben, a belső 
emberünkben. Isten örök életet adott nekünk. A szellemünk az kortalan, a testünkkel viszont 
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van némi probléma, mivel még a bukott természet van benne. Tehát, amíg nem kapunk egy új 
megdicsőült testet… 

Ha jut időm a végén erről is fogok beszélni, hogy az új világrend az nem olyan lesz, mint 
némelyek ezt képzelik. Az új világrend az olyan lesz, amilyennek Isten mondja. Egy olyan 
királyság lesz majd, ahol Jézus fog uralkodni velünk együtt, hívőkkel együtt. Ez lesz az új 
világrend. Az ördög próbája lemásolni Istent, ő saját világrendet akar. Istentelen emberek 
akarnak saját szájuk íze szerinti egy más világrendet. De az új világrend, az örökös új 
világrend az lesz, amit Isten eltervezett. A sátánnak a jövője az meg van pecsételve. Ugye 
kivettetett a mennyből, most a sátán az a magasságban van, a második égben van. A Jelenések 
könyvében olvassuk, hogy a sátán le fog vettetni a földre. Csúszik lefele. Ugye a mennyben 
volt korábban Istennél, aztán most már a második égben van, aztán le fog vettetni a földre, sőt 
le fog vettetni a föld alá, ezer évig ott lesz megkötözve, és a legvégső helye is ott lesz, és 
azoknak is, akik a sátánt követik.  

Tehát, ha valaki még nem cserélt gazdát, akkor ideje gazdát cserélni, mert a Krisztus 
nélküli embernek a gazdája, az ura a sátán, ha tud róla, akkor is, ha nem tud róla, akkor is. Ezt 
mondja a Biblia, ezt mondja az Írás, erről beszél. Ez a háttérhatalom mozgatja a pogány 
embereket, de velünk mi történt? „Vele együtt feltámasztott”, sőt, nemcsak, hogy 
feltámasztott, hanem „vele együtt ültetett a mennyekben, a Krisztusban”.  

Efézus 2,6. 
6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus 

Jézusban: 
Ezt nem majd meg fogja tenni, hanem ezt már megtette. Hol van Krisztus? Az Atya 

jobbján, a hatalom helyén ül. Hova helyezett minket? A hatalom helyére. Mi is ott ülünk Vele 
együtt a hatalom helyén. De hát az nem lehet! Hát én itt ülök a széken, itt vagyok lenn a 
földön. De igen lehet! Mert ugyanaz a hatalom, ami Jézusnak van, odaadta a hívőnek. Nekünk 
kell itt a földön érvényesíteni Őt.  

A múlt alkalommal ott hagytuk abba, hogy mi az, amit szeretne a sátán. Nézzük Jézus 
megkísértését, ha jól tudom, a Máté 4-ben van, most nem akarok odalapozni. Mivel kísértette 
meg a sátán Jézust? Egyik testvérünk kapott egy kijelentést, hogy Jézust azért nem a bűnnel 
kísértette meg, mert Ő nem volt bűnös. Először is megkísértette a szükségeivel. Ugye 
negyvennapi böjt után lehet, hogy megéhezett. Mit akart? Azt, hogy a sátán kedvéért 
produkáljon valami jelet. Na, de Jézus nem azért jött, hogy bizonyítson a sátánnak. Jézus nem 
foglalkozott azzal, hogy a sátánnak megfeleljen, vagy a kedvére tegyen.  

A következő, amivel megkísértette az a hatalom. Nem tudom, hogy sátán tudta vagy nem 
tudta, de szerintem igen, hogy Jézus azért jött, hogy megváltson bennünket, hogy 
megszerezze a hatalmat. Mit csinált a sátán? Fölkínált Jézusnak egy könnyebb utat. Csak 
borulj le, imádj engem. Ez a sátánnak a célja, ez a terve. A sátán célja az, hogy irányítsa az 
embereket. Ezt a múltkor már megbeszéltük, hogy ezt manipulációval, megtévesztéssel, 
megfélemlítéssel próbálja elérni. Isten Szelleme soha nem tesz ilyet. Ez a sátán célja, hogy 
manipulálja az embereket, hogy uralkodni tudjon rajtad.  

Akin nem Jézus uralkodik azon majd fog uralkodni az ellenség. Tehát nekünk Jézus 
uralma alá kell vetni magunkat önként, a sátán viszont erőszakkal akar a hatalma alá gyűrni. 
A sátán erőszakos, rafinált, próbál rávenni, hogy szabad akaratodból tedd meg. De ellene kell 
állni az ördögnek – világosan mondja az Írás.   

Miért kell ellene állni valaminek? Azért, mert ellened támad. Ezt nekünk kell megtenni, 
ezt nem Isten fogja megtenni helyettünk. Azt mondja, hogy ti álljatok ellene az ördögnek. 
Mondja azt is, hogy engedelmeskedjetek Istenek. Az Istenek való engedelmesség az mi? Az, 
hogy nem lázadunk Isten ellen, hanem megtesszük, amit mondott, követjük Őt abban, amit 
mondott és ez az álljatok ellene az ördögnek és megfut tőletek.  
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Nem megy a megfuttatás anélkül, hogy ne engedelmeskednénk Istenek. Ehhez megkaptuk 
az erőt, megkaptuk a felhatalmazást. Megkapta a mennyei felhatalmazást minden egyes hívő. 
Ez nem egy-két különleges embernek a kiváltsága. Péter erről beszélt, hogy ez a név nem az 
én kiváltságom csak. Mit csodálkoztok? Mit tiltottak meg a farizeusok? Hogy ebben a névben 
prédikáljanak. Miért? Mert ebben a névben erő és hatalom van.  

Minden név annyit ér, ami mögötte áll. Minden név annyit ér, ami áll mögötte. Jézus neve 
mögött az egész menny áll és az egész hatalom ott van mögötte. Hogy mi jön a természet-
fölöttiből, az már az előzőekben elhangzott, de ezt nem árt még egyszer hallani, hogy két 
forrása van. Ami a szellemi birodalomból megnyilvánul valamilyen szinten vagy a szellemi 
birodalomban, annak két forrása lehet. Vagy Istentől jön, vagy pedig a gonosz mesterkedik 
valamit.  

A sátán csak abból tud garázdálkodni, amit Isten megteremtett. A sátán nem teremtő, Ő 
Isten dolgait használja föl, sőt Isten jó dolgait próbálja meg felhasználni a hívők ellen. 
Minden, ami nem Istentől jön, az a sátántól van. A sátán az egy lázító. Föllázította Ádámot is 
Isten ellen. Gyakorlatilag ő bujtatta föl, de Ádám engedett neki és így bukott el az ember.  

A másik az a varázslás. Az engedetlenség az pontosan olyan, mint a varázslásnak a bűne. 
Ezt Sámuel könyvében olvassuk. Amikor Saul király Izrael első királya engedetlen volt  
Istennek. Az áldozatok nem helyettesítik az engedelmességet. Sokkal jobb az engedelmesség 
a véres áldozatnál – mondta Sámuel próféta Saulnak. Azt kell megtenni, amit Isten mondott. 
És Isten nem fogadta el azt az áldozatot, amit bemutatott Saul. Isten minden áldozatot elfog-
adott? Mindjárt a Könyvnek az elején olvassuk, hogy az első gyilkosság emiatt lett. Kain 
megölte Ábelt, mert Kain áldozatát nem fogadta el Isten.  

Az engedelmesség az a kulcs. Ésaiásban is olvassuk, hogyha hajlandóak és engedelmesek 
lesztek a föld javaival éltek. (Ésa. 1,19) Sokan tanítják, hogy nem fontos az engedelmesség. 
Dehogynem! Ha nem vagy engedelmes, akkor a Szent Szellem nem tud vezetni. Hogyan lehet 
valakit vezetni, aki nem engedelmes? Ezért beszél a Biblia a kecskékről meg a bárányokról. A 
bárány mit csinál? Követi a pásztort. Mit csinál a kecske? Az nem követi, az zaklatja a bárá-
nyokat. Ez a kecske természete. Majd Jézus szét fogja választani a bárányokat meg a kecs-
kéket. Nem beszélve arról, hogy a kecske mindenhova fölmászik, mindent megeszik, nem 
válogat. Érdekes egy állat. Na, de nagyon jó hasonlat a Bibliában. Így a nagyon egyszerű 
izraeli emberek is be tudták azonosítani a két fajta természetet.  

Na, nézzük csak a varázslatot. A 4Mózes 22-ben olvassuk Bálámnak a történetét. Ugye, 
Moáb királya, Bálák félt Izrael népétől, hiszen eljutottak már a Moáb síkságig a Sinai hegytől. 
A numeri könyve, a Mózes 4. könyve két fő részből áll. Az első a numeri, népszámlálás az a 
latin neve, a számok könyve. Az első népszámlálás volt a Sinai hegynél, amikor meg-
számlálták a népet. És a 4. könyvben a második népszámlálás, amikor eljutottak Moáb földjé-
re, ez a könyvnek a másik fele. Közben történt egy csomó minden. Sok ellenséges népet 
legyőztek, legyőzték Obot, átmentek sok idegen területen.  

Látta Bálák, a moáb király, hogy ezzel az Izrael népével nem bírunk, itt már a fizikai had-
viselés nem segít. Mit kellene csinálni? Kell egy profi varázsló, aki megátkozza Izraelt. Nem 
megy itt már a testi hadviselés, bevetjük a szellemi hadviselést. Ez a Bálám, aki nyitott volt a 
jóra is meg a rosszra is, nem Isten prófétája volt, mert egy varázsló volt.  

Nyilván, hogy fölbérelte a király, nyilván ő egy sikeres átokmondó varázsló volt. Tudjuk a 
történetet, hogy Isten mondta neki, hogy nem mehetsz el, aztán megkínálták pénzzel, de még 
mindig mondta, hogy Istenre kell hallgatni. Aztán küldtek még több főembert, még több pénzt 
hoztak neki. Aztán valahogy kibulizta Istennél, hogy Isten mégis megengedte neki, hogy oké 
menjen el, de egy feltétellel, csak azt mondhatod, amit én mondok neked.  

Ekkor jön az a bizonyos szamár eset. Nem értem, hogy hogyan kerül oda az a szamár eset, 
amikor már Isten megengedte. De szerintem Ő jól ismerte Bálámot és egy kis figyelmeztetés 
volt neki. Az Úr angyala kiállt a szamár elé, ahogy ment a szűk keskeny úton. A szamár 
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megállt és megbokrosodott és nekiszorította a lábát a sziklafalnak. Nagyon bedühödött Bálám, 
hogy mi a csuda ez, és megverte a szamarat. Ekkor a szamár megszólalt, hogy miért versz 
engem? A te szamarad vagyok, jó szamár vagyok. És akkor Isten megnyitotta Bálámnak a 
szemét és látta az Úr angyalát. Na, akkor mindjárt ő is letérdelt. Szerintem figyelmeztette, 
hogy Bálám figyelj már egy kicsit, nem jó ez így.  

A lényeg az, hogy nem tudta megátkozni Izraelt, mert helyette megáldotta Izraelt. 
Háromszor is megáldotta. Viszont adott egy istentelen tanácsot Báláknak. Hogyha azt akarja, 
hogy a nép átkozott legyen – Ószövetségről beszélek – akkor ne kövesse Istent. Az 
Ószövetség a törvény szövetsége, a mózesi törvény szövetsége, áldás és átkok szövetsége. Az 
5Mózes 28. szerint, ha valaki nem tartja meg a törvényt, akkor átok alá kerül. Mit csinált? 
Ugye a Baál kultusz volt jelen ott a pogány népeknél, akit ők a bőség istenének tartottak. Ezek 
a moábita nők elcsábították az izraeli férfiakat és huszonnégyezer ember meghalt. Tehát az 
istentelen tanácsa Bálámnak mégiscsak némelyeket eltévelyített.  

Amire szeretném a figyelmet felhívni, hogy itt egy szellemi hadviselés folyt. Látjátok, 
hogy a háttérerőket próbálta meg megmozgatni. Azok az ókori népek, sőt most is vannak 
olyan népek, akik bizony nagyon hisznek a varázslásban, a boszorkányságban. Ha afrikai 
történeteket meghallgatsz vagy afrikai misszionáriusokat, akkor ott a boszorkánydoktorok 
igenis uralják az egész Afrikát. T. L. Osborn-tól hallgattam előadásokat, ő szolgált azon a 
részen és mindig azzal jöttek, hogy majd jön a boszorkány doktor és megátkoz téged és akkor 
meg fogsz halni. Tudjátok, hogy mi a vicc az egészben? Ami nem vicc, hogy ez működik. Ha 
elkezdesz hinni benne, akkor működik. Nem azért mert olyan nagy ereje van az ördögnek, 
hanem azért mert ilyen jól rá tudja szedni az embereket. Egy kereszténynek nem kell félni az 
ördögtől. Mindegy, hogy kis ördög vagy nagy ördög, mert a talpad alatt van. Ennyi!  

Amikor keresztények rettegnek a démonoktól – azt mondja, hogy nem megyek oda, mert 
démonizált hely. Hát azért kell odamenned, ha hívő vagy, nem? Ahol te ott vagy, ott a démo-
nok nem lehetnek, a gonoszok nem lehetnek. El kell, hogy távozzanak, mert Isten neked adta 
a hatalmat. Nem ülünk fordítva a lovon! Nem történhet az meg, hogy a nyúl viszi a puskát, a 
vadász meg lapul – ez egy ilyen népies mondás. Nem, nem, nem!  Hanem nekünk kell a 
hatalmi helyünkön állni. Erről tudnunk kell és ebben olyan biztosnak kell lennünk, 
biztosabbnak, minthogy itt állunk. Mint ahogy Péter is mondta, hogy biztosabb nálunk a 
prófétai szó, mint amit láttunk vagy hallunk, vagy éppen tapasztalunk.  

Látjuk azt, hogy bizony abban a korban is gyakoroltak hatalmat. Amikor Pál második 
térítő útjára ment, ugye Macedóniába hívták. Macedónia fővárosa akkor az egyik legnagyobb 
települése Filippi volt. Megjelent előtte egy macedón férfi és hívta Isten őt Filippibe, hogy 
menjen Macedóniába és Filippibe prédikáljon. Ugye, az már egy görög nyelvű terület volt, 
még 338-ban azt hiszem, második Frigyes egyesítette Görögországgal. A görög nyelv elter-
jedt és Filippit tették meg egy központnak, akkor már római központ volt. Ott tele volt 
pogányokkal. Honnan tudjuk? Onnan, hogy még zsinagóga sem volt.  

Amikor Pál lement Filippibe, egy bíborárus asszonyt talált a tó partján. Nem volt zsina-
góga. Pálnak az volt a szokása, hogy a zsinagógába ment prédikálni. Ha tehette, mindig 
odament és először a zsidóknak prédikált. Ha megnézed Pál prédikációinak az összeállítását 
az mind a zsidókhoz szólt. Pál ezt megszokta, ez egy nagyon jó közeg volt. Bajba is került 
Athénban az Aeropagoszon, ott már nem fogadták úgy az üzenetét. Ott csak néhányan tértek 
meg, de a zsidó közegben ő jól mozgott. Visszatérve, tehát Filippibe mi volt? Ott is tele volt 
pogányokkal, tele volt a görög kultúrával és ott volt egy lányka, aki jövendőt mondott. 

Apostolok cselekedetei 16,16–18. 
16. Lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgálóleányka jöve 

előnkbe, akiben jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajta 
jövendőmondásával. 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 
 

 9 

A jövendőmondók azok, akik igazából nem tudják a jövőt. Ők igazából beprogramoznak 
téged, hogy milyen jövőben higgyél. A jövőt egyvalaki tudja, Isten. Soha ne higgy egyetlen 
varázslónak sem, egyetlen jósnőnek sem. Ha beteljesedik az, amit jósolt a jövőre nézve, az 
azért tudott megtörténni, mert te hittél benne. Az ördög nem tudja a jövőt. Az ördög ismerheti 
a múltadat, ismerheti a jelenedet, de a sátán a jövődet nem tudja. A mi jövőnket viszont ne-
künk tudni kell, a mi jövőnk az, amit Isten megmondott.  

17. Ez követvén Pált és minket kiált, mondván: Ezek az emberek a Magasságos 
Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. 

18. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, 
mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. 
És kiméne abban az órában. 

Kihez szólt Pál? Ki állt e mögött a nő mögött? Egy természetfeletti erő. Az a nő, amit 
tudott, azt nem természetes szinten tudta, hanem ez a hazug szellem sutyorgott a fülében. Ő 
nem valódi jövőt mondott, hanem hazugságokat mondott.  

A sátán mindig Istent utánozza. Azt próbálta tenni, amit a Szent Szellem tesz, csak egy 
probléma van vele, hogy ő nem tudja a jövőt és hazugságokat sutyorgott a fülébe. Az 
embereknek nagyon viszket a fülük és nagyon szeretnék megtudni a jövőjüket. Az emberi 
kíváncsiság beleviheti az embereket az okkultizmusba. Hangsúlyozom, hogy a lány nem 
természetes úton tudott valamit.  

18/b. Hátrafordulván…: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki 
belőle.  

Kihez szólt Pál? A lánykához? Nem, hanem a gonosz szellemhez. Jézus kihez szólt? A 
gonosz szellemhez. Tehát nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a gonosz 
erők, a gonosz szellemek ellen. Volt választása a gonosz szellemnek, amikor Pál a Jézus 
nevében szólt erővel és hatalommal? Igen volt egy választása, hogy eltűnjön. Ez az egy 
választása van az ördögnek, ez az opció, nincs több opció. Itt látjuk a példában is, hogy ki-
méne abban az órában. Ez nagyon-nagyon megtévesztő lehet. Azért mert valakik mögött 
természetfölötti dolgok működnek, működhetnek – a varázslók fölött is természetfeletti dol-
gok –, csak ne nyeljél le mindent, mint a kiskacsa.  

Azt mondja a Biblia, hogy a szellemeket meg kell vizsgálni, hogy Istentől vannak-e, mert 
mondja János, hogy sok Antikrisztus jött el, akik a világban vannak. Kik ezek valójában? 
Krisztus ellenesek. Tehát Pál apostol itt Isten Szellemének az erejével, kijelentésével meghiú-
sította a gyülekezet elleni megtévesztést és oda lett a jóslásból származó jövedelem. Aztán Pál 
is elmehetett a börtönben mindjárt, úgy járt, mint Péter.  

Ez az apostolságnak az egyik jegye, hogy mindjárt lecsukták. Úgyhogy, ha nagy szol-
gálatra vágysz, akkor mit mondott Jézus? Hogy megkaptunk mindent, az üldözésekkel együtt. 
Na de Uram, azt nem kérjük, az nekünk nem kell. Hát ez ezzel jár. Az ördögnek is azért 
megvannak a tolmácsai, megvannak az emberei és néha hatékonyabbak sajnos, mint a ke-
resztények. Miért? Azért, mert a gonosz teszi a dolgát. Az ördög a legaktívabb prédikátor. Az 
hinti a hazugságait mindenfelé, minden csatornából, még a vasalóból is az jön talán. Mindent, 
amit bedugsz az elektromos hálózatba, mindenhonnan a hazugsága jön.  

Ma különösen egy olyan világban élünk, ahol már nem tudod, hogy kinek higgyél. Az 
száz százalék! Nem lehet már hinni a fősodrású médiának sem. Ezt nem én állítom, ezt 
szakemberek állítják. Nyugodtan, nyíltan bevallják, hogy megy a manipuláció, amit szeret-
nének veled elhitetni, azt nyomatják. Hidd el a hülyeséget, és nagyon féljél, nagyon rettegj. Ez 
a stratégiája az ördögnek.  

Én nem akarok belemenni a napi úgymond politikai eseményekbe, de egyszerűen adnak 
egy fajta információt. Igyekszik a sátán uralni az elmédet, az agyadat, hogy mibe higgyél, és 
mibe ne higgyél. Most nyomatják, hogy gyűlölni kell az orosz embert. Miért kell az orosz 
embert gyűlölni, vagy miért kell az ukrán embert gyűlölni, vagy miért kell bárkit gyűlölni? 
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Milyen tanítások ezek? Ezek a sátánnak a tanai. Minden gyűlölet, minden ilyesmi dolog, ami 
a faj, a származás ellen van, ez sátáni, ördögi dolog. Ezt nyomatják az embereknek, hogy tedd 
ezt. Nem Istentől való dolgok ezek. Egy olyan világban élünk ahol uralni akarják az elmédet, 
el akarják neked mondani, hogy te miben higgyél, kiben higgyél.  

Éppen tegnap volt szolgáló konferencia és ott elmondtam, hogy odáig jutottak Texasban, 
hogy az iskolák könyvtáraiból ki akarják tiltani a Bibliát, mert nem egyezik az ottani törvény-
ekkel. Milyen törvényekkel? Egy törvénnyel biztos nem fog egyezni a Biblia. Európából elül-
dözött keresztények alapították Amerikát. A Bibliára épült, a Biblia alapelveire, erkölcsi-
ségére épült az egész ország és most ki akarják dobni Istent Amerikából. Milyen erők ezek, 
isteni erők? Nem, ezek sátáni erők! És imádkoznunk kell, hogy ezek az emberek tűnjenek el a 
hatalomból. Persze aminek meg kell lenni, az úgyis meglesz, de amiért tudunk imádkozni, 
azért pedig imádkozzunk! 

 Sajnos ez folyik a világban és etetnek az elektromos pásztoron keresztül mindenkit. 
Imádkoznunk kell és van nekünk egy vezérfonalunk, a Biblia. Mindezt a háttérhatalom végzi 
istentelen embereken keresztül. Bizony látjuk a történelemben, hogy istentelen emberek ke-
rültek hatalomra, sőt világhatalomra. Ugye megnézhetjük éppen Sztálint, Hitlert vagy Na-
póleont. Ő állítólag hívő is volt, vagy hívő lett a végén, ezt olvastam róla. Nem tudom, hogy 
igaz-e.  

Tehát ez a jósló lány természetfeletti módon tudott valamit. Ez nem azt jelenti, hogy 
betesszük a gyülekezetbe prófétának, mert nagy kijelentései, meg nagy látomásai vannak. Ha 
valakinek vannak nagy álmai, meg látomásai az már biztos próféta. Nem biztos! Meg kell 
nézni, hogy az honnan származik. Világosan mondja a Biblia is, hogy a próféciákat meg kell 
ítélni az egész gyülekezetnek. Én nem szeretném, ha olyan valaki prófétálna, aki nem hagyja 
megítélni a próféciáját. Azt meg kell ítélni, hogy az Istentől van-e vagy nincs Istentől, mert 
bárki eltévesztheti. Az isteni kijelentés az tiszta, de átjön esetleg egy olyan edényen, ahol 
beszennyeződhet, azért kell megvizsgálni. Nagyon-nagyon világos a Biblia.  

Aztán a 2Korinthus 12-ben miről olvasunk? Arról, hogy Pál apostolt folyamatosan gyö-
törte a sátán angyala. Mi volt ez? Nem betegség volt ez, hanem egy gonosz szellem, aki folya-
matosan gyötörte Pál apostolt és próbálta eltéríteni Isten útjáról. Mindenhol keresztbe tett neki 
azért, hogy az Evangélium igazsága és üzenete ne tudjon terjedni.  

A másik, ami megint csak jellemző és sajnos bekerül még a gyülekezetekbe is a hívők 
közé, az pedig a boszorkányság. A boszorkányság szó egyébként a drog szóból származik. A 
tárgyakon keresztül működik, italok, talizmánok, szerencsepatkó által. Mi nem a szerencsébe 
bízzunk. Már bocsánat! A világ azt mondja, hogy szerencse, de ezek babonás dolgok, meg ba-
bonásságok. Például a fekete macska, hogy honnan szalad, jobbról balra, vagy balról jobbra. 
Oda kell azért figyelni, hogy ne nyissuk meg magunkat ilyen dolgoknak. Tehát ajtót 
nyithatunk a gonosz szellemeknek.  

Magukkal hordanak emberek talizmánokat. Nem arról van szó, hogy ne hordj magaddal 
emléket, vagy ami kedves neked, de nem azért, hogy majd az fog téged megvédeni, mondjuk 
a nyakadban lévő szerencse patkó. Nyugodtan tedd oda a nyakadba a patkót, ha az neked 
kedves, vagy ajándékba kaptad, csak nézd meg a mögötte lévő ideológiát. A tárgyak ön-
magában véve nem rosszak – ugye a múltkor beszéltünk a konyhakésről – hanem az, hogy 
milyen erőt raksz mögé. Úgymond, azt te döntöd el. Nem szeretnék törvényt prédikálni, csak 
mondom, hogy ezek olyan ajtók, ahol a gonosz bemehet. Nem beszélve a kábítószerről, a 
drogról, ami hamis mennyország, mert elmúlik a drognak a hatása. Ez jellemző lesz az utolsó 
időkben.  

Jelenesék 9,20. 
20. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő 

kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz szellemeket, és az arany és ezüst és 
érc és kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; 
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Ezek kőbálványok és vannak, akik ezeket imádják. Nem tudom, hogy hallottátok-e 
Ábrahám történetét, a zsidók feljegyzéseiben van, hogy mielőtt kijött Úr-Kasdimból, előtte az 
apjának olyan üzlete volt, ahol kőbálványokat árult. Ábrahám mérges lett és összetörte az apja 
bálványait. Akkor jött az apja, hogy fiam, mi csináltál, mi történt itt? Semmit, összevesztek 
ezek a bálványok és az a nagy bálvány fogott egy kalapácsot és összetörte a többit. De ezek 
nem tudnak ilyent csinálni – felelte az apja, erre mondta neki Ábrahám: Na, látod. Nem 
tudjuk, hogy ez igaz-e, de van egy hagyomány, amely ezt a történetet őrzi. Csak úgy érdekes-
ségképpen mondtam el. Ezt nem találod meg az Igében, úgyhogy ne keresd. 

Nézzük meg a következőt, a varázslás a gyülekezeten belül. A varázslás engedetlenség, a 
Galata levélhez fogom lapozni a Bibliát és onnan kezdjük, mégpedig a 3. résztől.  

Galata 3,1‒5. 
1. Oh balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmes-

kedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha 
köztetek feszíttetett volna meg?  

Azt mondja, hogy kicsoda varázsolt el benneteket? Ki tett benneteket lázadóvá, engedet-
lenné? Így is fordíthatnánk, szabad fordításban. A tanúbizonyságok elmondták Jézus meg-
feszítését, olyan élethűen, mintha az előttük történt volna. Ennek ellenére valaki elvarázsolta 
őket. 

2. Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Szelle-
met, avagy a hit hallásából?  

3. Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fe-
jeznétek be?  

 4. Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába.  
5. Annakokáért, aki a Szellemet szolgáltatja néktek és hatalmas csodákat tesz 

közöttetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-é?  
Mi a varázslás, vagyis a gonosz tervének mi a lényege? Az, hogy levegye az emberek 

figyelmét, levegye a hívők figyelmét a Jézus keresztjéről. Elhomályosítsa a kijelentést Jézus 
Krisztusról. Itt két dolog történt. Ez a legfőbb két célja a varázslásnak a gyülekezetben, hogy 
elrejtse a Krisztus valóságát. Két következmény van, amint látjuk az egyik a testiség lesz, a 
másik pedig a törvénykezés. Amikor az emberek testivé válnak, akkor a saját erejükben, a 
saját képességeikben, a saját cselekedeteikben bíznak Isten helyett és szeretnének megfelelni.  

Ez örök dilemma, mióta a keresztény gyülekezet létezik, hogy a törvény vagy a kegyelem. 
A törvény jó, nincs semmi probléma vele. Már nagyon sokszor elmondtuk, hogy a törvény jó, 
de nem nekünk adatott a mózesi törvény. A törvény erőtlen, a törvény egyoldalú, az csak 
kárhoztat téged és elítél. Ezért mondja Pál, hogy aki a törvény alatt van, az átok alatt van. A 
törvényt senki nem tudja megtartani. Egy valaki töltötte be, Jézus Krisztus. Ha valaki vissza-
megy a törvény alá, akkor az 5Mózes 28. végén le van írva, hogy mi fog történni azzal, aki 
nem tartja meg a törvényt. Átok alá kerül, és átok alá helyezi magát.  

A meg nem tért zsidók, sőt, még a megtért zsidók is, akik kereszténnyé lettek, vissza 
akarták rángatni a törvény rendszere alá a hívőket. Nem vagyunk a mózesi törvények alatt. 
Nekünk a Krisztus törvényét kell megtartani, az pedig az, hogy szeresd a te Uradat, Istenedet 
teljes szívedből, teljes elmédből. Ez az első parancsolat és a második hasonlatos ehhez: fele-
barátodat, mint tenmagadat. Ez a krisztusi törvény. Isten a törvényt beírta a szívünkbe, úgy, 
ahogy azt a Jeremiás 31,31-ben olvashatjuk, egy másfajta szövetség szerint. Tehát a Krisztus 
valóságát el akarta rejteni az engedetlenséggel és a varázslással. 

Galata 3,10. 
10. Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg 

van írva: Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik meg vannak írva 
a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.  
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A varázslásnak az a célja, hogy az embert visszavigye olyan cselekedetekhez, amik nem 
használnak. A test nem használ semmi, a Szellem az, ami megelevenít. Vissza akarja vinni a 
test cselekedetéhez, hogy hatástalanná tegye Isten erejét, Isten Szellemének az erejét. Ez is a 
sátán megtévesztése, a sátán munkája. Amikor egy hívő önként adja magát a cselekedetekből 
való megigazulásnak, akkor onnantól kezdve Isten ereje nem képes munkálkodni rajta ke-
resztül. Erőtlenné válik, testivé válik.  

Mire alapoz a törvény megcselekedése? Megint visszavezethető arra az okra, amiért a 
sátán elbukott, az emberi büszkeségre. A büszkeség az, amiből sok minden származik. Az 
emberek a büszkeségük miatt képesek lopni, hazudni, csalni. Mindent képesek megtenni, 
hogy az igazi arcát elleplezze, eltitkolja. Ez a sátán természete. A törvény megcselekedése a 
büszkeségre alapszik, és ez a sátán becsapása. Nem vagyunk a mózesi törvények alatt, a 
Biblia ezt tanítja, és ez volt a Galata levél megírásának az egyik oka, az apostoli gyűlés egyik 
oka, ami az Apostolok cselekedetei 15-ben le van írva.  

A szolgálókonferencián ezt megnéztük, hogy a pogányokat nem kell körülmetélni és nem 
kell bevinni a törvény alá. Mert hit által igazulnak meg a pogányok és hit által kapták a Szent 
Szellemet Kornéliusz házában is. Pál apostol amerre prédikált a Jézus Krisztusban való hit 
által, ugyanúgy megkapták Isten erejét, ugyanúgy újjászülettek, Isten gyermekei lettek, 
ugyanúgy betöltekeztek Szent Szellemmel, ugyanúgy működtek rajtuk keresztül az ajándékok, 
de nem működött a zsidókon keresztül, akik a törvény alatt voltak. Isten különleges emberein 
keresztül, a prófétákon, papokon, királyokon keresztül működött. Miről beszél Péter apostol? 
Papokká és királyokká tétettünk az előtt az Isten előtt, aki hitt, aki a holtakat megeleveníti. Mi 
igenis Szellemmel teljesek vagyunk!  

Sokan szeretnének igazabbak lenni a felebarátjuknál. Miről szól, amikor a törvénnyel 
dicsekszik valaki? Arról, hogy én jobb vagyok, mint te. Erről szól a történet, amikor di-
csekszik, arról, hogy én három hetet böjtöltem. Miért dicsekszik valaki azzal, ha böjtöl? 
Felírják a Facebookra, hogy hány hetet böjtöltek. A böjt nagyon jó dolog és nagyon hasznos 
dolog, de miért dicsekszel? Kinek böjtölsz? Azért, hogy ki tudd tenni a Facebookra? A böjt 
mire való? Elsősorban arra, hogy a hívő a hústestét kordában tartsa, hogy a Szellem és a krisz-
tusi természet még jobban meg tudjon nyilvánulni. Az nem arra való, hogy dicsekedjünk. 
Elolvasod, hogy más böjtölt, és hogy érezd már rosszul magad, mert te nem böjtöltél, épp 
most laktál jól. A másik meg böjtöl három hete, ő mennyire igaz, én meg mennyire nem 
vagyok szuper. Erről szól ez az egész dolog. Ha ez az indíték, akkor inkább ne böjtölj. El-
vetted a jutalmadat a like-okkal. 

Ha van saját törvény, az majd segít nekik igazabbaknak lenni. Ez a krisztusi öntudat 
hiánya, az, hogy nincs tisztában a hívő az indentitásával. Én nem attól vagyok igaz, hogy 
mennyit böjtölök, viszont, mivel hogy igaz vagyok, nem árt néha böjtölni. Ez két különböző 
dolog. Nem attól leszek igazabb Isten előtt, hogy mit teszek, hanem azért teszem a jó dolgokat, 
mert igaz vagyok Isten előtt. Miről tanít minket a kegyelem a Titusz levélben? Arról, hogy 
igazán, szentül, istenfélően éljünk a jelen való világban, szabadon idézve. A kegyelem arra 
tanít bennünket, hogy minél jobban megszentelődjünk a lelkünkben, az érzelmeinkben és a 
testünkben. A szellemed szent, el van különítve. A szabálylistánk nem tesz bennünket igazzá.  
Ha a cselekedetekre tekintünk, akkor ennek egy óriási veszélye van, hogy elveszítjük a 
kereszt erejét.  

Jézus keresztjét kell a központba állítani minden gyülekezetben. Ez egy nagyon fontos 
dolog. Az orvostudomány ma nagyon fejlett, lehet, hogy meg tudja állapítani, hogy mi a baj, 
vagy igen, vagy nem. A pszichológia esetleg meg tudja állapítani, hogy mi lehet a probléma 
okozója vagy igen, vagy nem. De nem tesz igazából a teljes megoldásra képessé bennünket, 
vagy nem minden esetben. Ennek az erőnek a forrása a kereszt. A mi hitünk forrása, Isten 
erejének a forrása, az pedig a kereszt. Vissza kell Jézusnak adni a fej szerepet! A Fej dönt és a 
test követ. Követ és engedelmeskedik. Miért akarja elhomályosítani a sátán a keresztet?  
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Mert mindennek az az alapja, amit Jézus tesz, amit Jézus tett a kereszten! A kereszt 
mindennek az alapja! 

 
 
Zsidó 10,14. 
14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.  
Örökre és tökéletesekké tette a megszentelteket. A cselekedet nem tesz tökéletessé. Nem 

azért leszek tökéletes, mert tökéleteset cselekszem. Ha azért cselekszem jól, mert a szelle-
memből teszem, amit teszek, akkor tökéletesen teszem, mert a szellemem tökéletes. Ezért, ha 
szellemből cselekszünk, az nem a hústest cselekedete. A Szellem gyümölcsét tudjuk, a kilenc 
gyümölcsöt a Galata levélből ismerjük. Amit Jézus tett, az befejezett és teljes. Egy meg-
állapítás: még soha senki a világon nem alkalmazott mindent, ami egy hívőnek a kereszt által 
elérhető. Van hova növekednünk, fejlődnünk. A varázslás el akarja homályosítani Krisztus 
keresztjét, mert a kereszt volt a sátán legyőzésének az eszköze.  A Kolosse levélben olvassuk, 
hogy mi történt a törvénnyel. 

Kolosse 2,12‒15. 
12. Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az 

Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. 
Meghaltunk, és eltemetettünk Jézusban. Hasonlít az Efézusi levélhez, amit az előbb 

olvastunk. Feltámadtunk hit által. 
13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körül-

metéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket,  
Mikor bocsátott meg? Amikor meghalt és föltámadt. Nem ezután fog megbocsátani, Ő 

már megbocsátott. A bűnbocsánatunkat hogyan vesszük el? Hit által. 
14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely 

ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;  
Mi a parancsolatokban ellenünk szóló kézírás? A törvény, amely mindig elítél. Öt pontja a 

tedd, a másik öt pontja a ne tedd. Ha teszed, az nem jó, ha nem teszed, az sem jó. De ezt 
eltörölte! A kereszt az, ami elvitte a törvényt! Mi történt ezáltal?  

15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 
megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.  

Az ellenséges háttérhatalom le van fegyverezve, meg van bénítva. Mi a fegyvere a 
háttérhatalomnak? A törvény! A törvénnyel vádol mindig az ördög. Látod, ezt sem tartottad 
meg, azt sem tartottad meg. Látod, ezt se csináltad, azt se csináltad, vagy éppen ezt csináltad, 
milyen keresztény vagy te? Ez az ördög eszköze. De Jézus mit csinált? Félretette a törvényt és 
ezáltal lefegyverezte a sátánt. Elvette a fegyverét! Kész, nincs éles lövedék abba a fegyverbe, 
azok csak vaktöltények és hatástalanok rád. Amikor az ördög vádol és kárhoztat, akkor tudjad! 
Mi volt a győzelem? Az, hogy föltámadt Jézus a halálból!  

Ezt nem tudja a világ eltitkolni! Még világi történetíró is leírja, aki tényleg nem volt 
apostol, Josephus Flavius, a zsidó történetíró, de a végén beállt a római hadseregbe. Még ő is 
leírta, hogy a Jézus feltámadt. Még Tikitusz, a római történetíró is leírta, hogy ezek a keresz-
tények valami babonaságban hisznek, hogy az a Jézus föltámadt a halálból. Még a világi 
történetírók is beszámolnak erről! Túl sok a bizonyíték ahhoz, hogy az ördög bebizonyítsa, 
hogy mi egy halott Istenben hiszünk. Ezt szeretné elhitetni és a kereszten akarja olyan szinten 
tartani a figyelmedet, hogy Jézus halott. De nem! Jézus feltámadt! Minden apostolnak ez az 
üzenete és ebben van a kereszt ereje.  

A kereszt a mi büntetésünk elhordozásának a helye volt! Ott végeztek ki bennünket a 
bűnnek, ott haltunk meg a bűnnek Jézussal együtt a kereszten! Erről akarja levenni az ördög a 
szemünket. Az ördög egy visszafordíthatatlan vereséget szenvedett. Jézus egy vissza-
fordíthatatlan vereséget mért a sátánra. Ezt nem akarja, hogy az emberek elhiggyék, álcázni 
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akarja ezt a tényt. A kereszt az egyetlen erőforrás a hívő életében, a képesség a győzelemre a 
kereszt által jön. Az Ő áldozata kezelte a hústestet. Vele együtt mi is megfeszítettünk. Te nem 
tudod megfeszíteni a hústestet, azt a kereszt kezeli.  

 
Róma 6,6. 
6. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk Ővele megfeszíttetett, hogy megsemmisüljön a 

bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:  
Honnan kapja a keresztény az erejét a hústestiség ellen? A kereszt munkája miatt vagyunk 

képesek legyőzni a hústestünket. A Szent Szellem bennünk van és a Szellem erejében tudjuk 
legyőzni a hústestet. 

Galata 5,24. 
24. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival 

együtt.  
A Krisztus keresztje az, aki halálra adta bennem a lázadót, az ellenszegülőt. 

Engedelmességre van szükségünk, arra, hogy engedelmeskedjünk Isten Szellemének és 
hagyjuk magunkat vezetni. Ne lázadjunk Isten ellen! Minél több szabályt hozunk az életben, 
annál kevesebbet tartunk be! A zsidóknak jelenleg hatszáztizenhárom szabálya van. Mivel a 
tízet nem tudták betartani, gondolták, hogy hoznak még hozzá. Akkor már annyit nem tudtak 
betartani, ahány szabályt hoztak. Valaki egyszer megkérdezett egy nagyon jó zsidó közös-
séget, akik a leghíresebbek voltak, talán amerikai közösség volt, hogy hány törvényt tudnak 
betartani, azt mondták, hogy harmincat. Ez volt az egyik leghíresebb, legjobb közösség. Minél 
több törvényt hozol, annál több törvényt fogsz megszegni.  

A Krisztus törvényét kell nekünk betölteni és gyakorolnunk kell azt a krisztusi hatalmat, 
amit Jézus nekünk adott. Jól ismeritek a Lukács evangélium 10. fejezetét, amikor Jézus 
elküldi a hetven tanítványt. Mit tett Jézus még a halála előtt? Hatalmat adott a tanítványainak. 
Hatalom nélkül a kereszténység egy üres vallás. Ha nem lenne hatalmunk, akkor nem tudnánk 
gyakorolni a hitünket erővel. Ezért igen dühös az ördög, amikor imádkozunk betegekért és 
azok meggyógyulnak. Mert mik ezek? Jelek. Isteni jelek. Az, hogy Jézus él, Jézus működik, 
Jézus ugyanúgy cselekszik ma is a hívőkön keresztül, ahogy cselekedett a korai időkben. Ezt 
az ördög mindenképpen szeretné elleplezni és azt akarja, hogy a keresztények erőtlenek 
legyenek, higgyenek a jó cselekedetekben és mindenben higgyenek, csak Isten erejében és 
Isten hatalmában ne. Mert az a sátán végét jelzi. Ezért kell a sarkunkra állni és ezért kell oda 
felülni, ahova felültettünk, a hatalom helyére a Jézus Krisztusban.  

Ez nem a hatalmaskodást jelenti, nem a másokon való uralkodást, nem a mások leuralását, 
hanem a saját életünkben a gonosz munkáját megkötözzük, és távol tartjuk. A Máté 12-ben 
olvassuk, hogy hogyan mehet be valaki az erős házába, ha azt meg nem kötözi előtte. Ezért is 
mondta a zsidóknak, ha én a kisujjammal űzöm ki az ördögöket, akkor valószínű, hogy 
elérkezett hozzátok az Isten országa. Már pedig elérkezett! Azzal vádolták, hogy a Belzebub 
szelleme által űzi ki a gonosz szellemeket. A zsidók látták, amiket Jézus tett, látták a jeleket, 
pontosan tudták, hogy ezek messiási jelek. Meg volt írva előre, hogy a Messiás mit fog 
cselekedni, és az is meg van írva, hogy a Messiás a hívőkön keresztül mit fog cselekedni. Ez a 
rész a mi részünk. Amikor megtámad az ördög, akkor ne húzd fel a fehér zászlót, hanem 
menni kell ellene Isten Igéjével. Nem adjuk meg magunkat, mert az ellenség le van győzve és 
igyekszünk a talpunk alatt tartani.  

Dicsérjük és imádjuk az Urat! Köszönjük Isten kegyelmét! 
Fogunk imádkozni értetek és fogjuk gyakorolni a hatalmunkat. A kézrátétel, például en-

nek az egyik módja. Van, hogy kézrátétel által vettek Szent Szellemet. Álljunk fel és 
imádkozzunk. Krisztusivá egy módon tudunk válni, úgy, ahogy a Biblia mondja, akik 
befogadák Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azok, akik az Ő nevében 
hisznek. Hogyan tudunk Isten fiai lenni? Úgy, hogy befogadjuk Őt. János evangélium 1. 
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részében olvassuk. A Jézus Krisztusban való hitünkről bizonyságot kell tenni, Úrrá kell tenni 
Őt az életünkben és ilyenkor újonnan születünk, új teremtések leszünk. A bukott emberből 
Isten fiaivá válunk és ez a hitünk megvallásával történik. Ez a Jézus Krisztusban, az Ő 
nevében való megkeresztelkedés. Amikor kimondjuk, hogy hiszem, hogy Jézus meghalt az én 
bűneimért, akkor Ővele együtt meghalunk. Amikor kimondom a hitemet, hogy Ő feltámadt, 
akkor Ővele együtt feltámadunk az örök életre. Bemerítkeztem a Jézus nevébe. Nem a vízbe, 
hanem a Jézus nevébe. Ebben a névben keresztelkedtünk meg és így a Krisztus Testéhez 
fogunk tartozni.  

A Római levél 10,9‒10. elmondja, hogyan kell ezt megtenni: mert, ha te a száddal vallást 
teszel az Úr Jézusról és hiszed, hogy Isten föltámasztotta Őt a halálból, megtartatol. El kell 
hinnünk, hogy Isten föltámasztotta Őt a halálból. Aki nem halt meg, azt nem lehet 
föltámasztani, nyilván, hogy a halálában is hiszünk. Tehát az Ő halálában és feltámadásában 
hiszünk, és ez a keresztény hitünk alapja és ez az, amit meg kell vallanunk, ha be akarjuk 
fogadni az Urat. Ha nem vagy biztos az üdvösségedben, nem vagy biztos abban, hogy Isten 
gyermeke vagy, akkor egyszerűen Jézust fogadd be a következő imával: 

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia 
tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek 
Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm! Én most 
megvallom, hogy Jézus, Te vagy az én Uram, Te vagy az én Megváltóm, Te vagy az én 
Gyógyítóm. Én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem 
Krisztusban. Az Ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság! Mert Isten 
Igéje igazság! Ámen! Dicsérjük az Urat! 
 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 
 

                                                                              

 


