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Az angyalok teremtése 
 
A.  A Teremtő 
 
Mózes első könyve kijelenti, hogy minden dolgot Isten teremtett a földön, még az embert is, aki a 
teremtés koronája. Mivel az ember nem volt jelen a teremtési tett pillanatában, az ő teremtése 
kijelentés jellegű. Isten meghirdette az angyalok teremtését is. Zsolt 148,2-5 azt hangsúlyozza, hogy 
az angyalok és minden seregük, a nap, a hold, az egek sokasága mind Isten teremtésének az 
eredménye. 
 
János 1,1-3 arra tanít minket, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, az örök Ige teremtett mindent. Jézus 
Isten teremtő ügynökeként működött közre, hiszen „minden dolog Általa lett, és Nála nélkül semmi 
sem lett, ami meglett” (Ján 1,3), ami értelemszerűen magába foglalja az angyalokat is. 
 
Pál nem véletlenül hangsúlyozza különösen is azt, hogy Krisztus, aki Isten, minden dolog teremtője, 
az angyaloké is. Isten Örök Fia minden teremtés oka. „Mert általa teremtetett minden dolog, a 
mennyen és a földön, a láthatók és láthatatlanok, akár trónok, uralkodók és fejedelmek vagy erők – 
minden általa és érette lett teremtve”. (Kol 1,16). 
 
Hasonló kifejezést használ az angyali teremtésre Efézus 6,12 és Róma 8,38, amely arra enged 
következtetnünk, hogy Pál úgy utal Krisztusra, mint minden angyal teremtőjére. Ő a kezdet, a 
fenntartó és a folytatás. Krisztus az ő tekintélyük. 
 
A rabbinikus irodalom tiltja az angyalok tiszteletét (Kol 2,18 Jel 19,10 22,8-9), bírálja és nem 
engedi meg. A szadduceusok abszolút nem hittek az angyalokban, a farizeusok igen, de némi 
fenntartással. A kései bibliai könyvek, Krónikák, Eszter, Bölcsesség, Jézus Sirák és Makkabeusok 
nem is említik az angyalokat, vagy ha igen, akkor is szőr mentén. Az apokríf irodalom azonban 
rendkívüli fontosságot tulajdonit az angyaloknak és a démonoknak. 
 
B.  A teremtői tett 
 
Az Írásokból arra következtethetünk, hogy minden angyal ugyanabban az időben vagy majdnem 
ugyanabban az időben teremtetett. A görög igeidő (aorisztosz) úgy fordítható; „teremtett”, Kol 
1,16-ban ez egyetlen tettre vagy egy sor múltbeli cselekedet tetőpontjára vonatkozhat.  Az angyalok 
nem örökkévalók, ahogy Isten az; sem nem fejlődtek és nem is voltak emberek, mielőtt az 
angyalokhoz hasonlóan azok is megteremtettek volna. Ők Isten lényének közvetlen teremtései, 
mivel nem tudnak nemzeni, ahogy az emberi lények tudnak. (Máté 22, 28-30). Olykor talán éppen 
ezért nevezik őket „Isten fiainak” (Jób 1,6 2,1). A gyermek szó itt, úgy tűnik, Isten közvetlen 
teremtői tettére utal, hasonlóan ahhoz, ahogy Ádám is Isten fia ((Luk 3,38), a hívők pedig 
személyesen lettek újjáteremtve, mint Krisztushoz hasonló „Isten fiai” (Gal 3,26 Ef 2,8-10 4,24). 
Nem tudjuk pontosan teremtésük pillanatát, de azt tudjuk, hogy „amikor a hajnalcsillagok együtt 
énekeltek, és Isten minden fiai örültek (Jób 38,7) akkor a Sátán is megjelent a színen angyali 
teremtményként 1Móz 3-ban. Tehát azt gondolhatjuk, hogy Isten a föld teremtése előtt hívta életre 
az angyalokat. 
 
Teremtésük Isten közvetlen rendelésének és tekintélyének a következménye. Zsolt 148,2 arra 
sürgeti az angyalokat, hogy dicsérjék az Istent, és azzal zárja, az 5. versben „Dicsérjétek az Úr 
nevét, mert ő parancsolt és ők előállottak” 
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C. Nevek 
 
1. Általános nevek 
 
Az angyalok neve a bizonyíték arra, hogy egyéni természettel s az Isten és az emberek 
vonatkozásában sajátos kapcsolattal rendelkező lények  
 
2.  Az angyalok szolgálatát kijelentő nevek 
 
●   Az angyal a görög „angelosz” fordítása, amit számos esetben használnak a héber „malak” 
fordítására is. Mindkét szó általános jelentése: „küldött”. A szövegkörnyezettől függően ezeket a 
kifejezéseket lehet használni emberi küldöttekre (1Sám 6,21 Ézs 44,28 Máté 11,10 Luk 7,24 Jak 
2,25), vagy mennyei, szellemi, természetfeletti lényekre, akik szolgálják Istent (Luk 1,11) vagy 
megbízásokat hajtanak végre (Zsolt 104,4 Mát 4,8 Jel 16,1). Ebben az utóbbi, tágabb értelemben 
fordul elő legtöbbször az Írásokban, és kétség nélkül ez a Zsid 1,7 jelentése is, ahol a szerző azt 
hangsúlyozza; az angyalok teremtett szellemek, hogy szolgálják Istent a szél gyorsaságával és a tűz 
hevességével. 
                                               
●   A szolgálat olyan elv, amely szintén utal az angyalokra. A görög szó a „leitourgosz”, és szolgát 
vagy szolgálót jelent, többnyire olyan vallásos tevékenységgel kapcsolatban, mint a papoké (Róma 
13,6 15,16 Fil 2,25 Zsid 8,2). Az ennek megfelelő héber szó a „mistratim”, amit a görög 
kifejezésnek megfelelő értelemben használtak (2Móz 24,13 1Kir 4,43 1Krón 27,1). Az angyalokra 
alkalmazza Zsolt 104,4 is. Ezekben a nevekben azt látjuk, hogy az angyalok olyanok, akik szellemi 
szolgálatban állnak Istenért és Isten jelenlétében 
 
●   A „hadsereg” szó úgy mutatja be a menny angyalait, mint Isten hadseregét, amely a héber sava 
fordítása. Zsolt 103,20 arra sürgeti az angyalokat, hogy áldják az Urat. Ezekben a versekben az 
angyalokat malakin-nak, mistratinnak és sava-nak is mondja (Zsolt 148,2). Ez a kifejezés magába 
foglalja Isten mennyei hadseregének teljességét, és az angyalokat katonai erőnek mutatja, akik 
készek teljesíteni Isten akaratát és megvívni harcait. Isten neveinek egyike, a Seregek Ura, nagy 
mennyei erők szuverén Uraként mutatja be Istent, aki tökéletesen kész megvalósítani akaratát a 
mennyben és a földön (1Sám 17,45 Zsolt 89,6.8). 
 
●   Az Isten szekerei úgy mutatja be az angyalokat, mint parancsokat végrehajtó hadsereg tagjait. 
Zsolt 8,17 utal a mennyei közbeavatkozásra, amely magába foglalja a királyok és a seregek 
vereségét, amelyek ellenálltak Izráelnek. Ugyanezt a kifejezést használja 2Kir 6,16.17, ahol Elizeust 
és szolgáját védik a lovagok és szekerek. Zakariás látomásainak egyike beszél négy szekérről, 
amelyek végrehajtják Isten katonai végzéseit az Izráelt körülvevő népeken. Később úgy mutatja be 
az angyalokat, mint az „ég négy szelét, akik megjelennek az egész föld Ura előtt” (Zak 6,5). 
 
●   Az őrállók kifejezés úgy mutatja meg az angyalokat (Dán 4,13.17), mint akik Isten erejében és 
felügyelete alatt ellenőrzést gyakorolnak a világ kormányzásában. Hozhatnak bizonyos döntéseket, 
és végrehajthatnak parancsokat, amelyek befolyásolják a világ dolgait. 
 
 
3. Az angyalok természetét kijelentő nevek 
 
●   A hatalmasok fiai, a böné elim, megjelenik a Zsolt 29,1-ben. A héber kifejezés leírja az 
angyalok nagy erejét (Zsolt 103,20). Gyakran határoz meg egy embercsoportot a kifejezés 
„valakinek a fia”. Az elim utal az erőre; a böné elim tehát az angyalokat említi, mint erőteljes 
kategóriát. 
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●   A Zsidókhoz írt levélben az Isten fiai, a böné elohim utal az angyalokra, akik az erő és a hatalom 
osztályába tartoznak.. Az emberekkel szemben az angyalok az Elohim kategória részesei. Az 
angyalokra alkalmazza ezt a kifejezést Jób 1,6 2,1 38,7 és ide sorolja a Sátánt is. Ez a kifejezés nem 
utal az angyalok szent természetére, hiszen a Sátán, a gonosz angyal is része ennek, hanem az 
erejüket emeli ki. Jób könyvében azt lűtjuk, hogy a böné elohimok összegyülnek Isten előtt, 
szolgálnak és válaszolnak Neki. Ezt az értelmezést találjuk 1Móz 6-ban is, amikor alkalmazza az 
„Isten fiai” kifejezést. 
 
●   A Zsolt 89,6.7 szentek kifejezése is utal Isten angyalaira. Ez a kadosim fordítása, az 
elkülönítetteket jelenti, akik félre vannak téve Isten számára. A „szentek gyűlését” minden esetben 
az angyalokra való utalásként lehet érteni. A kadosim az Istennek alárendeltek szent jellemét és 
teljesítményét jelzi. 
 
●   A csillagok kifejezés is jelképezi az angyalokat, utal mennyi lakásukra és természetükre. Isten 
beszélt Jóbnak a teremtés és az idő szépségéről, „amikor a hajnalcsillagok együtt énekeltek, és Isten 
minden fiai (böné elohim) örömmel ujjongtak” (38,7). Az majdnemhogy természetes, hogy a 
csillagokat és az angyalokat úgy hasonlítja össze, mint mennyei teremtményeket, amelyek tükrözik 
Isten erejét és bölcsességét. A csillag kifejezés mellett a „menny seregeinek” is nevezik az 
angyalokat (5Móz 4,19  17,3 1Kir 22,19 Neh 9,6 Zsolt 32,6). Valójában az azstrológia a démonok 
kultuszához kapcsolódik e fogalomban (Jer 191,13 ApCsel 7,42, és különösen 2Kir 23,5.10 és 24. 
versében). Az Írások kárhoztatják a varázslást és a csillagok kultuszát (5Móz 18,10-14), ahol 
megvan a démoni elemek közti kapcsolat. Nem csoda hát, ha a Sátánt úgy írja le a lázadásában és 
Isten elleni harcában, mint az „égen feltűnő jelet…nagy vörös sárkányt …amelynek farka magával 
sodorta az ég csillagainak harmadát, és levetette őket a földre” (Jel 12,3-4). 
 
D. Sajátos kategóriák 
 
Az Írások kijelentik különböző osztályok vagy angyali kategóriák létezését. Mindegyik osztálynak 
megvannak a saját jellemvonásai és nyilvánvalóan a teremtett rend részei. 
 
1.  Kérubok 
 
A kérubok (a héber kérub többesszáma – kérubim) magas rangú, nagy szépséggel és leírhatatlan 
erővel teremtett angyali lények. Ahogy az lenni szokott a mennyei valóságokkal, jellemük és 
megjelenésük oly mértrékben múl felül minden emberi elképzuelést és jelenlegi megértésünket, 
hogy azt földi fogalmakban kell leírni, hogy megértsünk valamit, ami meghaladja a természetes 
világot (Ezék 1,5-14.28 12,13.17). 
 
●   Leírás. Isten változatossá tette a kérubok látható megjelenését, minden eset célja szerint;   
azonban megfigyelhetünk bizonyois közös vonásokat az egész Bibliában. Az első bibliai utalás az 
anmgyalokra 1Móz 3,24 kérubja, akit azért helyeztek oda, hogy őrizze az Éden kertjének útját, hogy 
a bűnnel teli ember ne zavarhassa Isten jelenlétét, és ne próbáljon szakítani az élet fájáról. Ők arra 
tanítanak minket, hogy a bűn összeegyeztethetetlen a Paradicsommal. A bűnben élő ember nem tud 
közelíteni Istenhez ama igazság nélkül, amely a Krisztusban bízóké. 
 
A következő hely, ahol feltűnnek a kérubok, ahhoz  a helyhez kapcsolódik, ahol Isten lakik. A 
szentsátorban. Aranykép formájában jelennek meg a frigyláda tetején a sátorban, ahol Istent 
imádták az Ószövetség idejében (2Móz 25,17-22). A frigyláda és a fedél a szentek szentjében állt a 
jelképes kérubokkal, a sátorban pedig megmutatkozott Isten shekina-dicsősége, és ennek 
köszönhetően a Zsid 9,5 a „dicsőség kérubjainak” nevezte őket, mivel kapcsolódtak Isten 
diocsőségéhez. „A kérubok a mózesi imádás legfontosabb jelképeinek egyike. Alakjuk megjelenik a 
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sátor függönyein is, s később a Salamon templomának falain, és az új ttemplom látomásában” 
(G.F.Oehler, Theology of the Olda Testament). 
 
Az engesztelés kérubjai úgy jelennek meg, mint akiknek arcuk és két szárnyuk van. A fedél két 
ellentétes végénél foglaltak helyet, egymással szemben, és kiterjesztett szárnyaikkal befedfték azt. 
Láthatóan nem önmagukra néztek, hanem lefelé, a szövetség ládájára. 
 
Amikor Ezékiel fogoly volt Babilonban, látomást kapott Isten dicsőségéről, amelyben négy élőlény 
jelent meg (Ez 1,1.5.8). A későbbi utalások e lényeket a kérubokkal azonosítják (10,4. 18-22). Az 
„Isten dicsősége” mellett azonosítják őket az engesztelés arany képmásával, amely abban a 
szobában van, ami „haragra ingerel” (Ez 8,3). 
 
Ezékiel látomásának kérbjai összetett lények. Mindegyiknek van négy arca és négy szárnya, és 
általában emberalakban jelennek meg. (1,5.6). Emberi kezeik vannak a szárnyak alatt (8.v.) 
Mindegyikük négy arca hasonlít az emberhez, az oroszlánhoz, a bikához és a sashoz 
(110.v.)Megjelenésük a tisztított érchez hasonlít, az izzó szénhez, és villámként mozognak 
(7.12.14). 
 
●   Célok és felelősségek. Nyilvánaló, hogy vannak olyan típusú angyalok, akik nem is igazán 
mondhatók „angyaloknak”, mert feladatukban nincsen üzenetközvetítés (malakim), és nem is adnak 
kijelentést vagy utasításokat az embereknek Isten érdekében. 
 
Fő céljuk ez: Isten dicsőséges jelenlétének, szuverenitásának és szentségének a meghirdetése és 
védelme. Ezeket a jellemvonásokat  meghatározhatjuk a szentírási ualásokból és különböző 
megjelenésükből. 
 
A kérubok utalnak Isten jelenlétére, ahogy az megtörtént az Éden kertben, a szentek szentjében, 
majd a templomban. A Zsolt 80,1 és 99,1 Iaten shekina dicsőségére vonatkoznak, és ez úgy jelenik 
meg, hogy Isten „ül a kérubokon”. Bizonyos értelemben a kérubok hirdetik meg az embernek Isten 
transzcendenciáját és megközelíthetetlenségét, másrészt viszont kijelentik az embernek Isten 
dicsőségét, mivel Isten dicsőségének látható formájával azonosítják őket, és élő lények (Károliban 
lelkes állatok) formájában mutatják meg magukat. 
 
2. Szeráfok 
 
Az angyalok másik sajátos kategoriája a szeráfok. A kérubokhoz hasonlóan közel vannak Isten 
dicsőségéhez, és lehetséges, hogy e kettő között van kapcsolat. 
 
● Leírás.  A héber szeráfim szó azt jelenti, „azok, akik égnek”. Ez valószínűleg inkább utal 
Istennek való odaszánásukra, mint külső szolgálatukra. Oehler úgy gondolja, hogy nyilvánvalóan 
emberi alakról van szó, hiszen kézről, arcról és lábról szólnak”. Mindegyiküknek hat szárnya van. 
Ahogy Oegler írja: „Megjelenésük jelképe nagyon egyszerű, két szárny takarja be az rcot, ami utal 
arra, hogy még a legmagasabb rnagú szellemek sem képesek elviselni az isteni dicsőség teljes 
látását, a másik kettő a lábat fedi be, jelzi a tiszteletet (azt mutatja, hogy vonakodnak rálépni a szent 
földre hívás nélkül), a további két szárnnyal repülnek, amely kifejezi a készségüket, amivel 
végrehahjtják az isteni végzéseket” (Oehler 259.o.) 
 
Úgy tűnik, hogy a szeráfok a levegőben állnak az Úr trónjának két oldalán. Felelgetős kórusként 
válaszolnak egymásnak: „szent, szent, szent a Seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő 
dicsőségével” (Ézs 6,3). Nehéz meghatározni, hogy csak két szeráf van-e, vagy számos szeráf két 
sorban. Hangjuk ereje mindenesetre megremegtette a terem alapjait (4.v.) Valószínűleg az itt 
emlegetett oltár a szentsátor aranyoltárának felel meg, amely a kárpit előtt volt és elzárta a szent 
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helyet, ahova a főpap készült, hogy bemenjen Isten jelképes jelenlétébe. Az előtte lévő illatoltáron 
az égő szén füstje betöltötte a szent helyet, és utalt az ember képtelenségére, aki bűne miatt 
közvetlenül nem nézhette Isten dicsőségét. Jegyezzük meg, amit Ézsaisát látomása mond: „és a ház 
megtelt füsttel” (4.v.) 
 
● Célok és felelősségek. A szeráfok az angyali lények olyan fajtái, akik egyfasjta papi szolgálatot 
végeznek Istenért. Summázva: céljuk megmutatni az Úr szentségét és etikai transzcendenciáját, 
olyan jellemvonásokat, amelyek nevéből származnak. 
 
Már maga a szeráf név is kifejezi az Istennek való égő odaszánást. Istent imádják. Hangos kiáltásuk 
dícséri Isten tökéletes szentségét. Isten jellemvonása, a „szent” a héber nyelvben azt jelenti, hogy 
elismerjük Isten mindent felülmúló, tökéletes szentségét. Éppen ezért dicsérik és hirdetik meg a 
szeráfok Isten tökéletes szentségét. 
 
A szeráfok azzal is kifejezik Isten szentségét, amikor meghirdetik, hogy az ember tisztuljon meg a 
bűn erkölcsi mocskától mielőtt megjelenik Isten előtt és szolgál Neki. 
 
3. Élő lények (lelkes állatok) 
 
●  Leírás. Ha az Ezékiel 1-ben szereplő élő lények (hayoth) kérubok, akkor mik az élő lények? Van 
biozonyos hasonlóság a megjelenésükben. Utalás történik arra, hogy orsozlán, bika, ember és sas 
arcuk van, bizonyos számú szárnyakról is szó van és sok szemről. Azonban a különbségek is 
markánsak. Ezákielben az élő lényeknek négy arcuk van, a Jelenésekben csak egy. Ezékielnél az élő 
lényeknek négy szárnyuk van, a Jelenésekben mindegyiknek hat. Ezékielben a szemek a kerekek 
részei, ahogy megjelennek az élő lények; a Jelenésekben ezzel szemben az élő lények kívül ás belül 
tele vannak szemekkel. Nem tudjuk tökéletesen beazonosítani őket. Lehetséges, hogy a Jelenések 
élő lényei is szeréfok, hat szányuk van és állandóan mondják: „szent, szent, szent” (Ézs 6,1-3). 
● Elfoglaltságaik. Látjuk azt, hogy imádják Istent a Jel 4.5.7 és 19 fejezetben, a 14 fejezet pedig 
bizonyítékát adja annak, hogy természetes dolog a megváltott ember számára Isten dicsérete. Arról 
is gondolkodhatunk, hogyan irányítják Isten ítéleteit a nagy nyomorúság idején, amikor egymás 
után kérik az 5 fejezetben a könyv négy pecsétjének felbontása után az abban lévő ítéletek 
végrehajtását; és amikor a 15 fejezetben más angyaloknak adják oda a hét kelyhet, hogy azokat 
kiönthessék a földre. 
 
 
E. Sajátos nevek 
 
Érdekes megfigyelni azt, hogy minden angyal közül csak kettőt említenek meg név szerint a 
kánonikus könyvek; és mindez Izráel babilioni fogsága után történik. Mihálynak és Gábrielnek 
fontos szerep jutott Isten szolgálatában az angyalok között, és mindkettőjüket egyaránt említi az 
Ószövetség és az Újszövetség. Fotosságuk szerint Mihály tűnik elsődlegesnek.  Ő a katonai vazető, 
Gábrielt pedig a legfontosabb hírvivő.  
 
1.  Mihály 
 
● Megnevezés. Mihály neve jelentős. Nincs egyetértés nevének jelentésében, de valószínűleg az a 
legjobb, ha kérdésként fogjuk fel; „Kicsoda olyan, mint Isten”? Egy olyan név ez, amely ily módon 
is tükrözi Mihály odaszánását Istennek és akaratának amely határozott ellentéte a Sátán 
hozzáállásának, aki büszkeségében kijelentette; „a Magasságoshoz teszem hasonlóvá magamat” 
(Ézs 14,14). 
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Neve viszonylag sokszor fordul elő az Ószuövetségben férfiak neveként 4Móz 13,13-tól kezdve 
Ézsaiás 8,8-ig. Arkangyalnak is mondják és úgy minősítik mint a „legnagyobb fejedelmek egyikét” 
(Dán 10,13), és ha fejedelmeket említenek, akkor az angyalok között bizonyára Mihály ezek egyike. 
Később ő a felelős Izrael harcaiért és a Sátán fejedelemmel való ütközésért (Dán 10,13.20). 
 
Mihályt arkangyalként mutatja be Júdás 9. Ez a cím azonnal más angyalok fölé helyezi, és 
következésképpen kétség nélkül úgy gondolhatunk rá, mint az angyali seregek katonai vezetőjére, 
aki harcol a Sátán ellen (Jel 12,7) Dán 10,13 alapján azt feltételezhetjük, hogy nem ő az egyedüli 
főangyal, és Júdás 9 is egy nagyon ismert főangyalként mutatja be, és nem osztálya egyedüli 
képviselőjeként. Lehetséges, hogy vannak hasonló kategóriájú és rangú angyalok is, mivel Mihályt 
úgy írta le, mint a „fő fejedelmek” egyikét (Dán 10,13). Valószínűleg Mihály a vezető főangyal 
Isten angyali vezetői között. És része a kérubok csapatának a Sátánhoz hasonlóan, aki ellen küzd és 
harcol (Ezékiel 28, 14-16 Jel 12,7). Ha ez igaz, akkor valószínűleg Mihűály az egyetlen, aki 
elhagyja az Úr jelenlétét, hogy feladatokat hajtson végre. 
 
Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy Mihály arkangyali ranggal és képességgel teremtett 
angyali lény, aki a kérubok osztályához tartozik. Azonban sajátos módon egyeül őt nevezik 
arkangyalnak. 
 
● Felelősségei. A Bibliában azt látjuk, hogy Mihály része Isten tekintélyének, aki harcol Izráelért, 
és megvívja a csatákat Isten ellenségeivel. 
 
Most is csata dúl Isten angyalai és a Sátán angyalai között (2Kor 11,13-15 Ef 6,10-12), ahogy 
történt Dániel idejében is. Egy Mihálynál láthatóan erőben és rangban kisebb angyal beszél „Perzsia 
királyságának fejedelméről”, aki ellene áll az angyalnak (Dán 10,13), és ebben a helyzetben érkezik 
meg Mihály, hogy segítsen neki. 
 
Mihályt Isten küldte Dániel népéhez, Izráelhez, ezért is mondják őt a „te néped fejedelmének” Dán 
10,21-ben. 
 
A Biblia azt mondja, hogy Mihály az a „nagy fejedelem, aki ügyel néped fiaira” a jövendő 
nyomorúség idején (Dán 12,1). Mihály, az Izráel mellé rendelt sajátos őrállóként megvédi majd 
Isten népét „a Jákób nyomorúsáégának idején” (Jer 30,7). Amikor Izráelt megtámadják e világ és a 
Sátán seregei, a harag és a nyomorúság eddig soha nem látott idejében, amely váratlanul szakad az 
egész világra közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt (Jel 12,3-7). Isten erejével Mihály és 
seregei legyőzik majd a Sátánt (Jel 12,8.-9), Ebben a király Krisztus teljes győzelmének példáját is 
láthatjuk, aminek meg kelltörténnie (Jel 12,19).  
 
Nagysága és ereje ellenére Mihály nem mondott kárhoztató ítéletet a Sátán fölött, amikor Mózes 
testéről vitatkozott vele, hanem alárendelte magát Istennek, és azt mondta: „dorgáljon meg téged az 
Úr” (Júdás 9.v.) Ha Mihály, Isten angyali seregeinek a feje nem hagyatkozott saját erejére, amikor 
szembenézett a Sátánnal, hanem tisztelte ezt a gonosz erőt, mennyivel inkább kell nékünk Istenre 
hagyatkoznunk. 
 
2. Gábriel 
 
● Megnevezés. Gábriel neve azt jelenti, „az Istentől erőteljes”, és ez az Istentől kapott nagy erőre 
utal. Az tény, hogy „gyors repüléssel” ment Dánielhez, ami erőről beszél, mert szokatlanul gyorsan 
tűnt fel (Dán 9,21). Úgy is nevezik őt, hogy „a Gábriel nevű férfi” (Dán 9,21), ezzel jelzik ezt a 
szempontot is, de „Gábriel angyalnak” is mondják (Luk 1,26), amely viszont kiemeli angyali 
természetét. Gábriel úgy beszél önmagáról, hogy „Én Gábriel vagyok, aki Isten jelenlétében állok” 
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(Luk 1,19). Itt van Isten nagyon fontos és sajátos hírvivője, akinek állandó bejáráse van az isteni 
jelenlétbe. 
 
● Leírás. Ahogy már láttuk, Gábriel angyali lény, aki időnként férfi alakban tűnik fel. Dániel úgy 
írja ezt le, hogy „egy férfihez hasonló megérintett és megerősített engem” (Dán 10,18). A Dánielt 
meglátogató lény egy férfi hangján szólalt meg (110,17.18), és megvolt az a képessége, hogy 
emberként tudjon érinteni (8,18 10,18), képes volt ott maradni egy adott helyen, amikor megjelent 
Zakariásnak, amivel meg is zavarta őt (Luk 1,1.12). Amikor Mária meglátta, nem félt az angyal 
megjelenésétől, hiszen beszélt neki méhe természetfeletti gyümölcséről (Luk 1,26-29). 
 
● Felelősségei. Bár Mihály Isten válaszott bajnoka Izráel harcaiban, mégis Gábriel az, aki Isten 
sajátos hírvivője a királysága terveiben, mind a négy esetben, amikor megjelenik a Bibliában. Isten 
előtt áll, készen arra, hogy teljesítse rendeleteit (Luk 1,19), és azonnal végrehajtsa Isten terveit (Dán 
9,21). Gábriel kijelenti és megmagyarázza Isten szándékát és terveit a Messiással és királyságával, a 
prófétákkal és Izrael népével kapcsolatban. 
 
Gábriel az a hiírvivő is, aki megjelentette Keresztelő János születését Zakariásnak, aki a király 
Jézus Krisztus hivatalos előhirnöke volt (Luk 1,13-17.19). Megjelenik szűz Máriának, Krisztus 
emberi természetét adó anyjának is. Aztán meghirdeti Máriának a szűztől születés fontosságát, hogy 
Isten örökkévaló Fia így lépjen be az emberi fajba, és váljon Isten-emberré, aki uralkodni fog a 
világ népein Dávid trónján (Luk 1,26. 31-35). Királyságát láthatóan is megalapítja második 
elövetelekor (Máté 25,31-34). 
 
Akármikor ias jelenik meg Gábriel a Szentírásban, mindig Isten hírvivője, hogy meghirdesse a 
kijelentést és azt megmagyarázza Isten királysága tervének teokratikus kapcsolatában. Ez 
küklönösen is érvényes a Messiásra és Izráelre vonatrkozóan. Gábriel jó példája annak, aki Isten 
előtt áll Krisztus kegyelme által (Róma 5,1-2), és kész közölni Isten üzenetét népével. 
 
 
F. Sajátos megnevezések 
 
Van néhány angyal, akinek nem ismert a neve, hanem szolgálatuk bizonyos szempontjaival 
jellemzik őket. 
 
1.  A hét gyülekezet angyalai 
 
Jel 1,20-ben Krisztus azt mondja, hogy a „hét csillag a hét gyülekezet angyala”, akiknek János ír. 
Az angyal szó az Írásokban „küldöttet” jelent. Ezt használják emberi és természetfeletti küldöttekre 
egyaránt. Ezt a szót alkalmazzák Keresztelő Jánosra (Márk 1,2) János követeire  
(Luk 7,24), Jézus követeire (Luk 9,52), és a Ráhábnál elrejtett követekre is (Jak 2,25). Azonban 
általában véve ez a természetfeletti lényekre, az angyalokra értendő. A Dániel könyve és a 
Jelenések könyve ebben az értelemben használja az angyal kifejezést. 
 
2. Sajátos angyalcsoportok 
 
A Jelenések könyve utal néhány olyan angyalcsoportra, amit érdemes megjegyeznünk. Most csak 
néhányat enmlítünk meg közülük: 
 

a. A föld négy sarkának angyala, akik megállítják a föld szeleit. Természetesen nem szabad 
úgy magyaráznunk ezt a v erset, mintha a föld kocka alakú lenne (Jel 1,7); a lényeg az 
angyali ellenőrzés gondolata (amit Isten használ, de nem szükségszerűen ), amely ebben az 
esetben ellenőrzi az elemeket és hatalmat gyakorol felettük. 
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b. Az Isten előtt álló hét angyal. Ezek az angyalok hét trombitát kaptak, hogy nyomoruságot 
hozzanak a földre (Jel 8,2); ők Isten ítéletének a hirnökei a nagy nyomorúság idején, amely 
közvetlenül megelőzi Krisztus második eljövetelét. Nagy csapások esnek majd a földre 
minden egyes alkalommal, amikor az angyalok megfújják a trombitájukat. 

c. A hét angyal, akinél ott van az utolsó hét csapás. A csapások beteljesítik Isten haragjának a 
kiöntését a nagy nyomorúságban (Jel 15,1). Isten haragjával teljes hét kehely adatik az 
angyaloknak (Jel 15,7). Az előzőekhez hasonlóan ezek az angyalok is kiöntik Isten 
haragjának kelyheit a földre, fokozatos módon, amelyek nagy pusztulást idéznek elő a 
földön. Ezek az angyalok a templomból jönnek ki, arról a jelképes helyről, ahol Isten lakik 
(Jel 15,6). Nincsen elég bizonyítékunk arra, hogy megítélhessük; ezek ugyanazok az 
angyalok-e, amelyek az előző nyomorúságsorozatban megjelennek, vagy különböznek tőlük 
(Jel 6). 

d. A Jelenések 4 és 5. fejezetének 24 vénje. Két magyarázat létezik e versekhez. Az egyik azt 
állítja, hogy az öreg ember Krisztus igaz egyházát mutatja be, amely jelen van a nagy 
nyomorúság idején. E látás alátámasztására azt említik, hogy a vén kifejezést az Újszövetség 
mindig az egyház képviselőire vagy tisztségviselőire alkalmazza, a koronák és trónok pedig 
a hívők előjogaira utalnak. Mások inkább ragaszkodnak ahhoz, hogy a 24 vén angyali 
lények, akiknek papi módon kell megjelenniük Isten trónjánál az élő lényekhez (lelkes 
állatokhoz) hasonlóan, akik kétség nélkül angyalok. Akik ezt a nézetet képviselik, 
rávilágítanak arra, hogy a 24 vén a lelkes állatokhoz csatlakozik Isten dicséretében az ember 
megváltása miatt, és ez kizárja azt, hogy ők emberek lennének. Számos fontos bibliai kézirat 
elhagyja a Jel 5.9-ből a „minket” szócskát és „őket” rak helyére, és a többesszám harmadik 
személyét írja „mi” helyett, viszont többesszám első személyt alkalmaz Jel 5,10-ben 
(Amerikai fordítás). Ez adja meg azt az esélyt, hogy a 24 vén angyal, akik olykor fehér 
ruhában tűnnek fel, és Isten képviselőiként cselekszenek, az ő közvetlen parancsára, a föld 
megváltott emberei javára (Dán 12,1 Máté 18,10 Luk 1,19 Jel 8,3). A 24-es szám 
megfelelhet a Dávid által beállított 24 órás papi rendnek (1Krón 24), s a szám lehet a 12 
törzs és a 12 pap együttes összege is. Azonban nincsen teljes bizonyosságunk ahhoz, hogy 
megállapítsuk, a 24 vén emberek vagy angyalok. 

 
3. Sajátos felelősséggel megbízott angyalok 
 
Néhány angyalt az a tevékenység jellemez, amit végrehajtanak. Látunk angyalokat, akiknek 
„hatalmuk van a tűz felett” (Jel 14,18), van angyal, aki a vízért felelős, a „vizek angyala” (Jel 
16,5), van a „mélység angyala” (Jel 9,11), akit a héber sajátosan Abaddonnak, a görög pedig 
Apollyonnak nevez. Mindkét fogalom pusztító tevékenységre utal. Van egy másik, „aki 
csillagként esett le az égből, és adatott annak a mélység kútjának a kulcsa” (Jel 9,1). 
 
Feltételezve azt, hogy korábban esett le és tekintélyt kapott a mélység felett (ezt jelzi a kulcs, 
lásd 11.v.), és magát pusztítónak mondja, azt lehet gondolni, hogy ez maga a Sátán. Az utolsó 
angyalt pedig úgy írja le Jel 20,1, „mint aki a mennyből száll alá, akinél ott van a mélységnek a 
kulcsa, és egy nagy lánc a kezében”, amivel megköti a Sátánt Krisztus ezeréves királysága 
idejére (Jel 20,2.3). 
 
A körülöttünk lévő láthatatlan angyali tevékenység ebben a pillanatban és a jövőben is Isten 
terve és ellenőrzése alatt ténykedik, aki minden dolgot népe javára és tökéletes tervei szerint 
irányít (Máté 28,29 ef 1,11 Jel 1,18). 
 
4. A kánonikus könyveken kívüli angyalok 
 
Eddig a Szentírásban említett angyalokkal foglalkoztunk, amely az egyedüli hiteles, megbízható 
forrás a láthatatlan szellemi világról. A tágabb tanulmányi keretben azonban találunk olyan 
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apokríf írásokat, amelyek további három angyalt említenek meg, akik nem tűnnek fel a 
kanonikus könyvekben: Rafaelt, Urielt és Eremielt. 
Fontos megjegyezni, hogy az apokrifus iratokat történelmi könyveknek tekintik a zsidó 
hagyományban, bár tartalmukat nem ítélik szellemileg korrektnek. Most néhány idézetet 
említünk Énok könyvéből, amely a számos ószövetségi apokrifus könyvek egyike. 
 
 Angyalok típusai 

Angyalok sokasága van, akik elmondják az Ézs 6,3 „triszhagionját” (háromszor szentet) 
„szent, szent, szent, a szellemeknek Ura” megerősítve azt, hogy a szellemek Istene (ez Énok 
könyve példázatainak kedvenc megnevezése) „szellemekkel tölti be a földet”. 
Az angyalok hét osztályát sorolja fel: kérubok, szeráfok, ofannimok, impériumok, trónok, 
uralkodók és erők, Énok első könyve szerint (71,7). A kérubok, szeráfok, ofannimok soha 
nem alszanak, hanem őrzik Isten trónját. A kérubok és a szeráfok felelősek a Paradicsom 
őrizetéért. 
 
 
A jelenlét és az orca angyalai 
A Jubileomok könyve alacsonyabb és magasabbrendű csoportokra osztja fel az angyalokat; 
a magasabb rendűek megtartják a szombatot, szolgálnak a mennyei udvarban, és ők az isteni 
orca vagy isteni jelenlét angyalai, amely megtartja az embereket. Az alacsonyabb angyalok 
irányítják a természeti jelenségeket, de nem tartják meg a szombatot. Láthatjuk, hogy 
hierarchia van az angyalok között, és a felsőbb hierarchiához tartoznak az orca és az isteni 
jelenlét angyalai, akiket azért hívnak így, mert Isten jelenlétében vannak és szüntelenül 
nézik az ő arcát. 
 
Az orca egyik angyala írta meg Mózesnek az ősi történetet (Jób 1,27-29). Kapcsolódva Zak 
4,10-hez: „az Úr hét szeméhez, amely át meg átjárja a földet”, ez hét angyal, -valószínűleg a 
babilóni hét csillagistenséghez hasonlóan – Uriel, Rafael, Raguel, Mihály, Sawraqael, 
Gábriel és Remeiel. 
1Énok 20 fel is sorolja e fő angyalok tevékenységi körét: Uriel ügyel a világra éa a 
Tartaruszra; Rafael felelőssége az emberek szelleme; Raguel ügyel a mennyei csillagokra és 
az igazságosságra a földön; Mihály vigyáz Isten népére, Saraqael felelős a bűnösökért; 
Gábriel őrzi a Paradicsomot; a kérubokat éa a szeráfoket; Remeiel ügyel az újraélesztettekre. 
Ez a magasrangú angyali hierarchia közbenjár az emberekért 1 Énok 15,2, kijelenti az Isten 
titkait a földdel és az éggel kapcsolatban, és a jóra vezeti el az embereket. 
 
Mihály arkangyal 
 
Vezető szerepet játszik. Dán 10,13-21. Ő vezeti Énokot mennyei látogatása alkalmával. 
Mihály hetven angyal vezetője, akik leszállnak a mennyből, hogy tanítsák a maguk nyelvét a 
földet elfoglaló hetven nemzetnek. Mihály Izráel védőangyala, ahogy az megmutatkozik 
Dán 12,1-ben is. 
 
A népek angyalai 
 
Minden népnek van őrangyala. Isten szétosztotta a földet az angyalok között, magának 
tartva fenn Izráelt, és megállapítota a nemzetek frontvonalait Isten angyalainak száma 
szerint. 
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A koszmoszt irányító angyalok 
 
Az arkangyalok alatt van az alacsonyabb rangú angyalok hadserege Isten konkrét 
parancsainak teljesítése érdekében, az emberekkel, a kárhozottakkal vagy a természettel 
kapcsolatban. Van egy szilárd hit, mely szerint az angyalok jelen vannak a koszmoszban, és 
dolgoznak rajta; ügyelnek a természet folyására; igazgatják a szeleket, a mennydörgést, a 
villámlást, az esőt, az évszakokat, a hónapokat és a napokat, a folyót, a tengereket, a 
gyümölcsöket, a füveket és anövényeket, Jubileumok könyve 2,2 megemlíti a tüzes 
angyalok szelét, a köd szelét, és a belélegzett atrmoszféra szelét, a jég és a hőség szelét, a 
jégeső, hó, fagy, mennydörgés, villámlás, tél, tavasz, nyár és ősz szelét; a mélység, a 
sötétség, a fény, a pirkadás és az alkony szelét. Vannak csillagok angyalai. Jelenések 7,1 
említi a négy szelek angyalait, Jel 14,18 pedig a tűz angyalát. (ld Ószövetségi apokrifusok 
kötet).  

 
 
H.  Lakásuk 
 
Az angyalok a fizikai teremtés előtt szent állapotban teremtett lények (Jób 38,4-76), ezért arra 
következtethetünk, hogy a mennyben volt kezdetben az a hely, ahol laktak, közel Istenhez. Azonban 
néhány angyal bukása után lakásuk kérdése megváltozott. 
 
1. Szent angyalok 
 
Az angyalok lakhelyére vonatkozó vélekedések különbözőek. Némelyek azt mondják, hogya 
mennyben laknak, ahol Isten is lakiok, mások inkább a második égről beszélnek. Lehetséges, hogy 
vannak angyalok mindkét helyen. 
 

a. A mennyben. Néhány angyal Isten jelenlétében tűnik fel, szinte állandó jelleggel, ez a 
helyzet a szeráfokkal (Ézs 6,1-6) a lelkes állatokkal (élő lényekkel)(Jel 4,6-11) és 
Gábriel angyallal, aki „Isten előtt áll” (Luk 1,19). Ez a helyzet a Máté 22,30-ban, Márk 
12,25-ben és a Gal 1,8-ban említett „ég angyalával” is. Úgy tűnik, hogy az angyalok 
örvendeznek Isten jelenlétében, amikor egy bűnös megtér (Luk 15,10). 

b. A második égben. A következő érvek szólnak amellett, hogy az angyaloknak legalább 
egy része a második égben lakik. 
● minimum egy ég van, maximum három (2Kor 12,2), ez feltételezehtően az atmoszféra, 
a csillagos égbolt és Isten jelenléte 
● Jézus egeken (többeszám) haladt át, hogy belépjen Isten jelenlétébe (Zsid 4,14). 
● Jézus minden fejedelemség és angyali uraság fölé került (Ef 3,10 1Pét 3,22). 
● E látás szerint ezért az angyalok nem a harmaadik égben laknak. A második égbern 
laknak, azzal a lehetőséggel, hogy beléphetnek a harmadikba. Ez a magyarázat 
megegyzik a Sátánnak azzal a kívánságával, hogy elérje a mennyet, azt a helyet, ahol 
Isten lakik (Ézs 14,13). 
 
Valószínűleg néhány angyal ott van Isten jelenlétében, míg a többiek a műásodik égben, 
a harmaadik égbe, Isten jelenlétébe való belépáés lehetőségével. 
 

c. Mennyei helyek. Szellemi szférákra vagy helyzetekre utalnak. Nem tudjuk teljes 
bizonyossággal, hogy ez az a hely-e, ahol az angyalok laknak, vagy csak egyszerűen 
olyan helyek, ahol akciók történnek Isten ellen vagy Isten javára. Azonban lehetséges az, 
hogy szellemi légkörre utalnak, s így logikusan földi teret is jelenthetnek. Mindkettő 
igaz; a választott angyalok és a gonosz angyalok is elfoglalták a légteret, befolyásolják 
az embereket, és az emberek is befolyással vannak rájuk. 
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2. Gonosz angyalok 
 
A bukás óta számos angyalt kidobtak a mennyből, ezért most különböző helyeken vannak. 
 

a. A mennyei helyeken. Ahogy már korábban említettük, a hívők harcolnak a mennyei 
helyeken lévő gonosz angyalok ellen (Ef 6,12). A bizonyos az, hogy démonokról, a 
Sátán kiszolgálóiról van szó itt a földön, akik akadályokat gördítenek Isten népe útjába. 
Mozognak és élnek a mennyben. 

b. A mélységben. Jel 9,1-1 leírja, hogyan esett egy casillag a földre, a mennyből esett le, és 
kulcs adatott neki a mélység kútjához. Amikor kinyitotta a mélység kútját, nnéhány 
hatalmas teremtmény jött elő egy angyal vezetésével (11.v.). A teremtmények 
valószínűleg démonok vagy angyali gonosz lények, akiket megkötöztek egy buizonyos 
időre. Lehetséges, hogy ez a mélység ugyanazt a helyet jelenti, amiről néhány démon azt 
kérte Jézus földi aszolgálata idején, hogy ne küldje oda őket (Luk 8,31). A mélység 
átmeneti börtön bizonyos perverz angyaloknak és megfogja a Sátánt a jövendő királyság 
ezer esztendeje alatt (Jel 1,7 17,8 20,1-3). 

c. A földön. Legalább négy angyal van odakötve vagy lesz odakötve az Eufrátetsz 
folyxóhoz (Jel 9,14). Ők lesznek azok, akik vezetni fogják az angyali sereget, amely 
résztvesz az emberiség harmadrészének elpusztításában (Jel 19-15-18). 

d. Örök fogságban, a sötétségben. Júdás 6 beszél néhány angyalról, „amelyek a régi 
időkben nem őrizték meg tekintélyi helyzetüket, és örök láncokra vannak fenntartva a 
sötétségben az ítélet ama napjára”. Csak azért lesznek felszabadítva láncaikból, hogy a 
tüzes tóba vettessenek (Máté 25,41). Ezek a szavak megegyeznek 2Pét 2,4-gyel „mert 
Isten nem kímélte meg az angyalokat, amikor vétkeztek, hanem a mélységbe taszította 
őket, odaadta őket a sötétség láncaira, hogy fenntartassanak az ítéletre”. Júdás 6 és 2Pt 
2,4 utalnak arra, hogy ugyanazokról az angyalokról és ugyanarről a helyről van szó. Az 
itt említett bűn nem tánik azonosnak az első lázadáséval, hiszen akik abban résztvettek, 
be vannak börtönözve, és a bukott angyaloknak nincsen megengedve, hogy kijöjjenek és 
más helyre menjenek. 

 
3. Az apokrifus könyvek 
 
 Amikor az apokrifus könyvekről beszélünk, olyan könyvek gyüjteményét említjük, amelyek 
abszolút történelmiek, de nem hitelesek tanításban és a szellemi jellegükben. A zsidók a könyvek 
közül számosat olyan dokumentumnak tekintenek, amely Izrael történetének korai állapotát rögzítik 
(kivéve a Makkabeusok könyvét), de nem a szertartásokat.  
 Itt csak példakánt említjük meg az apokrifus könyveket, ahogy kifejtik a maguk angyaltanát. 
 
 Hét meny 
 
 A könyv fontos részeként leírja Énok utazását a hét égben. 
  

Az első mennyet a rabbinizmusban „lepelnek” hívják egy hatalmaas tengerrel és jéggel, 
hóval, faggyal, a maguk tiszteletreméltó angyalaival, és azzal a kétszáz angyallal, akik 
ellenőrzik a csillagokat. 
 
A második ég a sötétség helye, amely elkapja a lázadó angyalokat (akiknek a vezetőjük az 
ötödik égben van). Ezt csiszolt „mennynek” hívják a rabbinizmusban. A humoros a 
dologban az, hogy a kárhozott angyalok kérik a látogató ember Énok közbenjárását és 
imádságát. 
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A harmadik égben van a Paradicsom kertje az élet fájával. Ez a felhők ege. Énok könyve azt 
mondja, hogy amikor Ádámot kiűzték a paradicsomból, a Shekinah megmutatkozott az élet 
fája melletti kérubon, és ugyanez szerepel a 2Énok 5,3, a palesztiani Targum és az 1Móz 
3,24-re vonatkozó hagyományban is. A hagyomány azt tartja, hogy a élet fája befedte az 
egész paradicsomot százféle ízű gyümölccsel. Az apokrifus szöveg szerint azok szánmára 
van fenntartva a paradicsom, „akik nemeslelkűek, akik készek támogatni minden 
katasztrófába esteket… kenyeret adnak az éhezőknek, felöltöztetik a mezítelent, felkarolják 
az elesetteket, segítik az árvákat és a kiszolgáltatottakat”, de a gyehenna, a harmadik ég 
északi része való azok kínzására, akik vétkeznek Isten ellen, megtámadják a védtelen 
embereket, elnyomják a szegényeket, és elveszik javaikat”. Ahogy láthatjuk is, ez a szöveg 
visszatükrözi a Máté 25,34 és következő verseinek végső ítéleteit. 
 
A negyedik ég neve Zebul (lakozás), a nap és a hold lakása, ahonnan 12 ajtó nyílik. Nappal 
a nap koronában ragyog; az éjszaka négyszáz angyal elveszi ezt a koronát; nappal 15 
milliárd angyal húzza a nap szekerét, éjszaka csak ezer. Hatszárnyú angyalok húzzák a 
szekeret és mennyei szellemek százai adnak neki tüzet. Énok az angyalok bemutatásával írja 
le a nap ciklusát; „angyalok vezetik őt; azok az angyalok, akik nappal vezetik, éjszaka nem 
vezetik, akik pedig éjszaka vezetik, nappal nem vezetik” A nap koronás szekéren lovagol, 
mint egy vőlegény, aki elhagyja szobáját, és boldog, mint egy hős. Lásd Zsolt 19,5”úgy jön 
ki, mint egy vőlegény, aki elhagyja szobáját, és mint egy erős férfi, aki örömmel futja meg 
pályáját”. A Zebul vagy negyedik menny a Jeruzsálem, a templom és az oltár látásának a 
helye, ahol Mihály mutat be áldozatot- 
 
Az ötödik ég  neve „maón” (lakhely), ahol az Isten ellen lázadó őrködő angyalok laknak 
kevesebb mint kétszáz milliárdan kapitányuk Satanael vezetésével (2Énok 7,5). 1Énok 6,9 
és 19 bőségesen beszél arról, hogy Énok intette ezeket a lázadó őröket Isten imádására 
(7,12) Ez az intés zsidó hagyománnyal lehet kapcsolatban, amely szerin az ötödik égebn 
vannak a szolgáló angyalok, akik énekelnek az Úrnak éjjel, nappal pedig alusznak. 
 
A hatodik ég neve „makon” (alapítás), itt vannak a hó, a jég, a fagy kincsei.stb. Az 
apokrifuas könyvek szerint hét angyal felügyel rájuk és rendezik a természet menetét. 
Köztük vannak olyan angyalok, akik ügyelnek a növényekre és a gyümölcsökre. „Minden 
emberi lélek mellett vannak angyalok, amelyek tanácsolják őket, részt vesznek az írásban, 
tetteikben, és életüket odaviszik az Úr színe elé”. 
 
A hetedik ég  vagy „arabot” a szemekkel teljes ofannimok, a szeráfok, a szent lények, a 
szolgáló angyalok és a mennyei trón helye. A 2Énokban szereplő magasrangú angyalok 
nevei nem azonosoak a Maimonides által felsorolt angyali rendekkel, és az általunk is 
idézett apokrif szövegekkel, ahol ofannim, szerafim és kérubok a sorrend. Más 
megnevezések, mint erények, uraságok, fejedelemségek, uralkodók és trónok már 
ismerősebbek nekünk az Újszövetségből. Ők ragyogó lények, „akik Istent szolgálják, nem 
pihennek se éjjel se nappal, hanem folyamatosan az Úr orcája előtt vannak, és teljesítik 
akaratát” (2Énok 9,4). Az ilyen rangú angyalok azok, akik felelősek a gyermekekért az 
Újszövetség szerint (Márk 18,10). Az Istenhez közel űálló angyalok közt látjuk Gábrielt 
(Luk 1,19), Mihályt, az Úr katonaságának parancsnokát (2Énók 9,17 – erre utal Dán 12,1), 
mint a legnagyobb fejedelmet. 
 
Megemlítik még a következő angyalok neveit is: 
 
-Adoil 
-Semyaza 
-Michael 
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-Rafael 
-Gábriel 
-Azazel aseregei 
-Azael seregei 
-Semiaza saeregei 
-Metatrón 
-Satquiel 
-Sajaquiel 
-Bacariel 
-Badariel 
-Pajriel 
-Soferiel 
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2 
 
A sátán és a kormánya 
 
A. Lucifer bukása 
 
Lucifer gyönyörű teremtmény volt. Igen bölcs. Úgy tűnt, hogy kívül-belül az imádás eszköze. 
Szabad bejárása volt Istenhez, és az angyali dimenzióban páratlan pozíciót élvezett. 
 
[12] „Embernek fia! Kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: 
„Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, 
teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben. 
[13] Édenben, Isten kertjében voltál; 
rakva voltál mindenféle drágakövekkel: 
karniollal, topázzal és jáspissal, 
társiskővel és onixxal, berillussal, 
zafirral, gránáttal és smaragddal; 
és karikáid mesterkézzel 
és mélyedéseid aranyból készültek 
ama napon, amelyen teremtettél. 
[14] Voltál felkent oltalmazó Kérub; 
és úgy állattottalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, 
tüzes kövek közt jártál. 
[15] Feddhetetlen voltált útaidban 
attól a naptól fogva, melyen teremtettél, 
míg gonoszság nem találtatott benned. 
[16] Kereskedésed bősége miatt 
belsőd erőszakossággal telt meg és vétkeztél; 
azért levetettelek téged az Isten hegyéről, 
és elveszítettelek, te oltalmazó Kérub, 
a tüzes kövek közül. 
[17] Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; 
megrontottad bölcseségedet fényességedben; 
a földre vetettelek 
királyok előtt, adtalak 
szemük gyönyörűségére. 
[18] Vétkeid sokaságával 
kereskedésed hamisságában 
megfertőzted szenthelyeidet; 
azért tüzet hoztam ki belsődből, 
ez emésztett meg téged; 
és tettelek hamuvá a földön 
mindenek láttára, a kik rád néznek. 
 
Ezékiel 28,12-18 
 
Nincs közvetlen bibliai történet, amely olyan főangyalról tenne említést, aki a dicsőítő angyalok 
felett lett volna, de gyaníthatóan Lucifer volt ez a főangyal, aki Sátánná lett. Gábrielhez és 
Mihályhoz hasonlóan Lucifer is Isten jelenlétében volt. „Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, 
teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Voltál felkent oltalmazó Kérub; és úgy álítottalak téged, 
hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál.” (Ezék. 28,12. 14). 
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A Sátánt fejedelemnek is nevezik, ami a hierarchiában Gábriellel és Mihállyal egy szintre helyezi 
(Ef. 2,2). De egy napon Lucifert kivetették Isten jelenlétéből és a mennyből. Az igazság az, hogy 
valójában más angyalok vetették ki Lucifert (Jel. 12). Teljesen, tökéletesen elutasította Isten 
világosságát és ismeretét. Így elutasítota a bűnbánat lehetőségét, és soha nem lesz megváltva. 
Lucifert saját döntése miatt vetették ki a mennyből. Ha ismerjük egy kicsit is Isten jellemét, 
biztosak lehetünk abban, hogy Isten szomorú volt Lucifer döntései miatt. 
 
Lucifer azt mondta: 
„Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén 
messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” (És. 
14,13. 14). 
Más szavakkal, Lucifer kijelentette, hogy Isten lesz, hasonló az egyetlen és igaz Istenhez. Ettől a 
tervétől mindmáig nem állt el. 
 

 
A. Az angyalok teremtése. Az első teremtett 
lények. 

B. Az egek és a föld teremtése. 
(Eredeti vagy első teremtés) 

C. Lucifer felfuvalkodása és elűzése Isten 
elől. Káosz az egész teremtésben. 

D. A teremtett világ helyreállítása és az 
ember teremtése. 

 
B. A sátán személyisége 
 
Több leírás is segít megérteni e szellemi lény jellemét. Ezek közül sok rámutat arra, hogy nem egy 
alaktalan, személyiség nélküli jelenségről van szó, hanem ennek éppen az ellenkezője igaz. 
 
1. Valódi személyiséggel rendelkezik 1Kor.15, 39. 40 
2. Intelligens (részletesen kidolgozottak a gondolatai) 2Kor. 2,11. 11,3 
3. Van memóriája, és emlékszik eseményekre vagy bizonyos körülményekre, Mát.4,6. Zsolt. 91,11. 
12 
4. Van akarata, és döntéseket hoz 2Tim. 2,26 
5. Érzelmeket fejez ki 
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• Vágy Luk. 22,31 
• Büszkeség 1Tim. 3,6 
• Harag Jel. 12,12 

 
6. Képes a tervezésre és szervezésre 1Tim. 4,1. Jel. 2,9. 2,24 
 
C. A sátán nevei 
 
A Biblia sok névvel illeti a Sátánt, ezek nagy része leírja a tevékenységét és a pozícióját. Például 
amikor ördögnek nevezi (szó szerint „hazug”), ez nem csak egy név, hanem tevékenység is. 
 
• A sátán (ellenség) ötvenháromszor fordul elő 
• Az ördög (hazug vagy rágalmazó) harmincötször 
• A levegőbeli hatalmasság fejedelme Ef. 2,2 
• E világ istene 2Kor. 4,4 
• A halál királya Zsid. 2,14 
• E világ fejedelme Ján.12,31 
• A sötétség uralkodója Ef. 6,12 
• Leviátán (aki az emberiség tengerében lakik) Ésa.27,1. Jób 41,1. 2 
• Lucifer (fényhordozó vagy fénylő) Ésa. 14,12 
• A sárkány Jel. 12,7 
• Hitető Jel. 20,10 
• Apollion (pusztító) Jel. 9,11 
• Belzebub (a démonok fejedelme – szó szerint „legyek ura”) Máté. 12,24 
• Beliál (alantasság, kérlelhetetlenség) 2Kor. 6,15 
• A gonosz Máté. 13,38. 1János 5,19 
• A kísértő 1Tessz. 3,5 
• A testvérek vádlója Jel.12,10 
• A világosság angyala 2Kor. 11,14. 15 
• Hazug János 8,44 
• Gyilkos János 8,44 
• Ellenség Máté 13,39 
• Ordító oroszlán 1Pét. 5,8 
 
A sátán tevékenységei 
 
1. Isten utánzása. Végső soron ez az egyik fő elfoglaltsága. Megnézhetjük a következő példákat: 
 
• Van egy hamis szentháromsága, (az ördög, az antikrisztus, a hamis próféta) Jel.13,2. 16,13 
• Van zsinagógája, amely magasztalás vagy különleges kérések központja, és egy trónszék 
Jel. 2,9. 2,4 
• Vannak titkai vagy „rejtett” forrásai 2Tessz. 2,7. Jel.2:24 
• Vannak alaptanításai vagy alapelvei 1Tim. 4,1 
• Van királysága vagy mozgástere Luk. 4,6. János 14,30 
• Vannak követői, imádói és szolgái Jel. 13,4. 2Kor. 11,15 
• Vannak angyalai, bukott szellemi lények, akik tisztelik és engedelmeskednek neki Jel. 12,7 
• Csodákat és jeleket tesz 2Tessz. 2,9. Máté 7,21-23 
• Az emberek áldozatokat mtatnak be neki 1Kor. 10,20 
• Vannak hadseregei Ézs. 24,21 
 
2. Megpróbálja megakadályozni Isten munkáját, konkolyt vet Isten búzája közé Máté. 13,24-30 
 

 17



3. Hamis hitvallásokat alkot és ördögök tanításait 1Tim. 4,1- 
 
4. Megkísérli elferdíteni és kiforgatni Isten Igéjét, különféle módokon: 
• A szövegkörnyezetből kiragadva idézi az Igét Máté 4,6 1Móz. 3,1-4 
• Helytelenül magyarázza 
• Egy tanítás bizonyos részleteit túlhangsúlyozza, míg másokat figyelmen kívül hagy, ettől úgy 

tűnik, hogy azok fontosabbak vagy alapvetőbbek, mint mások. 
• Csökkenti vagy minimalizálja egyes tanítások fontosságát, mint például a szabadulásét. 
 
5. Útjába áll és akadályokat gördít Isten szolgáinak munkája elé 1Tessz. 2,18 
6. Elleneáll Isten gyermekei imáinak Dán. 10,12. 13 
7. Megakadályozza, hogy az emberek lássák az evangélium világosságát 2Kor. 4,4 
8. Vádolja a keresztényeket Isten előtt Jób 1,7-12. Jel. 12,9. 10 
9. Csapdát akar állítani az embereknek 1Tim. 3,7 
10. A kísértés talán az egyik legfőbb elfoglaltsága a démonokkal együtt, akik megpróbálnak 
eltévelyíteni, hogy bűnbe essünk. Máté 4,1 
11. Kínozza az embereket Jób 2,7. Lukács 13,16 
12. Eltévelyíti és elcsábítja az embereket Jel. 12,9 
13. Tönkreteszi az otthonok szentségét, támogatja a házaságy beszennyezését, a hűtlenséget 1Kor. 
7,3-5 
14. Bűnre ösztönzi a szenteket és a bűnösöket 
 
E. Szexualitás a démonokban 
 
Ez a démonológia egyik legvitatottabb része. Vannak azonban tanításbeli és történelmi 
bizonyítékok, valamint tanúságtételek, amelyek rámutatnak erre a lehetőségre. 
 
1. Tanításbeli bizonyítékok. 
 

a. 1Mózes 6. A Bibliában több érdekes lehetőséget találunk, amely megerősítheti, hogy a 
démonok férfi és női szexuális magatartást mutathatnak 
Az első példa az 1Mózes 6. részben található. 

 
 

1Mózes 6,1-6 
 
[1]Történt pedig, hogy az emberek sokasodni keztek a föld színén, és 
leányaik születtek. [2] És látták az Istennek fiai az emberek leányait, 
hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket mind azok közűl, 
kiket megkedveltek. [3] És mondta az Úr: Ne maradjon az én lelkem 
örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz 
húsz esztendő. [4] Az óriások voltak a földön abban az időben, sőt 
még azután is, mikor az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, 
és azok gyermekeket szültek nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől 
fogva híres-neves emberek voltak. 
[5] És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, 
és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. 
[6] Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és 
bánkódott az ő szívében. 
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Kik az Isten fiai az 1Mózes 6-ban? 
 
Ezek a versek nem magyarázzák el, így az 1Mózes egyik legproblematikusabb versei lettek. 
A nehézség az első versekkel kezdődik: „Kik az Isten fiai?”, és „az emberek leányai?” 

 
„Mit tettek az Isten fiai az emberek leányaival?” Ezzel a kérdéssel kell kezdenünk: „Kik az 
Isten fiai?” Ez a legnehezebb. A két leggyakoribb magyarázat a következő: 
 
1. Séth leszármazottai. Eszerint az „Isten fiai” Séth leszármazottait jelenti, aki Ádám egyik 
gyermeke volt, és „az emberek leányai” Káin vonalát jelzi. Wenham szerint (ismert angol 
akadémikus), „ezt a magyarázatot a keresztények sokáig elfogadták, mert így kikerülhették 
az angyalokkal való testies kapcsolat gondolatát, manapság azonban nagyon kevesen 
gondolkodnak így.” 4 (4 Wenham, 140. o.) 

 
2. Bukott angyalok. Eszerint az Isten fiai bukott angyalok vagy őrangyalok, az emberek 
leányai pedig nők. A magyarázók szerint ez nem jelenti azt, hogy ezeket a nőket 
megerőszakolták az angyalok. Éppen ellenkezőleg. Ezek a nők önként vetették alá magukat 
az angyali lényeknek, és így lettek szexuális partnereikké, valószínűleg családjuk 
beleegyezésével. Ez szörnyű képet fest az emberi romlottságról, ami igazolja Isten döntését, 
hogy elpusztítja az emberiséget (7,13). 
 
Másfelől, ez a legrégibb magyarázat, és a legtöbb modern írásmagyarázó is ezen az 
állásponton van. Találhatunk rá bizonyítékot zsidó források közt is (Énókh könyve, 
Jubileumok könyve), Josephus Flavius írásaiban (Ant. 1,31), és a Holt-tengeri tekercsekben. 
Néhány nagyon korai író, mint Origenész, Jusztiniánusz, Iréneusz és Alexandriai Kelemen is 
elfogadhatónak tartja ezt a teóriát. 
 
Dr. Ed Murphy azt mondja, hogy „azok a démonok, amelyek szexuális kapcsolatot tartanak 
fenn emberekkel, ezt természetesen megteszik férfiakkal és nőkkel is. Ismertek voltak 
századokon át, írtak róluk, lidércnek, kísértetnek nevezték őket, az első a férfi szexuális 
szerepet játszotta el, a második a nőit. Bár ezek a szellemek teljes szexuális kapcsolatokat 
alakítottak ki az emberekkel, nem termeltek spermát, ezért nem tudtak utódokat nemzeni, 
amelyek félig démonok és félig emberek lettek volna.”5 (5 Dr. Ed Murphy, „Manual of 
Spiritual” Guerra, p.258) 
 
A középkorban a teológusok a következő jelenség leírásával próbálkoztak: „Bár nincs saját 
teste, az ördög szerezhet egyet, (például) szexuális kapcsolatok fenntartásával”.6 (6 J. Burton 
Russell, Lucifer: The Devil in the Middle Ages, p.206) 

 
Ki az óriások a 4. versben? 
 
Az „óriások,” akik hatalmasok és híres-neves emberek voltak az 1. és 2. versben, a 4. 
versben említett Isten fiaival vannak kapcsolatban, és ugyanazt a bűnt ismétlik meg az 
emberek leányaival. Az Isten fiainak és az ember leányainak az élete valahogy 
összekapcsolódik. A héber „óriások” szó a „nephilin.” Hamilton azt mondja, hogy a 
„nephilin” szó jelentése „bukott.”7 (7 Hamilton, p.270) Leupold szerint viszont az jelenti, 
hogy „darabokra tör, megtámad”; vagyis „tolvajok, támadók vagy banditák, akik félelemmel 
töltötték el az emberek szívét.”8 (8 H.C. Leupold, Exposition of the Genesis, p.258) Ő utal 
Lutero-ra, aki „zsarnokokról” beszél, akik „akkor már a földön voltak”. A városok 
mitológiájában (különösen a keleti népeknél) gyakori volt az „istenek” és az emberek 
kapcsolata, amelynek gyümölcse az emberi-isteni lények léte (mint Herkules a görög 
mitológiában), akik természetfeletti tulajdonságokkal rendelkeztek. 
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b. 1Mózes 19. Az előző tézis másik bizonyítéka lehet az 1Mózes 19. drámai szakasza. 
Ebben a szövegben világosan látszik a szodomaiak szexuális vonzódása az angyalokhoz 
vagy szellemi lényekhez. Ennek az állításnak a pontosságát igazolja a Júdás levelében leírt 
rész. 

 
1Mózes 19,1-9 
[1] Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában ült, és amint 
meglátta őket Lót, felkelt előttük, és arccal a földre borult. 
[2] És azt mondta: Íme Uraim kérlek, térjetek be szolgátok házához, és háljatok ott, 
és mossátok meg lábaitokat; reggel korán felkelhettek és indulhattok útatokra. Azok 
pedig azt mondták: Nem, hanem az utcán hálunk meg. [3] De nagyon unszolta őket, 
és betértek hozzá, és bementek házába; ő pedig megvendégelte őkett, pogácsát is 
sütött, és ettek. 
[4] Lefekvésük előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körülvették a házat, ifja, örege, 
mind az egész község egytől egyig. [5] És szólították Lótot, mondván néki: Hol 
vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat hozzánk, hadd 
ismerjük őket. [6] És kiment Lót hozzájok az ajtó elé, és bezárta maga után az ajtót. 
[7] És azt mondta: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot. [8] Íme van 
nékem két lányom, akik még nem ismertek férfit, kihozom azokat hozzátok, és 
cselekedjetek velük amint néktek tetszik, de ezekkel az emberekkel ne csináljatok 
semmit, mivel az én hajlékom árnyéka alá jöttek. [9] Azok pedig azt mondták: Eredj 
el innen. Ismét mondták: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd 
gonoszabbul cselekszünk veled, mint azokkal. És rárohantsk a férfiúra, Lótra, felette 
igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. 

 
 
Ebből a szakaszból igen világosan kitűnik, hogy a hírnököket (angyalokat) Lót felismerte, és 
kétségtelen, hogy a lakók által kifejezett eufemizmus „hadd ismerjük őket,” szó szerint azt jelenti, 
„hadd legyen velük szexuális kapcsolatunk.” Ez összehasonlítható az 1Mózes 4,1-gyel, ahol Ádám 
„ismerte” a feleségét, Évát, és így született Káin.  
Ehhez a szakaszhoz az utolsó kiegészítés a Júdás 6-8 verseiben található. 
 
 

ESV GR AM 
6. És az angyalokat, akik nem 
maradtak meg saját hatalmi 
pozíciójukban, hanem 
elhagyták megfelelő 
lakhelyüket, örök láncokban 
tartotta homályos sötétség 
alatt a nagy nap ítéletéig— 

és az angyalokat, akik nem 
tartották meg 
felsőbbrendűségüket, hanem 
inkább elhagyták saját 
lakóhelyüket, a nagy nap 
tárgyalására börtönökben, 
mély, örök sötétségben 
tartotta; 

És az angyalokat, akik nem 
őrizték meg eredeti 
uralmukat, hanem inkább 
elhagyták jog szerinti 
lakóhelyüket, örök 
börtönökben tartotta őket, 
mély sötétségben a nagy nap 
tárgyalására. 

7. éppen, ahogy Szodoma és 
Gomora és a körülvevő 
városok, amelyek 
hasonlóképpen megengedték 
maguknak a szexuális 
erkölcstelenséget, és 
természetellenes vágyat kö-

Ahogy Szodoma és Gomora 
és a hozzájuk tartozó városok, 
hasonló módon 
paráználkodtak, és más test 
(vagyis nem emberi, hanem 
angyali) után jártak, örök 
tűz fájdalmas elszenvedőiként 

Hasonlóképpen Szodoma és 
Gomora és a körülvevő 
városok, azokhoz hasonlóan, 
mivel megromlottak és idegen 
testet követtek, példaként 
mutogatják őket, amikor örök 
tűz büntetését szenvedik. 
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ESV GR AM 
vettek, például szolgálnak, 
ahogy örök tűz büntetését 
szenvedik el. 

példaként vannak bemutatva. 

8. Mégis, hasonló módon 
ezek az emberek is, saját 
álmaikban bíznak, 
bemocskolják a testet, 
elutasítják a hatalmat, és 
káromolják a dicsőségeseket. 

Azonban ugyanúgy ezek az 
álmodozók a húst 
beszennyezik, a hatalmat 
elutasítják, és a dicsőségeket 
káromolják. 

Mindazonáltal, ugyanolyan 
módon ezek az emberek is 
álmodozván, megalázzák a 
húst, elutasítják a hatalmat, és 
káromolják az angyali 
parancsolókat. 

 
A két igeszakasz alapos vizsgálatából megtudhatjuk, hogy ugyanarról az eseményről szólnak. Az 
angyalok Isten előtti megítélése ugyanakkora létszámot említ. Mostanáig bizonyítékokkal 
szolgáltunk arra, hogy a démonok képesek szexuális kapcsolat létesítésére az emberekkel. Ennek 
a célja, módja, és más elemei teljesen a te megítélésedre vannak bízva. Ami igen nyilvánvaló; 
képesek emberi vagy testi alakot ölteni; férfiként vagy nőként is. Később megvizsgálunk néhány 
további szempontot, hogy még mélyebbre hatoljunk a témába. 
 
Nőnemű démonok? 
 
Az most már világos, hogy démonok közeledhetnek emberekhez szexuális céllal, de vannak-e 
bizonyítékok arra Isten Igéjében, hogy léteznek nőnemű démonok? Legalább két igehelyet 
találunk, amelyek világosan utalnak nőnemű démonokra. Az első az Ézsaiás 34-ben van, és 
ahhoz, hogy világosan lássuk az utalást, legalább három bibliafordítást kell összehasonlítanunk. 
Sajnos, a korábbi példákhoz hasonlóan vannak olyan változatok, amelyek egyes verseket nem 
fordítanak világosan. Következtetéseinkhez pontosabb változatokat használunk. 

 
Ézsaiás 34 

ESV THE MESSAGE 
8. Mert az Úrnak van ítéletnek napja, 
megtorlás éve Sion ügyéért. 

8. Ez Isten meghatározott ideje bosszúra, az 
év, amelyen Sion minden számlája le lesz 
rendezve. 

9. És Edom minden patakja szurokká válik, 
termőföldje kénné, földje égő szurokká. 

9. Edom folyói lassan fognak folyni, sűrűek 
lesznek a szennyezettségtől, termőföldje 
terméketlen lesz, meg lesz mérgezve 
hulladékkal, az egész ország füstölgő, 
bűzölgő szemétdomb lesz-- 

10. Éjjel és nappal nem lesz eloltva, füstje 
örökké felszáll. Nemzedékről nemzedékre 
pusztán hever; senki nem megy át rajta 
örökkön örökké. 

10. A tüzek égni fognak nappal és éjjel, az 
egek feketék lesznek a végtelen füsttől. 
Nemzedék nemzedék után pusztaság – nem 
megy át több utazó ezen az országon! 

11. De a sólyom és a sündisznó birtokolja, a 
bagoly és a holló lakik benne. Kifeszíti 
fölötte a zűrzavar zsinórját, és az üresség 
mérőónját. 

11. Keselyűk és borzok járőröznek az 
utcákon; baglyok és varjak érzik otthon 
magukat ott. Isten visszafordítja a teremtést. 
Káosz! El fogja törölni a termékenységet. 
Üresség! 

12. Nemesei—nincs ott senki, akik 
királyságnak hívná, és minden fejedelme 

12. A vezetőknek nem lesz senki, akit 
vezessenek. Nem Királyságnak fogják 
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ESV THE MESSAGE 
semmi lesz. nevezni, egy ország, ahol minden király és 

fejedelem munkanélküli. 
13. Tövis nő a várain, és bogáncs az 
erődjeiben. Sakálok fogják kísérteni, és 
struccok lakhelye lesz. 

13. Elborítják a bogáncsok, beborítják a 
palotákat, az erődöket legyőzi a gyom és a 
csipkebokor. Vad kutyák portyáznak a romok 
közt; struccok futkosnak a helyen. 

14. És vadállatok találkoznak hiénákkal; a 
vadkecske sír társáért; sőt az éjszakai madár
letelepszik, és nyugvóhelyet talál magának. 

14. Vadmacskák és hiénák együtt vadásznak, 
démonok és ördögök egész éjjel táncolnak. 
Az éjszakai démon, Lilit, gonosz és mohó, 
állandó szállást létesít. 

15. Ott a bagoly fészkel és költ, és 
összegyűjti kicsinyeit az árnyékban; sőt ott 
gyűlnek össze a sólymok, mindegyik a 
társával. 

15. Hulladékevő, dögevő madarak nemzenek 
és költenek, fertőző, vészjósló gonoszok. 

 
 

DARBY AM 
8. Mert az Jehova bosszújának napja, a 
megtorlás éve Sion vitáiért. 

8. Mert az a bosszú napja a Mr.-ért, a 
megtorlás éve Sion ügyéért. 

9. És a patakjai szurokká válnak, és a 
homokja kénkővé; sőt a földje égő szurokká 
válik: 

9. Patakjai szurokká változnak, pora kénné, 
és a földjük égő kén lesz. 

10. nem alszik el sem nappal, sem éjjel; füstje 
felszáll örökké: nemzedékről nemzedékre 
pusztán parlagon hever; senki nem megy át 
rajta örökkön örökké. 

10. Ő nem múlik el sem éjjel, sem nappal, 
füstjük felszáll örökké, nemzedékről 
nemzedékre letarolva marad, soha senki nem 
megy felé. 

11. És a pelikán és a bölömbika birtokolja, és 
a nagy bagoly és a holló lakik benne. És
kifeszíti rá a pusztaság zsinórját, és az 
üresség mérőónját. 

11. De a pelikán és a sündisznó birtokolja, a 
bagoly és a varjú lakik benne; kiterjeszti rá a 
pusztítás zsinórját és a kiürítés mérőónját. 

12. Nemesei közül ki hirdetné a királyságot, 
senki nincs ott; és minden fejedelme semmi 
lesz 

12. Nemesemberei (nincs senki, akit 
királynak hirdethetnének ki) és minden 
fejedelme semmi lesznek. 

13. Palotáikban szeder nő, és kastélyaikban 
csalán és bogáncs. Farkasok barlangja 
lesznek, és struccok rejtekhelye. 

13. Tövisek nőnek palotáikban, csalán és 
bogáncs erődített városaikban, sakálok 
őrhelye lesz, és nemző struccok lakhelye. 

14. És ott a pusztai vadállatok találkoznak a 
sakálokkal, és a vadkecske sír a társáért, a 
lilit is ott telepszik le, és nyugvóhelyet talál 
magának. 

14. A pusztai vadállatok találkoznak az 
üvöltő állatokkal, a démon saját fajtáját hívja, 
ha Liliz letelepszik ott, és letelepszik ott, ha 
nyugvóhelyet talál. 

15. Ott a nyílkígyó fészkel, lefekszik és költ, 
és árnyéka alá gyűlik; oda gyűlnek 
egymáshoz a keselyűk is. 

15. Ott a kígyó fészkel és lerakja tojásait, 
betakarja őket, és vele együtt alul az 
árnyékban csatlakoznak hozzá; ott 
csatlakoznak a sólymok, mindegyik a 
fajtájával. 
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A négy fordítás összehasonlításával könnyen megtudhatjuk, hogy a nőnemű démonok léte 
nam csak lehetséges, hanem még a nevét is tudjuk: Lilit vagy Liliz. Ez a baljós személyiség 
megjelenik sok régi anyagban, amelyek eljutottak hozzánk, egyesek ezek közül nagyon 
régiek. 

 
Egy másik igerész, ami fellebbenti a fátylat, Zakariás próféta könyvében található. Itt 
konkrét utalás van „Az Istentelenség”-re (egy démon fajta), amit három különböző versben 
is nőneműként azonosítanak; (7. vers „egy asszony”, 8 vers „ez – nőnemű névmás”; 9. vers 
„két asszony”). 

 
Zak. 5,5 

 
[5] Majd kijött az angyal, aki beszélt velem, és azt mondta nekem: Emeld csak fel szemeidet, és 
lásd meg: micsoda az, a mi kijön? [6] És azt mondtam: Micsoda ez? Ő pedig azt mondta: Az, a 
mi kijön, mérőedény. És azt mondta: Ilyen a formájuk az egész földön. [7] És íme, egy kerek ón-
darab repült, és ült egy asszony a mérő-edény közepében! [8] És azt mondta: Ez az 
istentelenség. És vetette ezt a mérő-edény közepébe, a darab ónt pedig vetette annak szájára. 
 
[9] És felemeltem szemeimet, és láttam, hogy ímé, két asszony jött elő, és szél volt 
szárnyaikban, és szárnyaik olyanok, mint az eszterágnak szárnyai, és felemelték a mérő-edényt 
a föld és az ég közé. 

 
2. Történelmi bizonyítékok. 
 
Nemzetek történelmében találunk bizonyítékokat nőnemű démonok vagy különféle anyai figurák 
jelenlétére, akik igen befolyásos személyiségekké váltak a kultúrák nemzedékeinek sorában, 
elkezdve a régi Szemiramisztól Babilonban, egészen Ocllo Anyáig az aymara környezetben. Ki kell 
emelnünk, hogy megkérdőjelezhetetlen hatásuk nemzetek hitvallásában és identitásában 
nyilvánvaló. 
 
Talán folyamatos jelenlétük oka a szaporodás fogalmából következik, ami mindig jelen van a 
kozmológiai folyamatokban.... „Nekik” tulajdonítják az ellenkező nem hozzájárulását, a teremtés 
okát vagy kiegészítését és a termékenység sok más alkotóelemét. 
 
F. A hatalom szintjei a sátán királyságában 
 

Efézus 6,12 
(ESV) Mert nem hús és vér ellen tusakodunk, hanem uralkodók ellen, hatalmak ellen, 
kozmikus erők ellen e jelenlegi sötétség felett, a gonosz szellemi erői ellen a mennyei 
helyeken. 
(GR) Mert nem vér és hús ellen van a harcunk, hanem a fejedelemségek, a parancsolók 
ellen, a sötétség világának uralkodói ellen, a gonoszság szellemei ellen a mennyei régiókban.
(WE) Tehát mindent úgy használunk, ahogy Isten adta nektek, hogy harcolhassatok, amikor 
eljön a rossz idő. Minden tőled telhetőt meg kell tenned ahhoz, hogy megállj 
(ASV) Mert a tusakodásunk nem hús és vér ellen van, hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmak ellen, e sötétség világuralkodói ellen, a gonoszság szellemi seregei ellen a mennyei 
helyeken. 
(KJ) Mert nem hús és vér ellen tusakodunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmak ellen, e 
világ sötétségének uralkodói ellen, szellemi gonoszság ellen magas helyeken. 
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Meghatározunk néhány szó legegyszerűbb jelentését ahhoz, hogy jobban megértsük e verset és 
tartalmának mélységét.  
 
1. Fejedelemségek. 
 
αρχον ARKHON szó szerint: Fejedelem. Az ebben a versben használt szó értelme igen világos, 
az e „világ fejedelme”, a „földi uralkodó”, az „e század fejedelme” egyaránt az ördöggel és a 
démonaival kapcsolatos. 
 
A második funkció a démoni hierarchiában a „fejedelemségek”, gyakran szellemekként emlegetik 
őket. A fejedelemségek nem nagyobbak, erősebbek vagy rosszabbak, mint a többi szellem a 
sötétség királyságában. A fejedelemségek egyszerűen olyan lények, akik széles hatáskörrel 
rendelkeznek a sátáni királyságban. 
 
Gondoljunk magára a szóra, hogy megértsük; mi is a „fejedelemség”,: A „fejedelem” egy ranggal 
felruházott vezető, aki egy földrajzi területen uralkodik egy népesség fölött. A fejedelemség szó 
jelentős szempontot mutat meg a Sátánnak a földhöz való viszonyáról. A Sátán világtérkép szerint 
osztja el az erőit. Nem véletlenszerűen küldi ki a csapatait. 
 
A sötétség királysága olyan jól szervezett, mint a világ legjobb hadserege. A Sátánnak konkrét 
haditerve van minden földrajzi területre és minden embercsoportra vonatkozóan. Minden tábornok 
terveihez hasonlóan, a Sátán tervei is egy jó térképpel kezdődnek el a föld kormányzásával 
kapcsolatban. Ő kerületekre osztva tekint a földre. Birodalmakat, országokat, régiókat, városokat, 
vidékeket és környékeket lát. Figyelembe veszi a falusi és a városi lakosságot. Jól ismeri a fajokat, a 
nemzetiségeket, a törzseket, a klánokat, sőt még a családokat is. A Sátán szakértő a nyelvcsoportok, 
dialektusok, kulturális örökségek és az etnikai származás területén. Ismeri az egész társadalmat, 
minden szervezetet és társulatot. A Sátán ismeri a csataterét. 
 
2. Hatalmak vagy hatalmasságok 
 

εξουσια EXÚSZIA szó szerint: hatalmak, hatalmasságok. Ez a szó eredetileg hatalmat jelent, 
de ebben az esetben magas rangú angyali lényeket jelöl, akiknek hatalmuk van. A 
kormányzáshoz mások véleménye vagy akarata fölött gyakorolnak hatalmat. Fontos 
megértenünk, hogyan lép be a földre az ellenség, hogy a saját véleményét érvényesítse az 
emberek akarata fölött. 
 
Jézus a Máté 16-ban a „pokol kapuiról” beszélt. A bibliai időkben a városok vezetői a kapuknál 
ültek le, hogy meghozzák azokat a döntéseket, amelyek alapján a várost irányítják. Ezért a 
„kapuk” nem a város határát jelentik csupán, hanem törvényhozást, vagy kongresszust, a 
parlamentet, az elnöki házat; bármely helyet, ahol fontos társadalmi döntéseket hoznak. A Sátán 
észrevétlenül behatol a meglévő emberi hatalmi struktúrákba, és megpróbál azokon keresztül 
irányítani. És hogyan teszi ezt? Ugyanúgy, ahogy mindig is tette. Az Édenkert óta a Sátán az 
emberek hibás, önző döntései által hatolt be a vezetésbe. 

 
Amikor hatalmakra és kormányzati struktúrákra gondolunk, többnyire csak a felsőbb hatalmakra 
összpontosítunk. De a hatalmi struktúrák sokkal kiterjedtebbek és árnyaltabbak, és életünk minden 
területét érintik. A hatalmi struktúrákon keresztül történik minden kormányzás, a legfelső bíróságtól 
addig az emberig, aki egy kutya okiratát kibocsátja. Az országos, a megyei és a helyi kormányzatok 
mellett léteznek hatalmi struktúrák az iskolákban, üzletekben, gyülekezetekben, egyesületekben, 
valamint kertészek és sportolók egyesületeiben, sőt még a családokban is. A legprimitívebb 
törzseknek is van hatalmi struktúrája a falu főnökével és a vénekkel. 
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3. Világbírók 
 
κοσμοκρατορ KOSZMOKRATOR szó szerint: a világ uralkodója. „Ez az uralkodó az egész 
világ fölötti uralkodót jelenti a görög irodalomban, himnuszokbana, a rabbinikus írásokban”. A 
szövegösszefüggés „Mert nem test és vér ellen van tusakodásunk” megmutatja, hogy szellemi 
erőkről van szó, és Isten megengedő akarata alatt, az emberi bűn következményeként sátáni 
hatalmat gyakorolnak, így ellenségek a világban és annak jelenlegi állapotában, a szellemi 
sötétségben és az Istentől való elidegenedésben.” (W.E. I came, „Dictionary expositive of words of 
the New Testament”) 
 
A Sátán hierarchiájában a harmadik szerep az „uralkodók.” Ez a gonoszság fajtáira és a velük 
kapcsolatos bűnökhöz kijelölt démonokra vonatkozik. Összpontosított erőfeszítést jelez bizonyos 
bűnök vagy bizonyos bűncsoportok előretörése érdekében. A Sátán tevékenységét bűnünk 
természete is meghatározza. Amilyen módon vétkezünk, úgy engedjük meg a Sátánnak, hogy hatást 
gyakoroljon ránk. Ő „hatalmi rendet” használ, vagy démoni erőket, olyan bűnök szerint bíz meg, 
amelyeknek alávetjük magunkat. Ilyen módon van uralmi területe az életünkben a kapzsiságnak, 
alkoholizmusnak, homoszexualitásnak, depressziónak, félelemnek, varázslásnak, stb. Annyi hatalmi 
területük lehet, mint amennyi bűn van. A Sátán nem veszi le a kéjvágyat egy polcról, és dobja rá 
egy városra, amelyben mindenki aláveti magát a kéjvágynak. Ő nem így cselekszik. Azonban egy 
város, sőt még egy ország is kollektívan alávetheti magát a kéjvágynak vagy más bűnöknek. Ha egy 
helyen sok ezer ember dönt rosszul, akkor azoknak a bűnöknek létrehoznak egy hatalmi alakulatot. 
abban a körzetben. Ezért lehet egy várost úgy jellemezni, mint a pornográfia fővárosa, míg másokat 
ismerhetnek az okkult tevékenységről, valamint különböző rossz szokásokról és bűnökről. 
 
A hatalmi alakulat családokba is belép, amikor azok alávetik magukat bűnöknek, sőt belép 
gyülekezetekbe is. Bár azok Krisztus képviselői, lehet bennük hatalmi alakulat. Egy olyan 
gyülekezetben, amelynek a történelmében sok volt a szakadás és a harc, lehet, hogy a szakadás és a 
harc hatalmi alakulata van jelen. Országokban, városokban, társadalmi csoportokban, sőt 
egyénekben is lehetnek hatalmi alakulatok. 
 
Még sok igeszakasz van, amelyek az angyalok és démonok különböző kategóriáit mutatják be. 
További tanulmányozás érdekében megemlítjük a Máté 12,24-45-öt és a Márk 5,2-9-et. 
 
G. A szabadságuk helyzete. 
 
• Azok, akik szabadon vannak a mennyei helyeken Ef. 3,10. 6,12; Máté 12,43-45 
• Angyalok megkötözve a tömlöcben, és azok, akik fenn vannak tartva arra, hogy egy időpontban 

majd cselekedjenek Jel. 9,2-21 
• A sötétség láncaira vert angyalok. 2Pét. 2,4. Júd. 6 
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3 
A (hús)test, a bűn és annak filozófiája 
 
A. Mi a (hús)test? 
Az embernek van egy veszélyes természete, amely képtelen arra, hogy jó dolgokat vigyen véghez. 
A romlott természet az ember bukásának az eredménye. Némelyek azt mondják, hogy ez a romlot 
eltorzult természet az ember primitív, durva, rossz állapotának a maradványa. Az ember evolúciós 
szemlélete tagad és ellene mond Isten Igéjének, amely úgy írja le az embert, mint Isten képmását és 
asonlatosságát, aki csak valamivel kisebb Istennél. 
„Mert csak valamivel tetted kisebbé a mennyei lényeknél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad 
meg őt” (Zsolt 8,5). 
Az ember bűnös természete nem az eredeti állapotból nőtt ki, nem is annak a környezetnek a 
hatására, amelyben mozgott. Az ember bűnös természete az Istentől való elszakadás eredménye volt 
egy tudatos, eltökélt cselekedetben, amivel megsértette Isten szent törvényét. Az ember tudatos 
bűnének a következménye a bűnös természet, a szív állapota, amelyből bűnös cselekedetek 
származtak (Máté 15,19 Márk 7,21-23).  
Sajnálatos módon mindnyájan örököltük Ádám bűnös természetét. Róma 5,12-19. Bűnös 
természetünk öröksége Ádám bűnének a következménye és vele együtt az egész emberi fajnak, 
mint testületi embernek is, mivel ő képviselte az egész emberi nemzetséget. Ez a bűnös természet 
ellenáll Istennek, és hajlik a bűnre. Isten Igéje különböző fogalmakat és kifejezéseket használ az 
ember gyönge és veszélyes hajlamának a leírására. 
A (hús)test szót egyaránt használja az Ó és az Újszövetség. Az újszövetségi használata azonban 
nagyobb fontosságú, és részletesen bemutatja, hogy milyen megoldást ad Isten az emberiség 
bűnére. 

Van néhány alapvető forma a test vagy „szarksz” σαρξ szó használatára az Újszövetségben. Az 
egyik utal olyan esetekre, ahol nincsen benne erkölcsi ítélet, sem negatív felhang. Más esetekben 
azonban ott a negatív ítélet, és ott úgy írja le a „szarksz”-ot, mint az ember alacsonyabb vagy bűnös 
természetét. Mindkét jelentésre van számos példa, amelyben a „szarksz” önmagában nem bűnös, de 
hajlik ebbe az irányba. 

A neves görög tudós W.Wine felsorolja a „szarksz” σαρξ szó 13 különböző használatát. A 
kifejezés kimerítő történeti tanulmányozásához nincs Eduard Schweizer munkájához fogható 
(Theological Dictionary of the New Testament).  Schweizer leírja, hogy mit jelentett e szó a 
történelem hat különböző szakaszában. Nélkülözhetetlen e mű annak, aki mélyebb és átfogóbb 
tanulmányra vágyik. 
A (hús)test ilyen értelemben az ember alantasabb része, amely meghatározza a bűnre való hajlamot, 
vagy legalábbis ennek a főhadiszállása (Róma 7,28.25 8,5/b 12,13 Gal 5,17.19 6,8 1Pét 3,21 2Pét 
2,10.18 1Ján 2,16) Lehet valakinek (hús)testi természete (Kol 2,1) testi gondolkodása (Róma 8,7 
Kol 2,18). Ebben az összefüggésben nagyon jelentős az, hogy Pál sehol nem beszél a (hús)test 
megújulásáról; erre ő a „szóma” σωμα (test) szót használja, amely megtapasztalja a feltámadást 
(1Kor 15,44). Ezért Pál számára a „szarksz” bűnös hangzású, míg a „szóma”- test neutrális 
fogalom. Arra is kell emlékeznünk, hogy az értelem is előidézhet bűnös vágyakat (Ef 2,3), és a 
(hús)testhez hasonlóan szellemnek is van tisztátalansága (1Kor 7,1). 
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B. A test és a bűnös természet 
 
Az a test, amely ellen naponta harcolunk, nem azonos az óemberünkkel, amely egykor uralta 
életünket, de most tartósan meg van feszítve Jézus Krisztussal (Gal 2,20). Jézus megismerése előtt 
az Ádámtól örökölt bűnös természet uralta életünket. El voltunk választva Istentől, és szellemileg 
halottak voltunk. Ez volt az óember, a „régi én”. 
Jézus felvitte óemberünket a fára, hogy vele együtt meghaljon. Pál apostol szavai a következők: 
„tudjuk, hogy óemberünk vele együtt megfeszíttetet” (Róma 6,6). Pál ezért bátoríthaja a hívőket: 
„az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert ti meghaltatok, és életetek el van rejtve 
Krisztussal együtt Istenben” (Kol 3,2.3). Ez segít megmagyarázni azt, hogy János apostol miért 
mondja olyan nyomatékosan: az igazi hívő többé nem rabszolgája a bűnnek, és azt nem is 
gyakorolja, mert Istentől született (1Ján 3,4-19). 
„Istentől” születni 1Ján 5,19 és Isten által születettnek lenni 1Ján 5,18-ban azt jelenti, hogy 
természetünket az Úrtól kaptuk. Isten természete benünk marad. „Isten magja benünk van, és nem 
maradunk meg a vétkezésben (ld 7.8.v) mert Istentől születtünk” (1Ján 3,9). 
Ezért többé ne uralkodjon a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek a 
kívánságainak. Ne adjátok oda tagjaitokat az igazságtalanság eszközeinek, hanem úgy szánjátok 
oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, ési tagjaitokat az igazságosság 
eszközeiként Istennek. Róma 6,12-13. 
Amikor Pál a testünk tagairól beszél, nyilvánvalóan többre gondol, mint valami anyagi testre; utal 
az értelmemre, a képzelőerőmre, az érzelmeimre, az akaratomra és a fizikai testemre. Isten azt 
akarja, hogy alárendeljek neki mindent, ami vagyok, hogy akaratát tegyem az életemben. Miverl 
tesben élek, egészen birtokol engem, ha tehát ezt birtokolja. 
Amíg nincsenek megtörve a test kötelékei, addig nincsen tartós szabadulása a démonoktól 
megterhelt hívőnek; és ha szabadul is, az nem lesz tartós. Amikor egy személy életéből 
kitakarodnak a démonok, feltétlenül szükséges egy jó szolgálat, hogy később elkerülje újabb 
démoncsoportok belépését. Minden bűn magában hordozza a hozá kapcsolódó démont is. A 
kereszténynek ügyelnie kell arra, hogy meghaljon a test cselekedeteinek, ha azt akarja, hogy 
győztesen fejezze be a bűn elleni harcot; mert ha nem teszi, hamar áldozattá válik. 
 

Gal 5,19-21 
ESV ASV NIV 

19 A (hús)test cselekedetei 
tehát nyilvánvalók: 
Szexuális erkölcstelenség, 
tizstátalanság, érzékiség 

19 A (hús)test cselekedetei 
tehát megnyilvánulnak, 
amelyek ezek: paráznaság, 
tisztátalanság , bujaság 

19 A bűnös természet tettei 
pedig nyilvánvalók, szexuális 
erkölcstelenség, tisztátalanság 
és kicsapongás  

20 bálványimádás, varázslás, 
ellenségeskedés, viszály, 
féltékenység, haragkitörések, 
versengések, széthúzások, 
megosztások 

20 bálványimádás, varázslás 
viszály, féltékyneség, harag, 
versengésel,megosztások, 
pártoskodások 

20 bálványimádás és varázslás, 
gyűlölet, egyet nem értés, 
féltékenység bosszúvágy, önző 
törekvések, széthúzások, 
pártoskodások 
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21 féltékenység, részegség, 
orgiák, és ehhez hasonlók. 
Intelek, ahogy korábban is 
intettelek, hogy az ilyen 
dolgot cselekvők nem 
öröklik Isten királyságát. 

21 féltékenység, részegség, 
orgiák és ehhez hasonlók, 
amelyekről előre mondtam 
neked, és most is mondom, 
hogy az ilyen dolgokat 
gyakorlók nem fogják 
örökölni Isten királyságát. 

21 és féltékenység, 
részegség, orgiák, és ehhez 
hasonlók. Intelek, ahogy 
korábban is tettem, hogy akik 
így élnek, azok nem fogják 
örökölni Isten királyságát. 

 
A szöveg világos magyarázattal kezdődik: „Tehát a (hús)test cselekedetei nyilvánvalók” (19.v.). A 
Szent Szellem vezetésével az apostol felsorol nekünk egy listát, amely megvilágítja, hogyan 
dolgozik ellenünk a test, és hogyan harcol az ember megújított szelleme ellen. 
Házasságtörés (Máté 15,19 Márk 7,21). Az erkölcstelenség gondolataira és tetteire utal a 
házasságkötés után. A házasságtörés a fizikai kielégülés testi és önző vágyából származik a később 
vállalt felelősség nélkül. A házasságtörés megmutatja a test lázadását a tisztaság parancsa ellen, és 
ez megtámadja a házasság sérthetetlenségét. (Zsid 13,4). 
Paráznaság (Márk 7,21). Ez az előző leíráshoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy itt a 
házasságkötés előtti kapcsolatra vonatkozik, vagy amikor az egyik fél házas. Az érzéki étvágy 
kielégítésének világi kívánságából fakad a házassági felelősség vagy a házassági hűség alapelvének 
figyelembe vétele nélkül. Nincsen helye Isten tervében a paráznaságnak (1Kor 6,13.14). 
Tisztátalanság (Márk 7,21). Ez a bűn egy sor erkölcasi bűnt jelent. tisztátalan gondolatok, piszkos 
viccek, kéjvágyó pornográfia minden formában. A szenny az érzéki étvágy kielégítésének vágyából 
fakad, amely megnyilvánul Isten szent természete és a felebarát szellemi egészsége elleni 
gondolatokban és szavakban. 
Bujaság (Márk 7,21). Ez a bűn a vágyak felkorbácsolásának gyakorlatában mutatkozik meg, 
amelyik nem marad meg Isten keretei között. Jó meghatározás lehet ez: „a test szeretete”. Valaki 
lehet buja, kéjsóvár az öltözékben, beszédben, nevetésben, mosolyban, szemeivel, kifejezéseivel, 
álszerénységével. stb. Ez a bűn a testi kívánság következménye, hogy magához ragadjon valakit a 
szemével oly módon, amely hencegően túllépi Isten erkölcsi tisztaságra vonatkozó normáit. 
Bálványimádás. Ez a bűn a test lázadása az élő és igaz Isten imádása ellen. A bálványimádás akkor 
lép fel, amikor valamit fizikai vagy értelmi szinten Isten elé helyezünk. A kívánság, a pénz, anyagi 
javak, munkánk, családunk is lehet bálvány. Ez a testi bűn abból a kívánáságból fakad, hogy mi 
választunk istent, aki testünknek tetszik ahelyett, hogy leborulnánk az élő és igaz Isten előtt. 
Varázslások. Ez a bűn abból a testi kívánságból fakad, hogy lázadó kíváncsiságból kapcsolatba 
kerüljünk e világ titokzatos szellemeivel, s egy oly módon akarjuk megismerni a láthatatlan világ 
titkait, amelyet Isten nem jelentett ki Igéjében. A varázslásnak ez a testi bűne magába foglalja az 
okkultizmus egész területét. Ouija tábla, boszorkányság, New Age, spiritizmus, csillagjóslás, 
levitáció (lebegés), inga haasználata, harcművészetek, értelmi kontroll vagyí meditáció technikái és 
hasonló dolgok e bűn eszközei. Érdekes dolog az, hogy a varázslásra és a boszorkányságra használt 
görög szó a pharmakia, φαρμακια, amelyből a gyógyszertár (pharmacy) szó is származik, utalással 
a drogokra. A drogok és hallucinogén anyagok használata a tudat tágítására vagy új élmények 
szerzésére mind a varázslás formája. A drogok használata testi bűn, amely egyre mélyebbre sodor a 
Sátán királyasága fogságába. 
Ellenségeskedések Ez a testi bűn a más emberek iránti keserűség, megvetés és idegenkedés perverz 
és gonosz indulataiban nyilvánul meg. Az ellenségeskedés abból a testi kívánáságból fakad, hogy 
Isten megváltási tervén kívül magunkat másoknál értékesebbnek tüntessük fel. Ez a bűn elleneáll 
Isten kíváságának, hogy bocsássunk meg egymásnak. 
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Viszályok. Ez a testi bűn akkor nyilvánul meg, amikor egy vita résztvevői nem egyetnek meg. Ez a 
figyelemfelkeltés testi kívánságából fakad, abbúl az erőlködésből, hogy bebizonyítsuk, nekünk van 
igazunk. Ez lehet a büszkeség rejtett formája is. 
Féltékenység. Ez a neheztelés érzésének a megnyilvánulása, amikor valakinek van valamije, vagy 
valakije, amit vagy akit mi is szeretnénk. Abből a testi kívánságból ered, hogy másoknál jobban 
legyünk az érdeklődés középpontjában. Megnyilvánul az önértékelés és az Isten iránti hálaadás 
hiányában is, hiszen Ő tett minket olyanná, amilyenné ő akart. 
Harag. Ez gonosz humort, erőszakot, dühöz jelent. A harag vagy ingerültség a testnek ama 
kívánságából fakad, hogy elnyomjon valamit, ami fenyegeti érdekeit. Az ilyen harag a testnek azon 
megnyilvánulása, amely közbe akar avatkozni és Isten kezét megkerülve akar bosszút állni 
Versengés. Önző vetélkedés. A másik kiütésének vágyából ered, aki valamilyen módon fenyeget 
minket. Elleneáll Isten minden ember iránti szeretetének; annak a nagy szeretetnek, amely 
megmutatkozot abban, hogy Krisztus már akkor meghalt, amikor még bűnösök voltunk (Róma 5,8). 
Egyetnemértés. A szó szerinti értelme: szétválasztás, két részre osztás. A másik jó fordítása a 
szektásság. Ez a bűn azt kívánja, hogy azonosuljon egy olyan csoporttal, amely támogatja önző 
érdekeit. Ez a testi türelmetlenség okoz szakadásokat az egyházban és viszálykodást, civakodást a 
hívők közöt. A szektás szellem megtámadja Krisztus teste alapvető egységeit, és elválasztja azt, 
amit Kriasztus eggyé tett Isten kegyelméből. 
Eretnekség. Az előzőhöz hasonlít. A veszély itt egy túlzott lelkesedés valamely tanítás iránt, amely 
biblikusnak tűnik, de megosztja a hívőket a lényeges dolgokban. Ez egy olyan testi bűn, amely 
nagyon árnyalt módon ragad meg befolyásos hívő vezetőket. Ez a bűn elleneáll a szeretet isteni 
ajándékának és a parancsolatnak: „a botor és gyermekes vitatkozásokat kerüld, mert az ilyenek 
viszályít támasztanak” (2Tim 2,23). 
Irigység. Ez a bűn a belső elégedetlenséget tárja fel, amivel mások sikerére nézünk azzal a 
kívánsággal, hogy a helyükre kerüljünk. Az irigység a belső biztonság és az Isten iránti bizalom 
hiűányából támad, amely bizalom pedig képesítene minket, hogy annak örüljünk, amit Ő akar 
nekünk adni. Az irigység annak az elutasítása, hogy Isten kegyelme elégítsen meg minket. 
Gyilkosaság (Máté 15,19 Márk 7,21) A Sátán mindig is embergyilkos volt, de az emberi szív is 
tele lehet gyűlölettel és a gyilkosság képességével. A gyilkoság bűne abból a lázadó kívánságból 
fakad, hogy még akár az életet is eltöröljük a földről, ha az útjában áll a kívánt cél elérésének. 
Részegség Ez a testi bűn minden mérgező anyagba vetett bizalom, mint az alkohol vagy a drog, 
amely mesterséges kiutat ad a bűnünkkel és felelősségünkkel való szembenézés elől. Ez a Szent 
Sellem munkája elleni testi lázadás, aki meggyőzi az embert bűneiről, hogy hitre és bűnbánatra 
vezesse. A részegség a jó közérzet utánzását keresi, amit pedig csak a Szent Szellemmel való 
folyamatoas betöltekezés adhat meg (Ef 5,18). 
Ez a vers azt hangsúlyozza, hogy akik ezeket a bűnöket gyakorolják, nem lesznek Isten 
királyságának örökösei. Ezek a természeti ember bűnei, aki soha nem született újjá. A hívő 
megszabadult ezektől a testi bűnöktől Krisztus kereszthalála és feltámadása által. 
 
Hogyan jön létre a bűn? 
 
Talán szükségszerű rávilágítani ezen a aponton arra, hogy a kísértés még nem bűn. A bűn 
megnyilvánulásához (mint gyakorlat vagy gonosz tettek) két elemnek kell jelen lennie; a 
kísértésnek és a személyes döntésnek, amely odaadja magát a testi kívánságnak. A következő 
gondolatok megvilágítják az előbb említetteket. 
A (hús)testi bűnöknek való szabad útadás veszélye mögött meghúzódik még egy halálos veszély is. 
Ld. Efézus 4. Pál a test bűneiről beszél az óemberrel (22.v.) és az új emberrel kapcsolatban (24.v.). 
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Ebben az összefüggésben Pál hirtelen megjegyzi: ne adjatok lehetőséget az ördögnek (27.v.). Ez a 
figyelmeztetés azt jelenti, hogy az akarat gyakorlása által az akarat nem adja oda magát e testi 
bűnöknek. A hívő ad helyet vagy alapot a Sátán tevékenységémek az életében. A testi bűnök 
gyakorlásához való önkéntes alárendelés lehetőséget ad a Sátánnak arra, hogy azt csináljon, amit 
akar a hívő életében. Bár megsemmisült a Sátán ellenünk szóló törvényes joga a kereszten, a testi 
bűnöknek való önkéntes odaszánás törvényes alapot ad fölöttünk az ellenségnek, amit nagyon 
gyorsan ki is használ. 
 
C. Hogyan szabadulhatsz meg a (hús)testtől? 
Az Újszövetség világosan elmagyarázza a (hús)testtől való szabadulás lehetőségét.  Pál írt 
Timóteusnak a testi bűnökben élők helyreigazításának szükségességéről, akik azt hitték, hogy Isten 
magától értetődően adja a megtérést. Megjegyzi, hogy akik ilyen bűnökben vannak, azok az ördög 
tőrébe estek, és fel kell szabadulniuk Isten akarata cselekvésére (2Tim 2,26). Bár néhány magyarázó 
úgy véli, hogy az apostol itt nem a hívőkre gondol, tény az, hogy az apostol intő szándéka a 
gondatlanul és testies módon élőknek szól, akik így a Sátán területére tévednek. A (hús)testi módon 
élő hívő kétségtelenül a Sátán rabszolgaságában fog landolni, mivel az Isten akarata szerinti élet 
helyett a Sátán akarata szerint él. Ez egy olyan nyilvánvaló valóság, amely összhangban van az 
Írásokkal, és hangsúlyozza az ember felelősségét.  
Van három lépés a test fölötti győzelemhez vezető úton, amit Galata 5 és az Újszöveetség más 
versei írnak le. 

Első lépés az őszinteség (Márk 7,21-23 Gal 5,17-21). Ez legyen nyilvánvaló mindnyájunk 
számára, hogy ezért kell egy lista a bűnös szívünkből származó (hús)testi bűnökről, ahogy 
az megjelenik Isten Igéjében; némelyikünk a tisztátalansággal küzd, más pedig a haragja 
ellen.  
A Szent Szellem azt akarja, hogy legyünk őszinték, és ismerjük el bűnös természetünket. Ő 
naponta akar minket emlékeztetni arra, hogy az óembert halálban kell tartani. Isten soha nem 
akarja megjavítani a természeti embert. Isten tesz újjá, új teremtéssé minket. Néhányan 
megpróbálják megjavítani régi természetüket. Zavaró látniuk, hogy a gonosz folyamatosan 
ott van az életükben. A győzelmes élet egyik előfeltétele, hogy lássuk és tudjuk, a régi 
természet vereséget szenvedett és romlott. Fel kell adnunk minden, az óember 
megferormálásával kapcsolatos gondolatot. 
Következésképpen a győzelem felé vezető első lépés az őszinteség. Látnunk kell és be kell 
ismernünk a (hús)testi bűnöket, amelyek a mi legnagyobb kísértéseink és vereségeink. Nem 
szabad hamisan feltüntetni a dolgokat. Ne rejtsd el magad vagy mások elől, és ne győzködj 
az Istennel, hogy ezek a bűnök nincsenek is itt. Inkább arra kell kérni a Szent Szellemet, 
hogy mutassa meg a bűneidet a maguk szörnyű valóságában. Amíg nincsen őszinteség, 
addig préda vagy, és ez helyet ad a Sátánnak. Isten meg van győződve a mi 
romlottságunkról és a test bűneiről, és azt akarja, hogy legyünk készek megtenni a 
következő lépést is. 
 
A második lépés a (hús)test feletti győzelemhez, hogy a halálban tartjuk (Róma 6,113 Gal 
2,20 5,24). Mert akik Krisztushoz tartoznak, Jézussal együtt megfeszítették a (hús)testet és 
annak kívánságait” (Gal 5,24). „Gondold meg tehát, hogy meghaltál a bűnnek, és élsz 
Istennek a Krisztusban Jézusban” (Róma 8,11). 
A szellemi harcban minden győzelem alapja az objektív tények és nem a szubjektív 
érzelmek. A hit mindig előre halad, amikot az igazságra épít, és nem a kiszámíthatatlan 
érzelmekre. Róma 6,6 világosan elmondja, hogy a Krisztus halálával való közösségem mit 
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tett régi bűnös természetemmel: „tudjuk pedig, hogy az óemberünk megfeszíttetett ővele 
együtt, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, és többé ne legyünk szolgája a bűnnek”. 
A hívő bűnös természete Krisztussal együtt a keresztre került nemcsak azért, hogy a 
megérdemelt bűnadósségot kifizesse, hanem, hogy megerőtelenítse a bűnös természetet, 
hogy a hívő ne legyen többé ellenőrzése alatt. A hívő örökölt természete megfeszíttetett a 
Golgota kersztjén Krisztussal együtt, hogy többé a hívő ne legyen a bűn rabszolgája. A 
(hús)testi természet feletti győzelem megtapasztalásához szükséges, hogy az illeető személy 
halottnak tudja magát a bűn számára Jézus Krisztus által (Róma 6,1). A (hús)test feletti 
győzelem mindig egy aktív befektetés, napról napra (Gal 2,20), és pillanatról pillanatra, mert 
az az abszolúőt igazság, hogy meg vagyok feszítve Krisztussal. Nagyon fontos, hogy 
állandóan ott legyen ez az objektív igazság a mindennapi keresztény élet homlokterében. A 
bűneink fölötti győzelmünk reménysége nemcsak az a hitbeli megközelítés, hogy 
Krisztussal meghaltunk e bűnöknek. Abba kell hagynunk azt a gondolasort, hogy a bűn 
elkerülhetetlen valóság mindennapi életünkben.  
A harmadik lépés a Szellemben való járás (Róma 6,11  Gal 5,16-25). A halál nem elég a 
(hús)test legyőzéséhez; új életnek kell belépnie életünkbe. Úgy kell gondolni magunkra, 
hogy Istennek élünk, és meghaltunk a bűnnek (Róma 6,1). Nyilvánvaló, hogy nem szabad 
mással megtölteni az életünket, csak az új élettel.  
A másik valóságos tény ez: értsük meg és ültessük át a gyakorlatba azt, hogy Jézus Krisztus 
feltámadt a halálból. Ez egy abaszolút igazság, még ha a Sátán és a kritikusok ezt meg is 
támadták. Az is egy állandó és objektív tény, hogy minden hívő együtt van Krisztussal az ő 
feltámadásában. Ahogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, mi is járjunk az élet újságában. 
Miénk az ő élete (Róma 6,4-5). 
Abban a pillanatban, hogy ezt elhisszük, a Szent Szellem belekeresztel minket Krisztusba. A 
Szent Szellem munkája révén összekapcsolódunk Krisztussal, és ebben az egységben 
részesei leszünk Urunk életének és feltámadásának (Róma 6,5-8). 
Krisztus feltámadásának ez az új élete bárhol megtapasztalható, ahol átadjuk a Szent 
Szellemnek a teljes ellenőrzést. A Szent Szellem belép minden hívő életébe abban a 
pillanatban, amikor hisz és megtér (János 3,56 Róma 10,9.10). Nem szabad kételkednünk 
ebben a valóságos tényben. A kételkedés, és annak el nem hívése, hogy a Szent Szellem ott 
van a szellemünkben, nem más, mint hogy elhisszük a Sátán hazugságát és megtévasztés alá 
esünk. 
Viszont a hívő felelőssége marad az, hogy beteljesedjen Szent Szellemmel (Ef 5,18). Ez a 
másik megközelítése annak, hogy magunkra aalkalmazzuk az igazságot: a Szent Szellem 
bennünk él. Lényünk számos részből áll, de csak egyként működik. Van testünk, lelkünk és 
szellemünk. Lelkünk tartalmazza személyiségünket, amit értelmünk, akaratunk és 
érzelmeink alakítanak. Tehát a „Szellemmel teljesnek” lenni azt jelenti, hogy a Szent 
Szellem csodálatos kegyelmének vezetése és irányítása alatt áll a testünk, lelkünk és 
szellemünk. Új életünk van, hála Krisztus feltámadásának, és ez átjárja egész lényünket. 
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4 
Más harcok 
 
Harc a világgal 
Bár igaz, hogy legnagyobb harcunk az ördög ellen van, de állandóan harcolunk az általa teremtett 
rendszerrel és minden hatásával is. Az egyik legrosszabb ellenség a világ; „nékem pedig semmi 
másban ne legyen dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem 
megfeszíttetett a világ és én is a világnak” (Gal 6,14). 
Hogyan viszonyulhatunk ellenségként a világhoz? Hogyan tudjuk meg, hogy mi a világ? A világot 
az Írások úgy határozzák meg, mint a hívő aktív ellenségét. Ez egy ellenség, aki ellen meg kell 
tanulnunk védekezni a szellemi harcban. A Szent Szellem ezt a lényeges parancsot adja a hívőnek: 
„Ne szeressétek a világot, se annak dolgait. Mert aki a világot szereti, abban nincsen meg az Atya 
szeretete” (1Ján 2,15). Az Úr emlékezteti népét: „ha a világból lennétek, a világ szeretné azt, ami az 
övé; de mert nem vagytok a világból valók, hiszen én választottalak ki titeket a világból, ezért a 
világ gyűlöl titeket” (Ján 15,19). 
A görögben három szót találunk, amit „világgal” fordíthatunk. Az első az „oikúmené”, 
οικουμενη általánosságban a lakott föld népességének leírására használatos. A második szó az 
„aión”, αιων olykor világnak fordítják, de inkább „korszaknak” fordítandó, ezzel jelölve egy 
időintervallumot (Róma 12,2 2Kor 4,4 Gal 1,4). Olykor ezt a szót használják egy filozófia, 
gondolatrendszer leírására, amely jellemez egy meghatározott korszakot és bizonyos értelemben 
egy legyőzendő ellenséget. 

A harmadik szó a „koszmosz” κοσμοσ. Ezt a görög szót használják ellenségünk, a világ leírására. 
E szó leggyakoribb használata egy rendet vagy a dolgok szellemi rendszerét írja le, amely elleneáll 
Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak. A koszmosz szó összetett és nehéz meghatározni. János 3,16 
kinyilvánítja, hogy Isten szereti a világot (koszmosz), de 1Ján 2,15 viszont azt parancsolja a 
hívőknek, hogy ne szeressék a világot. Ilyen esetekben a szövegösszefüggés magyarázza meg a 
világ (koszmosz) szó jelentését. Olykor a földgolyót jelenti, más alkalommal az emberi lények 
világát, vagy még általánosabban a világ rendszerét, amely felett a Sátán uralkodik (Ján 12,31; 1Ján 
5,19). 
Ellenségként a világ jól szervezett rendszer, különböző és változatos társadalmi filozófiákból, 
gazdasági, anyagi és vallásos kifejezést hordozó rendszerekből és emberekből épül fel. A 
világrendszer a maga működésében az emberi lázadásnak és a sátáni kormányzásnak együttes 
kifejezése Isten szuverén kormányzása ellen. 
Miért olyan rossz ez a világi rendszer? És miért ellenség, aminek szükséges ellenállni, és amit el 
kell utasítani? Két jó okunk is van arra, hogy a világot halálos ellenségnek mondjuk. Úgy tűnik, 
hogy a világrendszer az ember két valóségos ellenségének a kiterjesztése. A Sátán és az emberi test 
lényeges része minden tevékenységnek és filozófiának, amely formálja a világrendszert. János 
apostol ezt így magyarázza: „mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek 
kívánsága és az élet kérkedése, ez nem az Atyától van, hanem a világból” (1Ján 2,16). 
A világrendszer a Sátán harcának a kiterjesztése is az Isten hívőre vonatkozó terveivel szemben. Az 
Úr Jézus Krisztus a Sátánt e világ fejedelmének nevezi (Ján 12,31). Ef 6,1-12-ben Pál megmutatja 
nekünk, hogy a Sátán, gonosz szellemek fokozatos rendjei révén keresi a lehetőséget, hogy 
manipulálja és irányítsa az egész világrendszert. 
A világrendszert az Isten és a hívő ellen irányuló számos támadás jellemzi. A világrendszer 
részének lehet tekinteni mindazokat a lehetőségeket, amivel a Sátán megpróbálja kísérteni az 
embert. A világrendszer része az is, amikor a Sátán azzal kísért minket, hogy kételkedjünk Isten 
Igéjében. 
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Olykor a keresztények azt gndolják, hogy a világiasság kétes gyakorlatokat vagy gyanús 
szórakozásokat jelent, más esetekben pedig világias kereszténynek mondják azokat a hívőket, akik 
színházba mennek, vagy táncolnak, kockajátékot játszanak, dohányoznak vagy részt vesznek más 
un. nem jóváhagyott tevékenységekben. Bár igaz, hogy e gyakorlatok közül némelyek nem 
minősülnek világiasnak, mégsem adják vissza a világiasság igazi értelmét. A világiasságnak a szív 
hozzáállásához van köze.  A hívő tartózkodjon minden kétes tevékenységtől, Valahányszor a 
világrendszer hatására úgy gondolkozunk vagy cselekszünk, ami ellentétes Isten akaratával, 
beleestünk csapdájába és világiassá váltunk.   
A világ azzal kísért, hogy szégyelljük az Úr Jézus Krisztust (Luk 9,26 Róma 10,11). A 
világrendszer felmagasztalja a maga értelmi rendszerét, és bolondságként utasítja el Isten igazaságát 
(1Kor 1,18-31). A világ arra casábítja a hívőt, hogy igazodjon a társadalom által lefektetett 
normákhoz (Ján 15,18-18 17,6-9 14-16 Róma 12,2 Kol 2,8). A világrendszer próbálja megszabni az 
értékeinket, hogy az ő mintáját kövessük. Napjaink modern hírközlése és a tömegtájékoztatás 
hihetelen nyomást gyakorol a nyugati világ hívőire, hogy rávegye őket a maga normáinak a 
követésére. A kormányok, a televítió, a nevelési rendszerek, a sajtó, a zene, az irodalom, a 
művészet, az emberekkel vasló kapcsolat a munkahelyünkön, és a szabad időben, jószerivel 
társadalmunkban minden hordozza a világrendszer kísértését, hogy kiessünk Isten akaratából. 
Hit által lehet győzelmünk (1Ján 5,4-5). „Mert mindaz, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez 
a győzelem, ami legyőzte a világot, - a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a vilűágot, ha nem az, aki hiszi, 
hogy Jézus az Isten Fia”? János meghatározza, hogy a hívő világ feletti győzelme –a mi hitünk. Két 
formája van annak, ahogy hitünk legyőzi a világot. Általános értelemben hitünkben benne van az 
egész kijelentett igazság, amely Isten kijeletése által ért el hozzánk. Ebben az értelemben hitünk 
legyőzi a világot, mert igazodott Isten Igéje belső kijelentéséhez. Amilyen mértékben a hívő 
megnyitja értelmét Isten Igéje előtt, llyan mértrékben kerülnek ki életastílusából a világi értékek. 
A Szent Szellem belső munkája, amely hozzájárul Jézus Krisztus művéhez, a világ feletti 
győzelmünk másik formája. Ő az, aki átformál minket értelmünk megújítása révén. A Szent 
Szellem új vágyakat helyez belénk, amelyek felülmúlják a világot és csábításait. A mi felelősségünk 
a világ feletti győzelmünk alkalmazása. 
Van három dolog, amire emlékeznünk kell: 
1. Kerüljük a világi hatásokat az életünkben. 
Meg kell tanulnunk azt, hogyan legyünk elővigyázatosak a világ életünkre és gyermekeinkre 
gyakorolt megtévesztéseivel szemben. Ha egy viszállyal teli házban lakom, ügyelnem kell arra, 
hogy el ne ragadjon a vitatkozás. Hasonló dolog történik néhány jószándékú hívővel, akik elveszítik 
a vitát, amikor elkezdenek beszélni a mormonokkal vagy a Jehova tanúival. Tanúskodnak az 
igazságról, s hirtelen elragaadja őket a vitatkozás szelleme. A vitatkozás soha nem nyeri meg őket 
Krisztusnak, mert ugyanez a szellem munkálkodik ezekben a csoportokban. Az igazság 
szellemének a légkörében tegyünk bizonyságot  
2. Speciálisan imádkozzunk Isten vezetése alapján 
Amikor arra kérjük az Urat, hogy jelentse ki szívünk vagy valamilyen szellemi kellemetlenság 
állapotát, megtapasztalhatjuk magunkon a világ nyomását. .Szóljunk ellene tekintéllyel. Az Úr meg 
fogja mutatni, hogy milyen szellem zavar be, s így imánk hatékony lesz. Akkor megtörhetjük ezeket 
Jézus nevében, és közbenjárhatunk úgy, hogy jöjjön a Szent Szellem, és gyógyítsa meg a helyzetet. 
Minél pontosabbak vagyunk az imában, annál pontosabbak lesznek a gyógyulások. Amikor például 
a szolgaság mintáját látjuk egy családban nemzedékeken át, akkor azt egyszerűen fel kell 
ismernünk, aztán imádkozva törjük meg ezeket Jézus nevében. Ha ez egy nagyobb terület, mint egy 
város vagy egy nemzet, akkor több ember együttes, ismételt imája szükséges 
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3. A világgal ellenkező szellemben éljünk. 
Az ellenkező szellemben élni azt jelenti, hogy amikor egy helyzetben tartós fösvénységet látunk, 
akkor nagyvonalúak leszünk az adakozásban, természetesen Isten vezetése alatt. Ez azt jelenti, ha 
depressziót találunk, akkor úgy döntünk, hogy dicsérjük Istent minden helyzetben. Ha ellenkező 
szellemben élünk, ellenkező hatást érünk el, és leromboljuk ezt az ellenálást. Isten nem arra hívott 
el, hogy esetenként válaszoljunk az ilyen kihívásokra, hanem arra, hogy naponta, teljesen és 
tökéletesen elfoglalva éljük meg a szellemi harcot. Amikor folyamatosaan az ellenkező szellemben 
élünk a sötlétség erői és emberei előtt, akkor áttörünk és változás következik be, bárhol is vagyunk. 
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5 
A szellemi fertőzöttség 
 
A. Bevezetés: A jogi alapok 
A szellemvilág a természetes világhoz hasonlóan törvényeknek és elveknek van alávetve. Például a 
természetes világ és minden benne lévő ember vagy tárgy alá van vetve a gravitáció törvényének. 
Nem számít, hol, az sem, hogy ki, minden tömeggel rendelkező test alá van vetve ennek a 
természeti törvénynek. Ugyanilyen módon a szellemvilágban is megváltoztathatatlan törvények 
vonatkoznak mindenre. Róma 6,23 a példa, ami segít ezt megérteni. Itt ez áll: „... a bűn zsoldja a 
halál... „. Nem számít, mit gondol az ember erről a törvényről, akár elhiszi, akár nem, aki vétkezik, 
annak meg kell halnia. 
Az előző példához hasonlóan van számos alapelv, amit fontos megvizsgálni. 
Aki vermet ás, abba beleesik; és aki a gyepűt elhányja, megmarja a kígyó. Aki a köveket helyükből 
kihányja, fájdalmat szenved azok miatt; aki hasogatja a fát, veszedelemben forog miatta. Préd. 10,5-
6. 
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfolható meg; mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő 
testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. Galata 
6,7-8 
Ezekből a versekből világosan kitűnik, hogy a bűnöknek következménye van. Semmi nincs az 
életben, ahol ne lenne kapcsolat az ok és az okozat között. Ezért fontos, hogy a felelősség elve 
irányítsa a viselkedésünket. Néha úgy viselkedünk, mintha bármit megtehetnénk, amit csak akarunk 
a lehetséges következményekre való tekintet nélkül. 
Isten meg akar őrizni, és valóban semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, de alapvető 
felkészülnünk arra, hogy Istennek tetsző életet éljünk, sőt törődjünk az életünkkel. Néha úgy 
gondoljuk, hogy szellemileg kielégítő életet élhetünk anélkül, hogy törekednénk a bűnből való 
szabadulásra. Nem remélhetjük azt, hogy szellemileg magas szintű lesz az életünk, ha nem élünk 
felelős módon. A romlottság megnyitja az ajtót a Sátán előtt, és ez feljogosítja őt arra, hogy 
elnyomjon, vagy összetörjön minket. Ő nem hagyja ki azt a lehetőséget, hogy befolyásolja 
életünket. 
 
B. Kifejezések magyarázata. 
Az teljesen biztos, hogy a „démonok által birtokolt” kifejezés egyszer sem szerepel a Bibliában. 
(angol fordítási probléma – ford) A kifejezés olyan erőt tulajdonít az ördögnek, ami nincs neki, és 
soha nem is lesz. Ő semminek nem tulajdonosa, egy életnek sem. Bár bizonyos, hogy vannak 
emberek, akik a folyamatos bűn miatt a Sátán szolgái, ő szó szerint akkor sem „birtokolja” őket. 
Egyedül Isten minden ember teljes jogú tulajdonosa. 
A démonoknak az emberek fölötti „erős” befolyásával kapcsolatosan használt szó a „démonizált”. 
Ez a fogalom jelzi a viselkedésre gyakorolt szellemi befolyást. W. Vine szavaival élve: „Akiket 
szíven ütöttek, azok a bennük élő démon vagy démonok elméjét vagy lelkiismeretét fejezik ki.” 
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C. A fertőzés fajtái 
 
1. A fertőzési gyakorlat fajtái 
 
A gonosz szellemek megpróbálják befolyásolni a viselkedésünket. Állandóan ki vagyunk téve a 
kísértésnek, hogy rosszat tegyünk; az ellenség nyomást gyakorol a gondolatainkra, a 
hozzáállásunkra, a kívánságainkra és az akaratunkra. De figyeljük meg, hogy itt jelen van az ok és 
az okozat. 
Azonban létezik előrehaladás. Minden gonosz egy hatással kezdődik. Kísértés ér minket, úgy 
érezzük, megtesszük. Kérhetjük Isten kegyelmét, és elutasíthatjuk ezt, vagy engedhetünk neki. Ha 
engedünk a hatásnak, akkor hordozzuk a „terhet az akaratunkban.” Másodszor már könnyebben 
követjük el azt a bizonyos bűnt. Minden ismétléssel könnyebb lesz elkövetni a bűnt, ahogy 
elkezdjük elaltatni a lelkiismeretünket. Eljuthatunk arra a pontra, ahol a bűn már nem tűnik 
rossznak. Így lehetséges az, hogy egy bérgyilkos megölhet valakit, majd utána elmegy, és jóízűen 
vacsorázik. Már nem zavarja az, amit tett. 
Ha kitartunk a gonoszságban, „bűnös szokásokat” alakítunk ki. A szokások nagyon erősek lehetnek. 
Két gyakori hibát követünk el ilyenkor. Az első az, hogy meggyőzzük magunkat; ilyen az 
alaptermészetünk, lehetetlen e cselekedet nélkül élni, és nincs megoldás. 
Ha kitartunk a bűnös szokásban, kialakíthatunk köteléket. A kötelék azt jelenti, hogy a 
problémánkban jelen van egy természetfeletti elem. Az ellenségnek már kapaszkodója van 
személyiségünk működésében. Hagyományosan ilyenkor beszéltünk az emberek elnyomásáról vagy 
megszállottságáról. Én már nem használom ezeket a szavakat, mert nehéz meghatározni, hol van 
vége az egyiknek, és hol kezdődik a másik. A „megszállott” szó pedig egyékbént sem szerepel az 
eredeti Szentírásban. 
Létezhet olyan kötelék, amely nem idegeníti el teljesen az embert; amely csak a személyiség egy 
bizonyos részébe van becsomagolva. Akármilyen is a kötelék jellege vagy mértéke, ha meg vagy 
kötözve, meg kell szabadulnod Jézus nevében. 
Egy utolsó figyelembe veendő szempont az a tény, hogy az (ebben az esetben szükséges) 
szolgálatot nem szabad hamarjában elvégezni, bár az is bizonyos, hogy segítséget kell kapnunk, 
amilyen gyorsan csak lehetséges. Semmiképpen ne tegyünk óvatlan lépéseket. Sok kárt okozott már 
a hiányos vagy elsietett szolgálat. 

a. Gondolatok. 
Valójában majdnem minden bűn a gondolatok szintjén kezdődik. Talán ez a legfontosabb oka 
annak, hogy Isten Igéje a 2Kor. 10,5-ben ezt ajánlja: „... a Krisztus iránti engdelmességre 
foglyul ejtünk minden gondolatot...” Amikor a gondolataink nem állnak ellenőrzés alatt, 
fokozatosan „erősségekké” válnak, melyeket egyre nehezebb ellenőrizni. 
A 2Kor. 11,3 azt is mondja „Félek azonban, hogy amiként a kígyó megcsalta Évát a maga 
álnokságával, akként a ti gondolataitok is elterelődnek a Krisztus iránt őszinte és tiszta 
odaszánástól”. Pál figyelmeztet minket, hogy legyünk óvatosak, és ne támaszkodjunk a „laza” 
vagy irányítás nélküli gondolatainkra. A gondolatainkat három forrás befolyásolja: a világ, a 
test, és a szellemi hatások. 
Ellenőrizetlen gondolatok – Első lépés a fertőzöttséghez. 
b. Választás. 
A 3. fejezet szerint a bűn megnyilvánulásához két elem szükséges; a kísértés (szellemi hatások) 
és az ember választása, hogy enged a kísértéseknek (emberi döntés). A gondolataink feletti 
ellenőrzés elvesztése később zavart okoz a döntéshozatalban. 
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Rossz választás – Második lépés a fertőzöttséghez 
c. Szokás. 
Ha egyszer a rossz döntések állandóan ismétlődnek, és valami „normálisnak” vagy 
elkerülhetetlennek tekintjük őket, olyan rossz szokás kezd kialakulni, amely lassan lerombolja 
a lelkiismeret érzékenységét, elhallgattatja a Szent Szellem hangját, majd vitatkozik, és felhoz 
egy sor intellektuális mentséget és ostoba érvet. 
A szellemi érzékenység elvesztése – Harmadik lépés a fertőzöttséghez 
d. Kontroll elvesztése. 
Ha az előző szint hatással van a szellemi (érzelmi és mentális) területre, akkor ez és a 
következő szint alapvetően befolyásolja az egyén akaratát. Összetöri a biztonságérzetet, az 
önbizalmat és az Istenbe vetett hitet. Az illető lassan kezdi felismerni, hogy segítségre van 
szüksége, bár még érvekkel igazolja a bűneit. 
A biztonság elvesztése – Negyedik lépés a fertőzöttséghez 
e. Kötelék. 
Lassanként egy bizonyos bűn gyakorlása démoni tevékenységtől irányítottá és ellenőrzötté 
válik, ezt nevezzük „köteléknek.” Ez azt jelenti, hogy a régi természet erős belső vágya mellé 
erős démoni tevékenység társul, és elkezdi uralni a hívő magatartásának egy bizonyos területét. 
Amikor a gonoszság szellemei találnak egy helyet, ahol megtelepedhetnek, akkor 
megpróbálnak ott maradni és a sötétség egész hatalmi hierarchiáját kiépíteni az illető életében. 
A démoni kontroll nem nyilvánul meg – Ötödik lépés a fertőzöttséghez 
f. Démonizáltság. 
Ez a végső szakasz. A démon bizonyos pillanatokban erőszakkal, depresszióval, a halál 
érzéseivel, vagy egyéb módon megnyilvánul. Az illető azonnali segítségre szorul. 
Nyilvánvaló démoni kontroll. Befejezett fertőzöttség 

 
2. Fertőzöttség örökség miatt. 
 

Az örökség miatti fertőzöttség alatt azt értjük, amikor az illető bűnös viselkedést tanúsít, vagy 
állandó zavart tapasztal egy bizonyos területen, elveszti a szabadságát, vagy külső tényezők 
mentálisan akadályozzák a személyes döntés meghozatalában. Ahogy minden fiú genetikai 
hasonlóságokat mutat a szüleivel, sok démon mehet át a szülőktől a gyermekekre, és az elődök 
által tapasztalt problémák vagy kötelékek megnyilvánulnak a leszármazottakon is. Ez 
többféleképpen jelenik meg. 
a. A generációs bűn 
A generációs bűn a szülőkről megy át a gyermekekre. Úgy is emlegetik, hogy átadott, örökletes 
vagy családi bűn. Egyes esetekben a démonok azonosíthatók a vérvonallal, amely létrehozta az 
átvitelt a szülőkről a gyermekekre, és kimutatható az örökletes jellem és a lehetséges 
generációs démonizáltság. 
A bibliai tanítás és az intések nagyon világosak: egyes családfők, általában férfiak, fellázadtak 
Isten ellen (2Móz. 20,5). Isten pedig az ősök szívének keménysége miatt tudatosan 
elhanygaolja az utódokat. Általában, vagy mindig számos következménnyel jár az idegen 
istenek szolgálata, Jahve és az engedelmességben megmutatott szeretet megtagadásával, amit 
pedig megkíván egyedülálló és abszolút méltósága. (2Móz. 20, 5,6. 5Móz. 5,10. 18, 9-14). 
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Az ilyen embereknek és az őket követő nemzedékeknek sok fájdalmat okoz. Isten elutasítása, a 
Tőle való elfordulás, a más istenek, a Sátán vagy a szellemek szolgálata, és súlyos perverziók 
elkövetése  
A zsidó családfők tudták, hogy amit tesznek, egész nemzedékeken át fogja befolyásolni 
utódaikat. Isten mondta nekik ezt; és kritikus pillanatokban térdre borultak Isten előtt, és 
bevallották a családjaik, sőt olykor az egész nemzet bűneit. Erre kiváló példákat találunk Neh 
1,4-9. Jer 14,20 és Dán  9,1-19 verseiben. Az izraeliták megértették, hogy a szülők bűnei 
hatással  lehetnek a jövendő nemzedékekre. Az itt meghúzódó elv az, hogy a családi bűn, vagy 
annak a bűnnek a büntetése végigmegy a leszármazottakon, és hat azokra a későbbi 
nemzedékekre is, akiknek semmi közük nem volt hozzá. 
Ezt a generációs átkot megtörhetik a család tagjai, akik azonosultak a szüleik bűneivel vagy a 
nemzeti vezetők, akik ugyanazt megtették az országukkal a negyedik nemzedékig 
visszamenőleg. Ezt megtette Nehémiás (1,4-9), Jeremiás (14,20) és Dániel (9,1-21). 
b. Az örökség által fertőzött élet jellemzői. 
Értelmi és érzelmi problémák 
Nem akarjuk túlságosan leegyszerűsíteni a dolgot, de számos érzelmi és értelmi problémát 
okoz a szellemi  örökség. Sok problémának, értelmi „betegségnek” nincs kóroka, ezért ezekben 
az esetekben bölcs dolog tisztátalan szellemek működésére gyanakodni. 
Megver téged az Úr tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással, [29] És tapogatni fogsz 
délben, a mint tapogat a vak a sötétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott 
és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, a ki megszabadítson. 5Móz. 28,28-29 
Ebben a versben, szó szerint szerepelnek az olyan szavak, mint tébolyodás, elmezavarodás, 
szerencsétlenség. Ugyanebben a részben a 65. versben ezt olvassuk: „De e nemzetek között 
sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma; mert rettegő szívet, epedő szemeket 
és sóvárgó lelket ad ott néked az Úr.” 5Móz. 28. 
Ezekben a versekben világos a kapcsolat a lelkünk területeivel. Az ilyen problémákkal küzdő 
emberek nem tudják világosan kifejezni a gonmdolataikat, az érzelmeik zavartak, reakcióik 
kiszámíthatatlanok, még úgy is érezhetik, hogy üldözik, irányítják és félreértik őket. 
Két kulcsszó van: zavartság és depresszió. Ezeknek a gyökere szinte mindig az okkultizmus 
valamilyen formájában található. Gyakran van jelen démoni tevékenység is. A legtöbb esetben 
szükséges foglalkozni az okkultizmus hatásaival is az átok megtörése előtt. 
 

Családi szinten ugyancsak találhatunk fontos jellegzetességeket. Az átok egyik hatását írja le Mal. 
4,5-6: „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. 
És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne 
verjem e földet átokkal”. Egyes családokban szörnyű a családi  légkör. Ez arra az időre vezethető 
vissza, amikor a mostani szülők még gyerekek voltak. Végül a rossz szokások és a különféle 
narkotikumoktól való függőség foglyul ejti azokat is, akik utánunk jönnek. 5Móz. 28,41: „Fiakat és 
leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak”. 
Örökletes betegségek 
Sok betegség eredete teljesen örökletes, különösen azoké, amelyek sűrűn ismétlődnek, és nincsen  
nyilvánvaló kiváltó okuk. Orlando Nutt szerint: „Az 5Móz. 28-ban több betegségre utaló mondat 
szerepel: emésztő betegségek (21), gonosz láz, gyulladás (22), fekély, süly, var és viszketegség, 
amelyekből ki nem gyógyulsz (27), vakság (28), gonosz kelések a térdeiden és combjaidon, 
amelyekből ki nem gyógyulsz (35), és minden egyéb fajta betegség (59). Ez a lista nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy minden betegség közvetlenül átok következménye. Megjelennek bizonyos 
kulcsszavak: csapás, gyógyíthatatlan, különleges, félelmetes, és hosszan tartó. Ezek vészjelzésként 
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szolgálnak. Ezek a szavak, úgy mondhatjuk, átok légkört teremtenek, jelezve, hogy rossz erők 
munkálkodnak.” 
Sok ember önmagát vádolja, amikor megtudja, hogy az ősei egy bizonyos betegségben haltak meg, 
olyannyira, hogy azt hiszik, ők maguk is halálos betegek. Mindez az ördög csalása a beteg ember 
életében. 
A nők esetében a női fogamzórendszerükkel van a legtöbb probléma. E példák közé tartozik a 
gyakori abortusz, és a meddőség. Jó emlékezni arra, hogy nem minden probléma szellemi örökség 
következménye, de az aggasztó, ha ugyanaz a tünet ismétlődik ugyanannak a családnak számos 
nőtagjánál nemzedékeken át. Sokatmondó vers az 5Móz. 28,18: „... Átkozott lesz a te méhednek 
gyümölcse... „. Orlando Nutt szavaival: „Ez az átok több olyan szervre lehet hatással, amely részt 
vesz a fogamzásban. Ide tartozhat a fogamzásra való képtelenség, a vetélésre való hajlam, a 
menstruáció hiánya, a rendszertelen menstruáció, túlságosan erős menstruációs görcsök, frigiditás, 
ciszták, tumorok és más a fogamzási folyamattal kapcsolatos kinövések. 
 
Pénzügyi problémák és meghiúsult tervek 
Nehéz megérteni, milyen sok tevékenység ütközik akadályokba a nemzedékről nemzedékre 
öröklődő kötelékek és szellemek miatt. Az 5Móz. 28,17 így szól: „Átkozott lesz a te kosarad és a te 
sütő tekenőd”, majd később a 29. versben ez áll: „És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a 
setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, 
és nem lesz, a ki megszabadítson”. Ezek a versek világosan kimondják: „... szerencsétlen leszel az 
útaidban”. Sok ember valóban vakon jár anélkül, hogy megértené, mi miért történik. 
A 47. és 48. versekben megfellebbezhetetlen az ítélet: „Azért, hogy nem szolgáltad az Urat, a te 
Istenedet örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén: Szolgálod majd ellenségeidet, akiket rád 
bocsát az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkiben; és vasigát vet a nyakadra, míg el 
nemn elpusztít téged.” 
Orlando Nutt szavaival élve: „Mózes itt két ellentétes lehetőséget kínál fel: Szolgáljuk Istent 
örömmel, jó szívvel, bővelkedve a javakban, vagy szolgáljuk az ellenséget szegénységben. Az 
ember fő ellensége az ördög. Az ördög és a rossz szokások szolgálata nagyon régi átok. Az átok 
ellentéteként Pál összefoglalja az efézusiakhoz írt levelében Isten ellátásának teljes bőségét a 
keresztények számára. Pál hangúlyozza Isten ellátása nagyvonalúságát népe számára . A „bőséges” 
szó kétszer, a „minden” pedig háromszor fordul elő. 
Határozzuk meg a szegénységet és a bőséget. A szegénység azt jelenti, hogy a szükségesnél 
kevesebbünk van Isten akaratának megcselekvéséhez az életünkben. A bőség azt jelenti, hogy 
mindenünk megvan Isten akaratának megvalósításához, és másoknak is tudunk adni belőle. Isten 
bősége nem a test kényeztetésére való. A hívő minden vagyona igazodjon az Isten életére 
vonatkozó tervéhez. 
Még jobban kell kifejtenünk a szegénységről és a bőségről szóló a következtetéseket. Először is fel 
kell ismernünk, hogy Isten bőségének befogadására vonatkozó hitünk ki lesz próbálva. Lehetnek 
időszakok, amikor meg kell elégednünk azzal, amink van. (Ezek az időszakok átmenetiek.) Amikor 
az indítékaink megtisztultak, és a hitünk kipróbált, Isten megadja nekünk az Ő bőségét, olyan 
mértékben, amellyel megbízhat minket, mert az Ő dicsőségét szolgálja. 
Az okkult tevékenységek 
Isten Igéje az okkultizmus minden formáját teljességgel megtiltja, mivel az a démonokkal való 
közösség. 3Móz. 19,31 „Ne menjetek ígézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy 
magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek”. A szellemi fertőzésnek sok 
formája létezik a különféle praktikák révén, mint például: 

- Horoszkópok és az asztrológia tudakozása. 
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- Ouija tábla és más hasonló módszerek használata a szellemi világgal való közvetlen 
kapcsolatteremtésre és erejének használatára. 
- A megtérés előtt megszerzett bármiféle pszichikus erő használata és megtartása. 
- Gyógyítások vagy asztrális kúrák. A szellemgyógyászat bármilyen módja. 
- Minden érzéken túli érzékelés, látnoki képesség, levitáció, telekinézis, asztrális projekció, 
automatikus jegyzetelés, és hasonlók. Bár ezek közül némelyek tisztán csalások, mások viszont 
előidézhetik rossz szellemek megjelenését. 
- Bármilyen részvétel szektákban, spiritiszta szeánszokon, hit a reinkarnációban vagy a 
halottakkal való kommunikáció kísérlete. 
- Minden nem keresztény keleti vallás és misztika. 
- Rock zene, acid, punk vagy más erkölcstelen és destruktív társaság. E csoportok és zenei 
stílusok közt sok a démoni és az okkult 
- A New Age mozgalom. 
- Módosult tudatállapot (Altered States of Conscience, ASC) 
 

E tevékenységek közül számos (de nem mindegyik), kiváltja a démonok munkáját a gyermekek 
életében, akik így megkapják a jövendőmondás vagy varázslás szellemét, amely hatalmába keríti 
őket, ha nem kapnak megfelelő szolgálatot. 
Sok olyan fertőzött ember van, akiknek a problémái az őseivel kezdődtek. Így nem meglepő, ha 
varázslók vagy jövendőmondók egész öröklési vonalára bukkanunk. A fertőzésnek ez a formája a 
szülőkről a gyerekekre terjed,  bár a leszármazottak sem gyakorolják tudatosan ezeket a bűnöket. 
Az is gyakran előfordul, hogy amikor egy szabadkőműves páholy egyik tagja meghal, akkor az 
egyik leszármazottját még az anyaméhben megfertőzi egy szabadkőműves démon. Évek múlva a 
fertőzött személy szinte automatikusan igyekezni fog belépni a szabadkőművesek közé. 
Nyilvánvaló, hogy sok esetben ezek a démonok különösen az elme területén tevékenykednek, és azt 
idézik elő, hogy az illető ne lássa az evangélium világosságát, azzal az ürüggyel, hogy nem tűnik 
logikusnak, vagy egyszerűen nem érti. 
A csecsemőket pozitív és negatív szellemi befolyás is érheti. Lukács 1,39-44. Ezekben a versekben 
Keresztelő János már az anyja méhében beteljesedett a Szent Szellemmel. 
Néhány végső tanács 
Imádkozzunk, mielőtt cselekszünk. 
Még ha olyan felelős is a pozíciónk, mint pásztor, vezető vagy szülő, először mindig imádkozzunk. 
Apaként az én felelősségem a gyermekeim kiigazítása és fegyelmezése, de imádkoznom kell a 
cselekvés előtt. Vezetőként néha feddést kell alkalmaznunk, de imádsággal Istennek kell adnunk az 
első lehetőséget. Ekkor nem kell tennünk semmit, mert mindent Isten tesz. Először imádkozunk, így 
Istennek adjuk a lehetőséget, hogy beleszóljon a helyzetbe, és megtartsa a kapcsolatokat. Isten 
közvetlenül is beleszólhat a dolgokba, vagy bölcsességet ad nekünk a kellő válaszhoz. 
Álljunk ellene az ellenségnek, és vegyünk hatalmat fölötte. 
A probléma nem az ember, hanem a sötétség erői, amelyek minden lehetőséget kihasználnak, 
felnagyítják a konfliktust, akadályozzák a kibékülést és tönkreteszik a kapcsolatokat. Ezt kell 
mondanunk: „Sátán, megdorgállak téged! A házasságom, a gyermekeim, a barátom, a vezetőm nem 
a tieid! Ellenállok neked, és megkötözlek a Jézus nevében!” Megállíthatjuk az ellenséget, hogy ne 
akadályozza Isten munkáját a körülöttünk lévők életében. 
Ha megfeddenek minket, őszintén vizsgáljuk meg, van-e valami a dologban, s ne harcoljunk test és 
vér ellen. 
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Alázatosan fontolóra kell venni minden feddést, minden kritikát és minden vádat. Részlegesen vagy 
teljesen is igazak lehetnek. Amikor elfogadjuk annak a lehetőségét, hogy tévedünk, megnyílunk 
arra, hogy mások szolgáljanak az életünkben. Így kell alázatosan cselekedni. Így kezded el a 
szellemi háborút. 
A büszkeség sokakat hatástalanított évszázadokon át az egyházban. „Nekem igazam van, és mások 
tévednek. Tudom, te nem....” Általában nagyobbat tévedünk, mint amit szeretünk elismerni. De még 
ha megvan is rá az okunk, és tényleg igazunk van, akkor is nyitottaknak és készségeseknek kell 
lennünk, hogy megvizsgáljuk azt, amit mások mondanak rólunk. Bár lehet, hogy van hamis abban, 
amit mondanak, nem kell védekeznünk, mert szükségtelen emberek ellen harcolnunk. Ha van 
igazság abban, amit valaki mond, akkor ez lehetőség arra, hogy megtérjünk, kárpótoljuk a 
veszteséget, és még inkább hasonlóvá váljunk Jézushoz. 
Soha ne veszítsük el a hitünket, vagy essünk kárhoztatás alá. 
Az emberek szavai, akár van alapjuk, akár nincs, nem szabad, hogy visszatartsanak minket az Isten 
Igéjébe vetett hitünkben, az üdvösségünk, az erőnk és az érettségünk bizonyosságában. Amikor 
mások nem értenek egyet velünk, érzelmileg megbénulhatunk. A kritizáló olyan goromba lehet, 
hogy elgyengülhetünk a vádlóink előtt, és elfogadjuk, amit mondanak. Ha a kritika vezetőktől 
származik, hajlamosak vagyunk arra, hogy elfogadjuk a kijelentéseiket. Kételkedünk magunkban. 
Kétkedünk abban, hogy amit mindig is hittünk, igaz-e, sőt még Istenben is kételkedni kezdhetünk. 
Vigyük Isten elé imában, amit mondtak nekünk, és kérdezzük meg, hogy Tőle származik-e? Ha 
őszintén és nyíltan mindent megteszünk Isten előtt, és Ő nem erősíti meg, hogy ez a szó tőle van, 
akkor nyugodtan elutasíthatjuk, amit mondtak. Ott hagyhatjuk Istennél. Semmi se csökkentse a 
bizalmunkat, inkább maradjunk erősek a hitünkben. 
Tartsunk fenn jó kapcsolatokat minden áron. 
A Péld. 18,19 így szól: „A felingerelt atyafiú erősebb az erős városnál, és az ilyen versengések 
olyanok, mint a vár zárja”. Ha emberekkel harcolunk, nem vesszük komolyan a szellemi harcot. Ha 
megengedjük, hogy a kapcsolataink sérüljenek, a tanítások megosszanak minket, és hogy az 
emberek problémái gyökeret verjenek az életünkben, akkor nem az Isten Királyságát építjük, és 
nem a Sátán királyságát romboljuk, hanem Isten Királyságát akadályozzuk, a sötétség királyságát 
pedig segítjük. 
Amit Isten nekünk adott a harchoz, azt a megfelelő helyen kell használnunk az igazi ellenség ellen. 
Miért adta nekünk Isten azt a képességet, hogy kritizáljunk, megharagudjunk, vagy vitatkozzunk? 
Azért, hogy megharagudjunk a bűnre és az ördögre, és a haragunkat imában engedjük szabadjára, 
ahogy erőteljesen ellenállunk az ellenségnek. A harag bűnös lehet, amikor az önzés és a büszkeség 
emberek ellen irányítja. De emlékezzünk arra, hogy Isten megharagszik, de soha nem vétkezik. Az 
Ő haragja soha nem önző motívumból származik, és nem büszkeségből ered. Ő a megfelelő okból 
haragszik, és megfelelő módon használja a haragját. Mi viszont akkor leszünk mérgesek, amikor a 
büszkeségünket megsértik, vagy amikor akadályozzák önző szándékainkat. 
Vívjuk csatánkat a sötétség erői ellen! Ha azokat az érzelmeket és energiákat, amiket az egymás 
elleni harcban emésztünk fel, felhasználjuk, és az igaz ellenség ellen fordítjuk, nagy változást 
tapasztalunk. Meglátjuk, ahogy a sátáni birodalom teljesen összeomlik, amit olyan sokáig 
engedtünk létezni. 
A Sátán terregni fog, ha mindnyájan elhatározzuk, hogy soha többé nem fogunk emberek ellen 
harcolni. Olyanná tesszük, mint amilyenné ő tett minket évszázadokon át. Felismerjük az igazságot: 
harcunk nem test és vér ellen folyik, és nem szabad elfelednünk, hogy a jogi alap sok esetben 
eldönti, hogy befolyás alá esünk-e vagy sem. Megéri bölcsen járni és nem helyet adni az 
ellenségnek. 
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3. Fertőzöttség tárgyak birtoklása által 
 
Ez a fertőzés egyik legravaszabb formája, amelybe sok hívő is beleesik. Jól tesszük, ha alaposan 
megfontoljuk mindezeket a pontokat a saját életünkre vonatkozóan, és azért is, hogy segíthessünk 
másoknak. 

Az „átkozott” szó a görög szó szó szerinti átirata, amely egy felállított tárgyat jelentett (egy 
templomban) vagy „valamit, amit elhelyeztek egy templomban”. A szó héber gyökere a 
„Herem” (szó szerint: odaszánt), azt jelentette, hogy ki van vonva minden emberi használat 
alól, ezért átkozott. Ez különösen vonatkozott a hadizsákmányra, amit meg kellett semmisíteni, 
mert valószínűleg pogány istennek ajánlották fel. 

 

5Móz. 7,26 
ESV ASV 

És ne hozz utálatos dolgot a házadba, és ne válj 
pusztulásra szánt, mint az. Teljesen vesd meg és 
irtózz tőle, mert pusztulásra van szánva. 

És ne hozz utálatosságot a házadba, és ne légy 
odaszánt dolog, mint az: teljesen vesd meg, és 
teljesen irtózz tőle, mert odaszánt dolog. 

 
A javaslat nem tűr ellentmondást. Hívők házába nem szabad tisztátalan tárgyat bevinni. 
 

5Móz. 13,17 
ESV ASV 

Az odaszánt dolgok közül semmi ne ragadjon a 
kezedhez, hogy az Úr elforduljon haragjának 
hevétől, és irgalmat mutasson neked, és 
könyörüljön rajtad, és megsokasítson téged, 
ahogy megesküdött a te atyáidnak, 

És semmi se tapadjon az odaszánt dolgokból a 
kezedhez, hogy Jehova elforduljon haragjának 
hevétől, és irgalmat mutasson neked, és 
könyörüljön rajtad, és megsokasítson téged, 
ahogy megesküdött a te atyáidnak; 

 
Azért óvjátok meg magatokat a pusztulásra szánt dolgoktól, hogy miután néki szentelitek, el ne 
vegyetek a megszentelt dolgokból, hogy Izráel táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek 
azt. Józsué 6,18 
 
Valóban van erejük a  tárgyaknak? Vagy  képesek megkötözni egy lelket? 
Nézzük meg, mit mondanak az okkultizmus képviselői: 
„Minden körülvevő kör, minden megcsomózott kötél és minden gyűrű, karkötő vagy nyaklánc, a 
varázslók, papok és boszorkányok számára egyéni jellegzetességeket hordoz ősidők óta. Ez azért 
van, mert az Univerzum a csomó belsejében van, ami annak a jelképe, amint a kígyó, Ouroboros a 
saját farkába harap; és az utánzó mágia miatt; ami meg van kötve a földön, az meg van kötve a 
mennyben is. Ezért az örökkévalóság egyiptomi hieroglifája egy körben megkötött kötél volt. 
Innentől fogva hiszik, hogy egy meghatározott céllal „rituálissá” tett gyűrű megköti azt, aki 
magához veszi, sőt megnyílik arra, hogy megkapja azt a negatív terhet (többek között a varázslást), 
azoktól, akik elmennek, hogy megmutassák az elméjüket; lovéve ha a gyűrűt odaszánták egy 
szellemiségnek, mint például az episzkopális egyházban. De még így is kérdés az, hogy a régi római 
főpap miért tiltotta meg a gyűrűk használatát. Talán innen ered az is, hogy a varázslók, 
boszorkányok és az erősen aktív jövendőmondók nyitott, egyszeres gyűrűt használnak. Amikor a 
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muszlimok a kegyelem vagy tisztaság állapotában vannak, nem vehetnek fel sem gyűrűt, sem 
csomót. Tudják, hogy ártalmas dolog megütni vagy leköpni egy csomót, és úgy gondolják, magát 
Mohamedet is megidézte egy zsidó egy kötéllel, amire kilenc csomót kötött. Csak Gábriel 
arkangyal segítségével találták meg egy kútban. Így a próféta elmondta imában azt a kilenc 
mondatot, amit maga az arkangyal jelentett ki neki arról, hogy bontson ki minden csomót, hogy 
szabaddá legyen, és újra uralja  testét, elméjét és lelkét.” 
Azt hiszem, eléggé nyilvánvaló, hogy milyen veszélyes dolog játszani bizonyos tárgyakkal és 
jelképekkel. A nyilvánvalóan okkult tárgyak és különféle jelképek listája végtelen, egyesek kevésbé 
„piszkosak”, de végül is a legjobb dolog Istenhez imádkozni, és kérni, hogy a Szent Szellem 
mutassa meg nekünk; van-e valami a házunkban, ami problémákat okoz. Isten hűséges, és meg 
fogja mutatni, mi az, és ha egyszer felismertük, meg kell semmisítenünk. 
 
4. Fertőzöttség trauma által. 
 
A fertőzöttségnek talán ez a formája a legkevésbé nyilvánvaló. Egy egyszerű meghatározás: a 
fertőzöttség egy halálhoz közeli élmény, meglepő erőszak vagy nagyon erős szomorúság és 
elhagyatottság következménye, ami megnyitja az ajtót tisztátalan szellemek előtt, akik megfertőzik 
az embert. Ez gyakrabban fordul elő gyerekek esetében, de a felnőttek sem mentesek tőle. 
Don Basham szavai szerint: „Megállapítottuk, hogy a rossz szellemek különböző módokon 
férkőzhetnek az emberekhez. Az okok között szerepel a testies vágyak szándékos és ismétlődő 
kielégítése, váratlan tragédia vagy nagy szomorúság. Ezek sebezhetővé teszik az embert. 
Összességében, bármilyen feszültség vagy idegi levertség lehetőséget ad a gonosz szellemeknek, 
ami rést nyit az ember természetes védelmén.. 
Vegyük például a félelmet. Egy anya leül a fiával a televízió elé, és keres neki egy gyerek 
programot, majd kimegy a szobából, és a házimunkákkal foglalatoskodik. Nem veszi észre, hogy a 
gyerek film véget ér, utána pedig egy horror film kezdődik. A kisfiú ott ül a televízió előtt, átéli a 
félelmet, és egy rossz szellem áldozatául esik. 
 
a. A gyermekbántalmazás. 
A gyermek bántalmazás áldozatai mások bűneinek áldozataivá válnak, általában egy hatalmi 
figuráé, akiben megbíztak, akár gyermekkorban, akár serdülőkorban. A gyermekbántalmazás az 
egyik legrosszabb perverzitás, amit manapság erős fejedelemségek és gonosz hatalmasságok által 
hajtanak végre az egész világon. A gyermekeket támadja, az emberi fajnak azt a részét, amely olyan 
kedves Istennek. A sátán gyűlöli Istent, és gyűlöli azokat, akiket Ő a legjobban szeret: a 
gyermekeinket. Ez ilyen egyszerű. 
A bántalmazás gyakran lerombolja a gyermek személyiségét, tudathasadást hoz létre benne; az 
eredménye halmozott rendellenesség lesz vagy többszörös személyiség. Különböző nyomozások 
kiderítették, hogy a személyiségi zavarok legalább hetvenöt százaléka valamilyen módon 
szélsőséges bántalmazás vagy gyermekkori szexuális bántalmazás következménye. 
A bántalmazás négy osztálya 
A gyermekek bántalmazásának legalább négy formáját említhetjük: szexuális, fizikai, pszichológiai 
és vallásos. Mindegyiknek megvannak a saját jellegzetességei és következményei. 
 

A bántalmazás fajtája Következmények 
Szexuális bántalmazás Nagyon erős szégyenérzet és szexuális problémák. Félelem és harag 
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A bántalmazás fajtája Következmények 
jelenléte. Bujaság démonai, és nehézség érzelmileg szilárd és tartós 
kapcsolatokra. 

Fizikai bántalmazás Túlzott düh és problémák az emberi kapcsolatokban 
Pszichológiai 
bántalmazás 

Nagyon negatív énkép, és az elutasítottság szelleme. Mindig 
haragot nemz. 

Vallásos bántalmazás Erős zűrzavar Isten és a keresztény hit tekintetében; képtelenség 
arra, hogy bízzon Benne és az Ő Fiában. 

 
Ezek mind rombolóak, és hosszú távon hatnak. Nagyon nehéz a rombolás és a sérülés mértéke 
szerint sorrendbe állítani őket. Kettő azonban határozottan fertőző, a szexuális bántalmazás és a 
vallásos bántalmazás. 
A szexuális bántalmazás 
Amikor valaki szexuális kapcsolatban van egy másik emberrel, akkor ők egy test. Pál világosan 
említi ezt az 1Kor. 6,15-18-ban: 
Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, 
paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ki a paráznával egyesül, 
egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. A ki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő 
vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki 
paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik”. 
Amikor ilyen esetekben szolgáltam, mindig a bujaság, mazochizmus és maszturbálás nagyon erős 
szellemeivel találkoztam, vagy a szexuális démonok valamelyik fajtájával. A legtöbb esetben 
valószínűtlen volt, hogy szándékosan szerezték volna őket, inkább úgy tűnt, hogy a támadótól 
származó örökség volt az, ami a bántalmazott vagy megerőszakolt személyben maradt. A sebzett 
emberek nem ismerik el sajátjuknak a problémákat, sok esetben nem is értik őket, de érzik, hogy 
jelen vannak az életükben. 
Súlyosan démonizált felnőtt keresztények nagy többségénél a szexuális démonok is jelen vannak, és 
a szexuális zavar felkavarja az egész személyiséget. A démonok tudatában vannak ennek a ténynek, 
és alaposan ki is használják. 
A szexualitásra képtelen ember egész személyisége sérült. A szellemiek kivételével semmi más 
nem okozhat nagyobb kárt az emberiségnek, mint a szexualitás lealacsonyítása. Ezért a gyermekek 
bántalmazásának a legrombolóbb formája nem a fizikai, hanem a fizikai és a szexuális bántalmazás. 
Ha ehhez vallásos dimenzió is társul, a szexuális bántalmazás még rombolóbb. 
A szex az élet egyik legerősebb ösztöne. Férfiak és nők ezen a területen kegyetlen harcokat 
folytatnak. A fékevesztett szexualitás súlyos egyéni és társadalmi problémákhoz vezet, amikor az 
emberiség erőszakkal, vérfertőzéssel, homoszexualitással és mindenféle elképzelhetetlen szexuális 
perverzióval szembesül, amit az emberi faj elkövet. A bántalmazás és a szexuális perverziók 
démonai mindenhol ott lebegnek a levegőben, ahogy mondani szokták, és az összes gonosz szellem 
közül ők számítanak a legaktívabbnak, legravaszabbnak és leggonoszabbnak. 
A vallásos bántalmazás 
A gyermekek ellen elkövetett legelfajultabb bűnök közé tartozik a rituális vagy vallásos 
bántalmazás. Legtöbb esetben szexuális bántalmazással jár együtt. A hatalom vagy gyámság elve 
azt jelenti, hogy a gyermek egy felnőtt oltalma alatt áll. Tudott dolog, hogy sok sátánista ezért adja 
oda a gyermekét, hogy „felajánlják” a démonaiknak. A gyermekek nincsenek tudatában ennek a 
bántalmazásnak, a gyámság elve miatt megfertőződnek, és meg vannak pecsételve, hogy később 
felnőttként papok vagy különleges tagok legyenek a szektában. 
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T. Schwarz és D. Empey könyve a következőket mondja: „Letartóztattunk egy nőt, aki egy iskolai 
előkészítő gyermek központban dolgozott. Odament a gyermekekhez, és molesztálta őket. 
Kiválasztott egy lányt, és azt mondta neki, hogy ő a kedvence, majd az ölébe ültette, megfésülte, 
vagy bármilyen egyéb módon kényeztette. 
Ezt a többi gyermektől távol csinálta, így a gyerekek soha nem tudták, mi történt legtöbbjükkel. 
Azután szexuálisan kezdte megérinteni őket, kellemes érzéseket keltve bennük. Soha nem mondta 
nekik, hogy ne mondják el senkinek, és nem is fenyegette meg őket, hogy ha beszámolnának róla. 
Soha nem mondta nekik, hogy ez titok volt. 
Nagyon jóindulatúnak tűnt. Ha megfenyegette volna őket, valószínűleg hamarabb megtudtuk volna. 
Egyes gyerekek féltek volna iskolába menni, mások elmondtak volna valamit. De a szülők azt 
hitték, hogy ez egy nagyon jó tanítónő. A gyerekeknek azt tanították, hogy bízzanak a tanítóikban, 
ezért nem féltek. A tanítónő úgy intézte, hogy minden természetesnek tűnjön. 
Amikor végre megtudtuk, mi történt, megkérdeztük, miért tette? Azt mondta nekünk, hogy sátánista 
volt, és elhatározta; nyeri el a sátán szeretetét, hogy megront egy egész gyermek nemzedéket. Nem 
tudom, hány gyermeket bántalmazott, de négy éven át dolgozott ott.” 
A gyermekek bántalmazása és meggyilkolása olyan területek, amivel nagyon óvatosak az emberek, 
amikor olyan emberek vannak jelen, akik sátánistának vallják magukat. Zavarosak az olyan 
emberektől származó üzenetek, mint Anton LaVey. Egyes írásokban azt javasolják, hogy bizonyos 
lépéseket csak akkor tegyenek meg, ha abszolút szükségesek, és ez egy zavart elme számára végső 
lökés lehet. Még ennél is szörnyűbb az, amikor ilyen gondolkodású, azonos vágyakkal rendelkező 
és abnormális viselkedésű emberek csoportokban találkoznak. A bántalmazásból rítus lesz, a 
résztvevő emberek száma pedig megkönnyíti a gyermekek megfélemlítését. 
A gyermekek lesznek a legkönnyebben áldozatok, mert ártatlanságuk miatt nagy az önbizalmuk, és 
könnyű becsapni őket. Például a rendőrségi esetben bizonyították a bántalmazást, de a vallomások 
eltúlozták. Egyes gyerekeknek vért kellett fakasztaniuk a testükből. Egy fiú azt mondta, 
kényszerítették, hogy a lába hátsó részéből vért folyasson ki. Ezt a történetet mások is elmondták. 
Azonban az orvosok, akik megvizsgálták őket, azt mondták, hogy nincsenek olyan erek, amiket úgy 
lehetne használni, ahogy azt a gyerekek leírták. Olyan nyomok sem voltak, amik tűk használatát 
mutatták volna. 
Más esetekben a gyerekek Szupermenről, cowboyokról és más alakokról beszéltek, amikor leírták a 
bántalmazást. Egy apa azt mondta, hogy a fia egy közismert színészt és karate szakértőt írt le, aki 
részt vett a szexuális bántalmazásban. Azonban amikor további kérdéseket tettek fel, 
megállapították, hogy a fiú nem mondta azt, hogy a színész jelen volt. Ehelyett a csoport a színész 
fényképét mutatta neki, aki a karatéval bántani fogja, ha elmondja valakinek, ami történt. 
A gyerekek nem csak gyilkosságokat írtak le, hanem testek temetését, általában csecsemőkét, és 
kerteket vagy parkokat mutattak meg. A leírásuk olyan életszerű volt, hogy a hatóságok beszerezték 
a szükséges engedélyeket, hogy bizonyítékok után kutatva ásatásokat végezhessenek. Egyes 
esetekben úgy tűnt, hogy a földet hetek vagy hónapok óta nem mozdították el, más esetekben új 
keletű ásások nyomait találták. Azonban soha nem találtak testeket, csontokat, vagy ruhadarabokat. 
A szexuális bántalmazás közönséges esetei hasonló mintákat mutatnak. Például a pedofília egy 
érzelmi betegség, amikor a felnőtt egy kisfiúba szerelmes, és nem érti, miért helytelen azt a fiút 
szexualitásra használni. Az ilyen tevékenységben részt vevő a sátánista eltér a fent említettektől. Őt 
a közösség oszlopának tekintik, mint orvost, tanárt, vagy akár lelkészt. Ebben az emberben nem 
ismerik fel az érzelmi zavartságot, ahogy azt a világi irodalom meghatározza. Nincsenek a fiú elleni 
haragra utaló jelek, sem abnormális szeretet érzésének jelei. Számára a kisfiú egy cél elérésének 
eszköze, vagy mint egy szertartás része, amit nem értékel többre, mint egy szereléskor használt 
kalapácsot. 
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B. Az abortusz. 
 
Az abortusz folyamán mindig jelen van a halál szelleme. Ha végrehajtják az abortuszt, az anya 
drámai módon megfertőződik. A következő hónapokban hajlamos lesz a depresszióra, önértékelési 
problémái lesznek, és az is lehetséges, hogy a teste olyan fertőzött lesz, hogy nem tud többé 
foganni. Ha az abortusz nem sikeres, igen valószínű, hogy a csecsemő megfertőződik a halál 
szellemével, a lázadás és az elutasítás jeleit fogja mutatni a kezdeti szakaszokban. 
Az abortuszon átesett családokat sok probléma sújtja. Általában a család többi része is erősen 
érintett lesz. Az abortusz gyilkosság. Szavakkal nem lehet enyhíteni a problémán. A gyilkosság 
minden ismérve teljesen igaz az abortuszra vonatkozóan is. Az elutasítás problémájával később 
foglalkozunk. E kényes eset kezeléséhez legalább négy dologra van szükség: 
• Bűnbánat tartása, amiért gyilkosságot követtél el, és megrontottad saját testedet, ami Isten 
temploma. 
• A halál, depresszió és más démonok megdorgálása, amiket Isten megmutat. 
• Kérd Isten bocsánatát, és fogadd el. 
• Bocsáss meg önmagadnak, és ne engedd, hogy a vádlás uralja az elmédet. 
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6 
 
Az átkok 
 
 
A. Bevezetés: Az átkok törvényes alapjai 
 
1. Átkok a szellemi világban 
 
Az átkokról nincsenek világos fogalmak a nyugati gondolkodásban. Az átokról úgy gondolkozunk, 
mint a harag és a nemtetszés kifejezésére, a benne rejlő ártó hatalom nélkül. Csak ennyi lenne az 
átok? Igazából, mi is az átok? A Biblia átkokkal kezdődik és fejeződik be. Az első átkot Isten a 
Sátánra és a Földre mondta ki (1Móz.3,14, 15, 17-19), az utolsó utalás az átok kihirdetésére a végén 
található (Jel.22,3). Más szavakkal: az emberiség számára nincs kiút az átkok alól, amíg az új Ég és 
az új Föld, a megdicsőült szentekkel és Urunkkal el nem érkezik az örök királyságban.  
 
Az átkok az alábbi lehetséges forrásokból származhatnak: 
- Istentől 
- Isten szentjeitől 
- A szellemi világból 
- A sátán emberi szolgáitól. 
 
Az átok alapvetően az Ószövetség gondolata, amely tükrözi a keleti kultúra jellegzetes világnézetét. 
Az átkokat nem használja a nyugati elképzelés szerinti káromlások vagy otromba szavak 
kimondására. Az Ószövetségben az átkozás a hatalom fogalma, amelynek az a célja, hogy negatív 
szellemi erőt szabadítson fel a tárgy, a személy vagy egy kárhoztatott helyre. 
 
Az Isten által kijelentett átkokat nehéz lenne fokozni. Számos fejezet sorolja fel az átkokat, 
amelyeket a bűn hoz Isten népére (5.Móz.27-31); egyik legkiemelkedőbb példája, amikor teljes 
fejezetekben állítja szembe az átkokat az áldásokkal (5.Mózes 28-30; 4.Mózes 22-24). Isten 
számára annyira értékes az Ő népe, hogy háromszor is kijelenti, hogy megátkozza azokat, akik az Ő 
népét átkozzák: „…Aki áld téged, áldott lészen, és aki átkoz téged, átkozott lesz.”( 4.Mózes 24:9( 
 
2. Generációs átkok 
 
A generációs vagy ősöktől származó átkokat az Isten előtti engedelmességben vagy 
engedetlenségben való járás határozza meg. „A mennyet és a földet hívom tanúként ellened ma, 
hogy eléd helyeztem az életet és a halált, az áldást és az átkot. Ezért válaszd az életet, hogy te és 
leszármazottaid éljenek” (5.Mózes 30,19). A mi hozzáállásunk hatással van azokra, akik utánunk 
jönnek, ez nem olyan valami, amit mi választhatunk, hogy jó legyen vagy rossz, a döntéseink 
befolyásolni fogják gyermekeinket.  
 
„Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a 
melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld 
azokat; mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a 
fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen 
azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.” 2Mózes 20,4-6 
Aa rossz következmények igen gyakran meghatározzák az ősi átkokat. Néhány jelét láthatjuk az 
5.Mózes 28 szerint az alábbi listán: 
 
- Állandó anyagi gondok vagy szegénység 
- A tervek állandó meghiúsulása 
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- Traumák és állandó krízisek átélése 
- Sterilitás és impotencia, vetélések és szaporodási bonyodalmak 
- Korai vagy nem természetes halál 
- Örökletes vagy krónikus betegségek 
- Törésvonalak a gyermek-szülő kapcsolatban 
- Nehézség Isten jelenlétének átélésében, a Biblia megértésében, az imára való koncentrálásban, 

valamint a szellemi ajándékok hiánya. 
 
3. Saját magunkra mondott átkok 
 
Van egy szempont, amelyet a nyugatiak figyelmen kívül hagynak: az, ahogyan beszélünk. Az érték 
és tartalom nélküli szavak, a sértő és látszólag ártalmatlan kifejezések sok problémát okoznak. 
Jézus figyelmeztet minket a Máté 12,36.37-ben: „De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, 
amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert beszédedből ismertetel 
igaznak, és beszédedből ismertetel hamisnak.” 
 
„A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.” 
Péld.10,19. 
 
Egyértelmű a tanács, amelyet Isten Igéje mond az előző, valamint a következő versekben: 
 
Péld.6,2 „Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattál a te szádnak beszédeivel.” 
Péld.17,27 „Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú.” 
 
Az átkok az alábbi szavak által működhetnek: 
 
a. A mások által ránk mondott gonoszság szavai 
 
Az ördögi szavak átkokat eredményezhetnek, nemcsak akkor, amikor teljes gonoszságból, hanem 
akkor is, amikor nemtörődömség miatt mondják ki azokat. Ez az egyik oka annak, amiért meg kell 
tanulnunk megfegyelmezni a nyelvet, és azt is, hogyan lehet megtörni az ellenünk kimondott szavak 
hatalmát.  
 
„De mondom nektek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd 
az ítélet napján.” Máté 12,36 
 
A görögben az „agros” kifejezés gyümölcstelen, haszon nélküli, steril, üres szavakat jelent. Az 
apostol ugyanezt a kifejezést használja a hatékonyság hiányára; amit úgy mondhatnánk, hogy 
hasznavehetetlen, haszontalan szavak a hit alkotó munkája nélkül. (2Pét.1,8) 
 
 
b. Perverz szavak, amelyeket mi mondtunk mások ellen 
 
Nagyon fontos, hogy megértsünk egy bibliai alapelvet. A démonok nem jöhetnek be egy hívőbe, 
amikor csak akarnak; ehhez alkalom kell nekik. A démonok erőt is adnak az átkoknak. Ezért senki 
sem helyezhet átkot ránk (még egy démon sem), amíg nem nyitunk ehhez kaput a saját életünkben. 
Emiatt mondja a Biblia: 
 
„Mint a veréb  és mint a fecske elrepül, úgy az ok nélküli átok sem száll le.”  
 
Ha az Isten feltételeit betöltjük, egy démonnak sincs joga bemenni vagy maradni egy hívőben. 
Mindenki nagyon gyorsan kiűzheti és ki kell űznie Jézus nevében bármiféle démont. 
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c. A saját magunk ellen kimondott gonosz szavak 
 
„Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattál szád beszédeivel.” Péld.6,2 
 
A héber „yaqosh” szó, amelyet „rab”-nak fordítottak le, azt jelenti, hogy lerombol, elpusztít, pl. 
amikor a madarakat elkapják a fán.  
 
4. Esküdözések 
 
Mi van azokkal a fogadalmakkal, amelyeket az emberek akkor mondanak, amikor belépnek egy 
páholyba, testvériségbe? Jézus figyelmeztetett: „Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne 
esküdjetek” (Máté 5,34). A magyarázó Biblia (Amplified Bible) így fordítja ugyanezt: „Ne legyél 
megkötözve bármi módon is esküdözésekkel.” Az emberi szervezetek esküi egyébként is sok 
szempontból szentségtörőek és istentelenek. Ahogy a Bibliában olvasható:  
 
„Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi más 
esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek.” Jakab 
5,12 
 
A szabadkőművesség, mint érdekes példa  
 
A szabadkőműves páholy mindenkitől esküt kér, aki csatlakozik hozzájuk. A beavatottnak halálos 
fenyegetés alatt kell megesküdnie, hogy nem fedi fel a páholy titkait, és ezt kell mondania: 
 
„A legkisebb hiba, hátsó szándék, …kifogás nélkül, vagy bármi legyen az, legyek megkötve 
büntetés terhe mellett, ami lehet torkom elmetszése, hogy nyelvemet gyökerestől tépjék ki, és 
testemet a tenger homokjába temessék, ahol az árapály folyik 24 óránként. Isten segítsen, hogy erős 
maradjak ezen ígéret pontos megtartásában.”  
 
Annak érdekében, hogy a szabadkőművesség átkából valaki megszabaduljon, tapasztalataink szerint 
nem elég csupán az, hogy a páholytag beismerje: bűnt követett el, amikor a fogadalmat tette, hanem 
minden ezzel kapcsolatos tárgyat meg kell semmisítenie: gyűrűket, kötényeket, könyveket, stb. Ha a 
tag megtart bármilyen tárgyat, az átok démonai törvényes jogot gyakorolhatnak az illető élete fölött.  
A szabadkőművesség és annak ágazatai alapvetően ördögiek. Vér nélküli vallás. Bár bizonyos 
hangsúlyt helyeznek az Írásokra, Krisztus vérét kihagyják. Ezért ez gyűlöletes Isten előtt, és 
követőire átkot hoz.  
 
Sok testvériségi szervezet kötődik iskolákhoz és egyetemekhez. Bizonyos eskük és fogadások köré 
szerveződnek, és általában titkosak, ami a beavatást és a szertartásokat illeti. „Majdnem minden 
szociális testvériség közösség félig titkosan kezdődik, valószínűleg a szabadkőművesség 
utánzásaként.” 
 
Néhány hozzáállás, amely átkot hoz az életünkre: 
 

• Bálványimádás 5Mózes 27,15  2.Mózes 20,5 
• A felebarát becsapása 5Mózes 27,17 
• A szülők iránti tiszteletlenség 5Mózes 27,16 
• Paráznaság 5Mózes 22, 21-29 
• Abnormális szexuális kapcsolatok (vérfertőzés, állatokkal való fajtalankodás) 5Mózes 

27,21-29 
• A védtelenek elnyomása 5Mózes 27,19 
• Kegyetlenség magatehetetlenekkel szemben 5Mózes 27,17 
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• Homoszexuális kapcsolatok 1Mózes 19,13.24.25  3Mózes 20,13 
• „Tisztátalan” vagy átkozott tárgyak birtoklása 5Mózes 7,25.26. 
• Bármilyen okkult gyakorlat 3Mózes 20,6  5Mózes 18,9-13 
• Gyilkosság 5Mózes 27,24 
• Gyilkosság pénzért (abortusz végrehajtása) 5Mózes 27,25 
• Isten neve iránti tiszteletlenség 5Mózes 28,58 
• Isten elhagyása 5Mózes 28,20 
• Öröm nélküli szolgálat Isten felé 5Mózes 28,47 
• Ábrahám magvának megátkozása, vagy az ellene való tett. 
• Ha a dicsőséget nem Istennek adjuk Mal.2,2 
• A tized meg nem fizetése Mal.3,9  Agg.1,6-9 
• Másoknak az Úr útjától való elfordítása, és hamis kultuszokba vezetése 5Mózes 13,18-21 
• Az Isten Igéjéhez való hozzátétel vagy abból való elvétel Jel.22,18.19 
●    Ha nem segítünk az Úrnak ellenségeivel szemben Júdás 5 és 23. 
• Ha nem figyelmeztetjük azokat, akik bűnt követnek el: Ez.3,18-21 
• Krisztus evangéliumának elferdítése, meghamisítása Gal.1,8-9 
• Meg nem bocsátás Máté 18,34-35. 
• Gyermekek feláldozása 3Mózes 18,21 5Mózes 18,10 
 

5. A boszorkányság átkai 
 
Két szellemi erőforrás létezik: az Istené és a Sátáné. A magasságos Isten szolgái arra használják a 
kapott szellemi hatalmat, hogy másokat megáldjanak, és a gonoszt legyőzzék. A Sátán küldöttei a 
Sátán hatalmát átokra, kontrollálásra és gonosz tettekre alkalmazzák. A természetfölötti, gonosz és 
perverz hatalom úgy ismert, mint boszorkányság és varázslás. Az Isten Igéje elutasítja a varázslás 
minden formáját, és teljesen eltilt minden formájától.  
 
„Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, 
se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; 
Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te 
Istened te előled.” 5Mózes 18,10-12 
 
A varázslók, boszorkányok és mágusok halált érdemeltek Mózes törvénye szerint (3Mózes 20,27). 
Isten Igéje hangsúlyt fektet mindannak elítélésére, amit ma fekete mágiának neveznek.  
 
A mások feletti kontrol szintén a varázslás egyik formája. A varázslók, boszorkányok és mágusok, a 
követőikhez hasonlóan, megpróbálnak másokat kontrollálni az ő partnereiktől kapott némi haszon 
reményében. A hatalom valóságos, de ez a Sátán hatalma, és a vége halál. 
Izrael történelmében számtalan eset található, amikor Izrael figyelmen kívül hagyta Istent, és a 
sötétséghez fordult segítségért. Az izraeliták úgy gondolták, hogy a varázslók meg tudják oldani a 
krízisüket. Isten megfedte és megítélte Izraelt, hogy a varázslásban bíztak. 
 
„És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik 
sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? Az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? 
A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok: 
Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lesz, hogy amikor megéhezik, felgerjed 
és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé,” (Ézs 8,19-21) 
 
A varázslás hatalmas méreteket öltött nemzetünkben és társadalmunkban az elmúlt években. Isten 
Igéje hangsúlyozza: „Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.” 
(1.Ján.5,19), mert „vettetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, akit neveznek ördögnek és Sátánnak, ki 
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mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ő vele levettettek.” (Jel 
12,9). Isten mondja, hogy az egész világot meg akarja téveszteni, amint látatjuk is az Írások erre 
vonatkozó beteljesülését. 
Az ördög megtévesztése Krisztus Testébe is beszivárog; a varázslás jelensége számos helyi 
gyülekezetben is megtalálható a New Age eszközeinek befolyásán keresztül. Hihetetlenül sok 
keresztény tért vissza Istentől idegen erőkhöz gyógyulást, vezetést és hatalmat keresve.  
 
A Bibliában található egy történet, amely a boszorkánysággal kapcsolatos, amelyből értékes 
igazságot tanulhatunk. Ez a történet a Mózes 4. könyvében található 22-től a 24. fejezetig. Itt Moáb 
királya, Bálák felbérelte Bálámot, hogy átkozza meg az izraelitákat. Bálám egy jelentős varázsló 
volt, aki az egész régióban híres volt arról a képességéről, hogy átkokat tud továbbítani; igen magas 
jutalommal honorálták szolgáltatásait. 
 
Az izraeliták otthagyták Egyiptomot; megverték az amorita királyokat, és most Moáb határában 
táboroztak. Bálák félt tőlük. Az egyetlen lehetőség az volt, hogy Bálámon keresztül megátkozza 
őket. Itt azt láthatjuk, hogy emberemlékezet óta tudták; a boszorkányságnak igen sokféle rendszere 
és módszere van, amellyel előnyt lehet szerezni az ellenség vagy a tömeg felett. Bálám nagy 
hírnévre tett szert az emberek megátkozásával. Az átok másokra való átvitelének képessége nem 
puszta babona terméke. Maga Bálák király is leszögezi: „Most azért kérlek jöjj el, átkozd meg 
érettem e népet, mert erősebb nálamnál; talán erőt vehetek rajta, megverjük őt, és kiűzhetem őt e 
földből; mert jól tudom, hogy akit megáldasz, meg lesz áldva, és akit megátkozol, átkozott lesz.” 
4Mózes 22,6 
 
Bálám teljesíthetelen pénzsóvársága ellenére, amely megmutatkozott a moábita Bálák király által 
felajánlott jutalommal kapcsolatban, csak áldást tudott kimondani Isten népére. A Mindenható a 
maga szuverenitásával nagyon aktív módon avatkozott be, és nem engedte, hogy bármilyen átkot 
kimondjon választott népére. Ez észszerű magyarázata lehet annak, hogy megértsük a szerző szavait 
az 5Mózes 23,5-ben.  
 
Miért volt Bálám képtelen megátkozni az izraelitákat? Nem élhetett volna kedve szerint a titkos és 
mágikus tudományokkal, amelyekben olyan nagy tapasztalatra tett szert? Könnyen 
visszaemlékezhetünk, hogy az izraeliták összes hitetlensége és lázadása közülük jött ki. Amikor a 
felhő elindult, ők is elindultak. Izrael Isten népéből áll, amely tökéletesen engedelmeskedik neki. 
Ezért a Mindenható megáldotta a népét. Hogyan lehet biztonságban egy keresztény a varázslók 
átkaitól? A mi védelmünk az, hogy felvesszük az Isten teljes fegyverzetét, ami teljes körű védelmet 
ad minden szükségünkben. Krisztus katonáiként „Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat 
igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába, És felsarúzván lábaitokat a békesség 
evangyéliomának készségével; Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak 
minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a 
mely az Isten beszéde (Ef.6,13-17) 
 
6. Alapelvek, amelyek az átkokat befolyásolják 
 
Nyolc alaptörvény van, amelyek irányítják az átkokat. Ezek a törvényszerűségek minden egyes 
kategóriára alkalmazhatók az adott csoportokban: generációs átkokra, az egyes ember bűnéből 
eredőkre, az átkozott dolgokból származókra, a kimondott átkoknak köszönhetőekre, a szülők által 
kimondottakra.  
 
a. Minden átoknak oka van Péld 26,2  
 
Senki nem botolhat egy átokba, és válhat áldozatává csak úgy véletlenül. Az átkokat szellemi 
törvények, Isten törvényei szabályozzák. Valójában Isten dönti el, hogy egy ember átkozott lesz-e 
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vagy sem; döntésének alapja, hogy engedelmeskedünk-e a Szentírás parancsolatainak. 5Mózes 
28,15 
 
Az áldások – ugyanúgy mint az átkok – szintén alá vannak vetve rendeleteknek és isteni 
szabályoknak; senki sem botlik Isten áldásaiba. 5Mózes 28,1-2. 
 
b. A bűn az átok ajtaja 
 
Az első átkokat az emberi faj az Éden kertjében szerezte, amikor Ádám és Éva bűnt követett el. A 
kígyó átkot kapott 1Mózes 3,14. Ugyanígy a nő 1Mózes 3,16. és Ádám is 1Mózes 3,17. 
 
Érdemes visszaemlékezni, hogy „az ok nélkül való átok nem száll az emberre.” Péld.26,2. Az 
Édenkertben szerzett átkok oka a bűn volt. Ezért a bűn a gyökér, amely az átkot eredményezi. Amíg 
a gyökér megmarad, addig az átkot nem lehet megtörni.  
 
Nem lehetséges a szellemi problémát testi fegyverekkel megoldani. Az átok egy szellemi probléma, 
amely szellemi megoldást kíván. 
 
Ugyanúgy sok betegség, testi szenvedés, anyagi nehézség a bűnre vezethető vissza. 
 
c. Minden átok szellemi probléma, amelyeket nem lehet természetes eszközökkel orvosolni. 

Gal 6:7 
 
A próféta kijelenti, hogy az Istentől jövő megpróbáltatás a bálványimádásuk miatt jött Izraelre. 
„Mert szelet vetnek, és vihart aratnak.” Hós.8,7. Még ha sarcot is fizettek Asszíriának, nem tudták 
megvásárolni a biztonságot, mert Isten népe átok alatt volt a borjaknak adott imádat miatt. 
Ugyanúgy senki, aki átok alatt van, nem lesz képes kimenekülni annak hatásai alól emberi 
ügyeskedéssel. Amikor a betegségek és gyengeségek átkoknak köszönhetőek, akkor az emberi 
tudomány nem használ. Ha a tized nincs megadva Istennek, vissza van tartva vagy más célra van 
szentelve, átok lesz az anyagi forrásokon. Ilyenkor semmilyen terv vagy költségvetés nem lesz elég 
jó, hogy fékezze a pusztulást. Mal.2,2. 
 
Végül is Istent lehetetlen félrevezetni. Még a saját vagyonunk is átokká válhat. 
 
d. Amikor a bűn megmarad, az átok is megmarad 
 
Salamon épp csak Istennek szentelte a gyönyörű templomot, az Úr dicsősége teljesen betöltötte a 
teret. Jóllehet a Mindenható Izrael népe között lakott, engedelmesen kellett követniük; mert ha nem 
tették, akkor kiszolgáltatottá váltak az átkokkal szemben, amelyeket Isten megengedett wellenükre 
2Krón.7,13. 
 
Ha viszont megtértek, áldások jöttek. 2.Krón.7,14. 
A démonoknak megvan a rejtekhelyük, ott tartózkodnak, ahol a bűn is marad. Az átok hatásai csak 
akkor maradnak el, amikor a bűn megvallás által világosságra kerül; amikor elhagyjuk azokat, és 
megkapjuk Isten bocsánatát. 
 
e. Az átok azt sugallja, hogy Isten visszavonta a kezét 
 
Az átkok hatalma diabolikus, ha Isten megenged egy átkot; a Sátán és démonai a végrehajtás 
eszközei. Más szóval: amikor az átok működésbe lép, Isten egy pillanatra visszavonja védő kezét, 
megengedve az ördögnek a működést.  
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Ha visszatérünk az alapokhoz, találunk egy magyarázó fejezetet, amelyben láthatjuk, hogy Isten 
ellenségeskedést szerzett a kígyó és az emberiség között azzal, hogy átkot mondott ki. 1Mózes 3,15 
 
Ilyen módon az ember hatalmat adott a régi kígyónak, az ördögnek. Amikor csodálatos Úr Jézusunk 
magára vette bűneinket, a Sátán tudott ártani az asszony magvának, viszont Ő a fejére taposott. A 
kereszt és Krisztus feltámadása megszabadított minket minden átoktól.  
 
A megtestesült bűn a Sátán ügynökeként csak azt a pillanatot várja, amikor beugorhat az átkával 
együtt. Csak arra van szüksége, hogy a bűn ajtót nyisson. 
 
Ha valaki anélkül alszik el, hogy a haragból megtérne, akkor nyitott ajtót hagy, amin keresztül a 
bűn belép. Ezért nem csoda, ha reggelre már az illető élete más lesz. 
 
Az Úr utasította Saul királyt, hogy pusztítsa el az amalekitákat minden tulajdonukkal és állatukkal. 
Saul nem engedelmeskedett az Úrnak, mert életben hagyta Agág királyt az egész nyájával. Ezért a 
bűnért átok jött az életére. 1Sám.16,14. 
 
A gonosz szellem hatására Saul paranoiássá vált, mindennnel szemben gyanakvó lett, és nem tett 
mást, mint kiöntötte féltékenykedését Dávidra, akit haragjában számtalanszor akart megölni. 
 
Az elmebetegség átka jött Saul királyra, amely lázadásának volt köszönhető, mert a jövendölés és 
az elbizakodottság bűnébe esett, amely egyenlő a bálványimádással (1Sám.15,23.) 
 
A bűn tehát egy nyitott ajtó, amelyet az átok eszközül használ, hogy belépjen. Egy sátáni szellem az 
erő, amely elősegít és támogat minden átkot.  
 
Bizonyos esetekben az átok úgy jelenik meg, mint egyfajta „démonizáltság”, bár az átok szelleme 
vagy démona különbözik más ördögi szellemektől. Akármilyen szellem is legyen az, valójában 
átkot jelent, és átkozottnak lenni, azt jelenti, hogy tisztátalan szellem van bennünk.  
 
f. A törvény nem ad megoldást az átokra 
 
Nem részesültek kegyelemben azok, akik a törvény alatt vétkeztek. Az átok megoldás nélkül jött. 
Isten Igéje ezt kétségbevonhatatlanul kijelenti (Gal.3,10) Mert mindnyájan vétkeztek, és híján 
vannak Isten dicsőségének és kegyelmének, az átok megkérdőjelezhetetlenül minden embert elért a 
Föld színén, Dávid esete erre a tökéletes példa. Dávid megsértette ezeket a parancsolatokat: „Ne 
kövess el házasságtörést!” és „ne ölj!” Nem tért meg? De igen, méghozzá keserves könnyek között, 
amelyre bizonyíték az 51. Zsoltár. De mindezek ellenére, Nátán próféta ütközött Dáviddal, és 
kijelentette, hogy az átok a bűn következménye (2Sám.12,10. 11. 14). 
 
Dávid ugyan őszintén megbánta a dolgot, a kihirdetett megpróbáltatás azonban eljött rá, és hatott 
egész családjára. A törvény alatt nincsen szabadulás az átkokból. A törvény alatt a 
bálványimádásból eredő átkok harmadik-negyedik generációig elhatonak (2Mózes 20,5). Amikor 
egy gyermek a hitvesi ágyon kívül fogant, szülei bűnének a következménye a tizedik generációig 
kihatottak (5Mózes 23,2). Amikor egy átok mozgásba lendült, a törvény nem adott rá megoldást. 
Ezért adjunk hálát Istennek Urunkért, Jézusért! 
 
g. Krisztus megszabadított minket a törvény átkától 
 
Hogyan szabadított meg Jézus a törvény átkától a Gal.3,13 alapján? Úgy, hogy brhelyettesítette 
magát velünk. Magára vette a büntetést a bűneinkért és vétkeinkért, magára vette a saját testében a 
kereszten. (1Pét.2,24). A Mózes által adott törvény átkot hozott mindazokra, akik nem 
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engedelmeskedtek az isteni parancsoknak. Ezek az átkok hatással voltak a testre, az elmére, a 
kapcsolatokra, az élet fenntartására, a szabadságra, a légkörre és főleg a jólétre. 
A kereszt ezért az Evangélium központi kérdése; általa Jézus megszabadított minket a törvény 
átkától. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nincs ok rá, hogy valaki az átkok alatt maradjon. A 
megoldás kéznél van. 
 
h. A szabadulást alkalmazni kell 
 
Jézus minden emberért meghalt, de nem mindenki szabadult meg. Miért? Mert a szabadulást el kell 
fogadni. Isten számos gyermeke marad a törvény bizonyos átkai alatt. Miért? Mert nem tették 
magukévá a szabadulás áldásait, amelyet Krisztus megszerzett a kereszten. 
 
 
7.  Az átok megtörésének lépései 
 

• Erősítsd meg a kapcsolatodat az Úr Jézus Krisztussal 
• Térj meg minden bűnödből (az ismertekből és a titkosakból egyaránt) 
• Valld meg őseid bűneit 
• Fogadd el Isten bocsánatát, és bocsáss meg magadnak 
• Bocsáss meg azoknak, akik valamikor megbántottak téged 
• Pusztíts el minden könyvet és tárgyat, amelyek szektákkal, okkult dolgokkal vagy 

eredetükben hamis vallásokkal állnak kapcsolatban 
• Űzd ki az átkok szellemét 
• Kérd, és tedd magadévá az áldásokat 
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7 
 
Kinek van szüksége szabadulásra? 
 

Mielőtt megpróbálnánk egy teljes listát felállítani (ami szó szerint lehetetlen), adunk egy 
vezérfonalat a legnyilvánvalóbb jelzésekkel azoknak, akiknek szabadulásra van szükségük. 
Tanácsos felmérni egy bizonyos tünetet imával és a Szent Szellem vezetésével. Más részről nagyon 
valószínű, hogy egynél több tünet jelentkezik. A következőkben felállítunk egy referencialistát 
esetekkel és indoklással. 

 
1. eset: Ha a fogantatás paráznaságból vagy házasságtörésből származik. 
Indoklás: A depresszió és a halál szellemei működnek a terhesség alatt. Kárhoztatás, vádlás és 

fokozatos önbecsülés-vesztés is jelentkezik. 
 
2. eset: Nem kívánt fogantatásból vagy terhességből származik a gyermek. 
Indoklás: Tudományosan bizonyított, hogy a gyermek éppúgy felfogja az érzelmeket mint az 

anyja, és komoly hatással lehet rá. A halál szelleme figyeli a babát, és idővel az 
elutasítottság szellemének ad helyet. 

 
3. eset: Ha az anyának nehéz vagy komplikációs volt a terhessége. 
Indoklás: A halál közeli megtapasztalása, trauma átélése. Imádkozni kell az anyáért és a 

gyermekért is. 
 
4. eset: Ha az anya depresszión vagy fájdalmas problémákon ment át a terhesség alatt. 
Indoklás: Meg kell tudnunk, hogy a depresszió szervi vagy szellemi eredetű-e. A második 

csoport esetében démoni elnyomásról beszélhetünk; amely a babán és az anyán is 
működik. 

 
5. eset: Ha az anya meghal a szülés alatt, vagy bármelyik szülő meghal a gyermek életének 

első éveiben. 
Indoklás: Ugyanúgy, mint a harmadik esetben, a halál szellemei fognak kihatni, főleg, ha a 

gyermek felfogja, ami történt; mondjuk úgy három éves kortól. 
 
6. eset: Ha a szülés pillanatában a gyermek élete veszélyben volt. 
Indoklás: Lásd a 3. esetnél. 
 
7. eset:  Ha a szülők külön élnek, vagy elváltak, mielőtt a gyermek elérte volna az érett kort. 
Indoklás: A gyermek nem tudja megérteni szülei elválását. Általában azt hiszi, hogy ő a hibás, 

vagy, hogy nem fogadják el őt úgy, ahogy van. Abszolút biztos, hogy az 
elutasítottság szelleme működik ebben a személyben. 

 
8. eset: Ha a gyermekkorban  rokkantságot vagy fogyatékosságot élt át. 
Indoklás: Elutasítottság van jelen, depresszió, öngyilkossági hajlam és alacsony önértékelés. 

Az is lehetséges, hogy Istent vagy a szülőket hibáztatja. 
 
9. eset: Ha a gyermek árvaként nő fel, vagy szülei elhagyják. 
Indoklás: Lásd a 7. és 8. esetet. 
 
 
10. eset: Ha bármilyen formában rosszul bánnak egy gyerekkel. 
Indoklás: Ha volt fizikai bántalmazás, bizonyosan jelen van az erőszak és az elutasítottság. A 

harag kisebb démonai szintén megnyilvánulhatnak a megbocsátás hiánya, a 
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neheztelés és ítélkezés miatt. Ha a bántalmazás lelki területen történt, akkor minden 
bizonnyal megtaláljuk az elutasítottságot, a megbocsátás hiányát, a depressziót és a 
jövőre vonatkozó bizonytalanságot. Szexuális molesztálás miatt fel lehet fedezni a 
harag démonait, a halált, biztosan a bujaságot és az érzelmi bizonytalanságot; minden 
esetben jelen van az elutasítottság érzése. A rituális vagy vallási bántalmazás 
esetében a legfélőbb, hogy a szellem beszennyeződik, amely egy hosszabb 
gyógyulási folyamatot igényel. Itt a legkisebb démonok az erőszak, a harag és Isten 
elutasítása. 

 
11. eset: Ha egy személynek fájdalmas emlékei vannak, és azt kívánja, hogy bárcsak sose 

született volna meg. 
Indoklás: A probléma gyökere a korai gyermekkorban keresendő, tanácsos megvizsgálni a 10. 

esetet. Az is lehet, hogy elhagyatottság volt jelen. A legnagyobb szellem láthatóan a 
halál és az elutasítottság. 

 
12. eset: Amikor a családban korábban előfordultak öröklött betegségek. 
Indoklás: Áttekintve a korábbi fejezeteket az öröklött betegségek generációs bűnökből vagy 

ősök átkaiból származhatnak. Tanácsos minden igát összetörni. 
 
13. eset: Ha van egy ellenőrizhetetlen szokás és szellemi gyakorlatok ellenére nincs siker. 
Indoklás: Világosan észrevehető a szellemi kötelék jelenléte, amely az akaratban működik. 
 
14. eset: Visszatérő gondolatok. 
Indoklás: A probléma ebben az esetben az, hogy megtaláljuk e gondolatoknak az eredetét. Sok 

esetben a korai gyermekkorban traumatikus megtapasztalásokból származnak, 
amelyeket az illető saját szülei idéztek elő. Az elutasítás olyan kifejezései, hogy 
„semmire sem vagy jó” a gyakran visszatérő gondolatok. 

 
15. eset: Állandó és ellenőrizhetetlen félelem. 
Indoklás: Az előző esethez hasonlóan a probléma gyökere a gyermekkorban keresendő. 

Egyértelmű, hogy a félelem szelleme működik, amely lenullázza az illető 
személyben a válaszadó képességet. Tanácsos imán keresztül megtalálni a probléma 
valós okát, és megdorgálni az uralkodó szellemet. 

 
16. eset: Öngyilkos gondolatok. 
Indoklás: A halál szellemének jelenléte. Az állandó elutasítottsági folyamat végső állomása. 
 
17. eset: Állandó vágy a dédelgetésre. 
Indoklás: Az elutasítottság szellemének világos tünete. 
 
18. eset: Ha egy személy kerül mindenféle közeli fizikai érintkezést. 
Indoklás: Valószínűleg szexuális zaklatást bizonyít. 
 
 
19. eset: Ha valaki a szexuális vágyak megszállottja vagy képtelen szexuális válaszra. 
Indoklás: A 18. esethez haasonlóan valószínűsíthető a korai szexuális sérelem. 
 
20. eset: Ha valaki megszállottan visszautasítja az ellenkező nemet vagy a saját nemét. 
Indoklás: A személyt valószínűleg valamilyen gyermekkori bántalmazás érte, vagy tanúja volt 

valamilyen erőszaknak. Fontos a megbocsátás, a bizalom helyreállítása, és a 
fenntartások feladása. 
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21. eset: Szemrehányó gondolatok vagy állandó kárhoztatás. 
Indoklás: Lásd a 14. esetet. 
 
22. eset: Ha nehéz bocsánatot kérnie valakitől. 
Indoklás: Valószínűleg a gyermekkorból származó keserűség gyökere és a büszkeség rejtett 

formája. Elengedhetetlen az alázat, a büszkeség megítélése, és a szóbeli 
bocsánatkérés az érintett személytől. 

 
23. eset: Ha közeli halál vagy erőszakos tett szemtanúja volt az illető. 
Indoklás: Lásd a 2. esetet. 
 
24. eset. Ha harag, félénkség vagy állandó szégyenérzet van jelen. 
Indoklás: Az elutasítottság problémájának világos tünetei. E szerint kell bánni velük. 
 
25. eset: Elutasítás vagy félelem a szabadító szolgálattal szemben. 
Indoklás: Ezeket az érzéseket sokféle démon kiválthatja. Majdnem biztos, hogy köztük van egy 

vallásos démon is. 
 
26. eset: A szexuális deviancia bármely formája. 
Indoklás: Az alábbi esetekben lehetséges: örökölt szellemek; gyermekkori szexuális 

bántalmazás, fertőződés prornográfiával kötelék szinten, és valószínű kapcsolat a 
sátánizmus szellemeivel. 

 
27. eset: Kapcsolatba kerülés az okkultizmussal (asztrológia, jövendölés, tarot kártya, ouija 

tábla, stb.). 
Indoklás: Gyakorlás miatti fertőződés. Ismétlés nélkül is az okkultizmussal való mindenféle 

érintkezés megfertőz, nem számít, hogy milyen rövid ideig tartott. 
 
28. eset: A más tudatállapotba hozás gyakorlata (meditáció, jóga, hipnózis, stb.) 
Indoklás: Minden olyan tanítás, amely az elmével játszik, az okkultizmus egyik formája. 

Tanácsos megnézni az előző esetet. 
 
29. eset: A keleti tudományok gyalorlata (karate, kung fu, stb.). 
Indoklás: Lásd a 27. és a 28. esetet. 
 
30. eset: Vallásos szektákkal és hamis vallásokkal való kapcsolat. 
Indoklás: Az Ige szerint az eretnekségek démonikus eredetűek; megtévesztő szellemek szítják 

és terjesztik. Biztos, hogy vannak közöttük különböző csoportok, amelyek variálják a 
megferőzést az eltévelyedések különböző szintjein, ahol működnek. Az illetőnek 
meg kell tagadnia azokat a csoportokat, és az általuk létrehozott anyagokat meg kell 
semmisíteni, kiűzni a vallásos démont, és keresni a Szent Szellemkel való állandó 
közösséget. 

 
31. eset: Ha valaki abortuszon esett át. 
Indoklás: Lásd a 2. esetet. Fel kell ismerni, hogy az abortusz a gyilkosság egyik formája. 
 
32. eset: Ha valaki kéjvágyat, félelmet, stb. keltő filmeket nézett. 
Indoklás: Az eset fügvényében a fertőződés érintheti a szexuális területet, az elme, az akarat 

területét vagy az önértékelést. A nem megfelelő anyag nézése utat nyit a tisztátalan 
szellemek előtt, és a lélek különböző területeit megfertőzi. Gyakori ezekben az ilyen 
esetekben a függőség szelleme. 
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33. eset: Ha a keresztény leáll a szellemi élet egy bizonyos pontján. 
Indoklás: A normális keresztény életet az állandó növekedés jellemzi a hívő élet minden 

területén. Az Ige gyümölcstermésre buzdít bennünket. Ha az idő és a kitartás ellenére 
valaki észreveszi ezeknek a gyümölcsöknek a hiányát, vagy nehéznek érzi az 
imádkozást és a bibliaolvasást, akkor jó megfontolni egy ősi átok lehetőségét. 

 
34. eset: Ha egy személyt egy erő ellenőriz, és furcsa érzéseket kelt benne. 
Indoklás: Ebben az esetben a legjobb útmutató a Szent Szellem, aki meg tudja mutatni a 

félelem dimenzióját, hogy az elnyomás vagy „erő” saját magunkból vagy idegen 
forrásból származik. Jó emlékezni arra, hogy a Szent Szellem jellemvonása a hívővel 
törődő gyengédség és kedvesség, ami a démonok bánásmódjának épp az ellenkezője.  

 
35. eset: Ha állandó rémálmok gyötörnek, vagy az álmok valóra válnak. 
Indoklás: Valószínűleg trauma megtapasztalása váltja ki. Nem szabad védelem nélkül 

hagynunk az elménket alvás közben sem. Ha mégis megtesszük, ez törvényes jogot 
ad az ilyen működésének. 

 
36. eset: Isten jelenlétének elutasítása. 
Indoklás: A büszkeség egyik megjelenési formája. Amikor Istent elutasítja, ugyanaz, mintha 

Isten utasítaná el őt. Ennek az esetnek a hátterében gyakran egy nagyon rossz szülői 
kép áll, amely eltorzítja a helyes istenkép meglátását. Javasolt az elutasítottságot is 
megvizsgálni. 

 
37. eset: Ok nélküli mély keserűség, gyűlölet vagy elutasítás érzése bizonyos emberekkel 

vagy csoportokkal szemben. 
Indoklás: Ha az érzésekre nincs magyarázat, akkor örökölt szellemek hatására kell gondolnunk. 
 
38. eset: Amikor valakinek nehéz megboxcsátania saját hibáit és bűneit az Isten előtti 

megvallás után. 
Indoklás: A büszkeség egy igen árnyalt formája. 
 
39. eset: Amikor a tünetek hirtelen, minden logikus ok nélkül tűnnek fel, különösen szellemi 

növekedés és szellemi gyakorlás pillanataiban (imádkozás, bibliaolvasás, stb.). 
Indoklás: Ezek világos bizonyítékai az okkult szellemek jelenlétének. Nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a démonoknak ez a fajtája örökölhető is, ami azt jelenti, hogy 
talán az illető személyesen nem volt semmilyen kapcsolatban az okkultizmussal, 
hanem az őseinél jött be az. 

 
40.eset: Amikor valaki számára nehéz a bibliaolvasás, és nehéz annak megértése. 
Indoklás: Lásd a 39. esetet. 
 
41. eset: Félelem jelenléte, pánik, abnormális félelmek. 
Indoklás: Lásd a 14. és a 15. esetet. 
 
42. eset: Állandó depresszió. 
Indoklás: Az elutasítottság világos tünete. 
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8 
 
Elutasítás 

 
A   A fogalom meghatározása 
 
Az elutasítás egy démon, amely szeretethiány vagy a feltétel nélküli elfogadás hiányának érzetét 
kelti. 
 
Három fő megjelenési formája:  
 

• önelutasítás 
• félelem az elutasítástól 
• mások elutasítása 

 
Mind az önbecsüléshez kötődik. Az elutasítás úgy működik, mint egy ördögi kör, amely egyre több 
démonnak ad lehetőséget az elnyomásra és önmaguk megjelenítésére. 
 
F. Marzullo és T. Snyder szavaival élve: „Amikor az emberek nem találnak elfogadást egy 
területen, általában elrontják kapcsolataikat életük más területén. Pl. amikor valaki anyagi téren 
sikereket ér el, könnyen a munka rabjává válhat, és ezt megsínyli a családja  mert nem tölt velük 
időt.” 
 
Az elfogadás megnyeréséért vívott állandó harc az elutasírás ördögi körének nyilvánvaló jele. 
 
Az elutasítás okainak és forrásainak felülvizsgálata hasznos lehet a szolgáló számára, aki 
valószínűleg nem tud róluk. Azután összefüggésbe hozzuk ezeket az okokat a gonosz szellemekkel, 
és megmutatjuk, hogy miként jelennek meg, és használják ki az emberi testet. 
 
Amikor nem néznek szembe a fájdalmas emlékekkel, vagy nincsen gyógyulás és beépültek az illető 
életébe, a sebek gyakran összetörik a védelmet és gátolják a normális életvitelt. 
 
Jó megkérdezni az embereket: „Van valami kép vagy jelenet, amely gyakran visszatér a 
gondolataidban? Úgy tűnik, hogy ezek a gondolatok nem múlnak el, hanem időről időre 
felbukkannak? Folyamatosan megjelennek az álmaidban is? Olyan erősek ezek a gondolatok és 
emlékek, hogy befolyásolják jelenlegi életedet?” Ha igenlő a válasz, kérd meg az illetőt, hogy 
beszéljen róla. 
 
Bizonyos értelemben minden, ami fizikai vagy mentális fájdalmat vagy lelki gyötrelmet okoz, 
traumának vagy sérülésnek nevezhető. A beszélgetést korlátozhatjuk a leggyakoribb 
megtapasztalásokra, amelyek lelki szenvedést okoznak; s mintegy rést ütöttek az illető énjébe. 
Minden csapás fájdalmat okoz. Az élet bármely szakaszában történhet, a születés előtti stádiumban, 
csecsemőkorban, gyermekkorban, kamaszkorban, felnőttkorban és öregkorban egyaránt. 
Traumáinknak ugyanaz van a középpontjában: az elutasítás érzete. 
 
Minél fontosabb vagy jelentősebb a személy, aki elutasít bennünket, annál nagyobb az elutasítottság 
érzete. 
 
A legfájdalmasabb formái az élet első éveiben történnek – az óvodás és kisiskolás korban – mert 
ilyenkor még nem tudjuk megmagyarázni magunknak az okokat vagy a tettet, amelyeket 
elutasításnak nevezünk. A gyermekek nem értik, miért bánnak velük így, nem tudnak választ adni 
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rá vagy szembesülni vele. Sokszor nagyon logikusan el lehetne magyarázni, hogy mi történik, de 
nincs mód úgy kommunikálni velük, hogy azt tökéletesen megértsék. Pl. sokaknál, akik mély 
elutasítást élnek át az ok: baleset, betegség, elkerülhetetlen halogatás vagy halál. Szülők, 
családtagok, tanárok, pásztorok vagy barátok, akiket a külső körülmények arra kényszerítettek, 
hogy más dolgokra, más személyekre fordítsák figyelmüket. Ezt elutasításként élik át, és fájdalmas 
sebet hagy az emlékezetükben. 
Egy enciklopédiára lenne szükség ahhoz, hogy leírjuk; a félelem gyökere hányféleképpen tud a 
memóriánkba kérgesedni. Úgy tartják, hogy a Biblia 365 alkalommal említi a „Ne félj!” kifejezést, 
így az év minden napjára jut egy, mivel Isten tudja, hogy egy félelemmel teli világban élünk; 
megérti, hogy ezek a mélyen gyökerező félelmek a hitünk legnagyobb akadályai. 
 
• Félelem a sötétségtől. 
• Félelem az elhagyatottságtól és a magánytól. 
• Félelem attól, hogy elveszítjük az ellenőrzést az érzelmek felett vagy a próbákban. 
• Szexuális félelmek, gondolatok és szexuális kívánságok. 
• Bizalmatlanság másokkal szemben. 
• Félelem a ráktól vagy más súlyos betegségtől. 
• Félelem Istentől és a végső ítélettől. 
• Félelem, hogy elkövetjük a „megbocsáthatatlan” bűnt. 
• Félelem a jövőtől. 
• Félelem, hogy meghal egy rokonunk, barátunk vagy mi magunk. 
 
A keresztényeknél ezek a félelmek fel is erősödhetnek pusztán attól, hogy kárhoztatják magukat 
azért, mert félelmeik vannak. Ahogy mondják: „Egy jó kereszténynek nem lehetnek szívet tépő 
félelmei; egyébként is Jézus mindig velük van, így semmi nem rettentheti meg őket.” A Biblia is azt 
mondja: „A szeretetben nincs félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1Ján.4,18). Ez még 
jobban megijeszti őket, és beleesnek a félelem ördögi körének a csapdájába, és már attól is félnek, 
hogy beismerjék a félelmeiket! 
 
Valójában, számos félelem gyökerezik az ilyen tapasztalatokban, ami viszont újabb félelmet hoz 
létre, ehhez járulnak az egészésgtelen tanítások és szegényes kapcsolatok, különösen a gyermekkor 
éveiben. 
Ezeket a tapasztalatokat az ember gyakran eltemeti a tudatában, és csak homályos emlékképei 
vannak róluk. Ezek általában nem speciális emlékek, hanem globális és általánosan gyötrő érzések. 
 
A. Az elutasítás általános jelei 
 
Amikor valakit a fenti problémákkal kapcsolatos nyomás ér, az alábbi problémák megjelenésére 
számíthatunk: 
 
• Depresszió 
• Ellenségeskedés 
• Szorongás 
• Munkamániába, tévézésbe, alkoholba, házasságon kívüli kapcsolatba, pornográfiába, drogokba, 

olvasásba, tanulásba és hobbikba való menekülés 
• Fizikai (pszichoszomatikus) betegségek 
• Lázadás: „ha senki nem szeret, akkor majd én keresztülviszem az akaratomat.” 
• Varázslás, dominancia, mások leuralása (még gyerekek is képesek rá) 
• Körömrágás 
• Ágybavizelés 
• Ujjszopás 
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• Idegeskedés 
• Krónikus bujasági problémák 
• Fantáziálgatás 
• Rögeszmék 
• Skizofrénia, kettős szellem 
• Paranoia 
 
B. Az elutasítás általános okai 
 
Fogantatástól öt éves korig ért sérelmek tudnak nagy torzulásokat előidézni a belső ember 
felépítésében. Ezek: a szeretethiány, nem kívánt fogantatás, ha valakit nem akarnak a megszületése 
előtt; mindenféle bántalmazás; vagy abortuszkísérlet; az anya fizikai vagy szóbeli bántalmazása, 
haláleset a családban, az anya természetellenes szexuális viselkedése, perverziója, stb. Ezek a 
dolgok hatással lehetnek a gyermekre már az anyaméhben, és megnyitják az ajtót a gonosz 
szellemek előtt. 
 
A kisbabák érzékelik és felfogják az atmoszférát. Emlékszel a történetre, amikor Keresztelő János 
ugrált Erzsébet méhében, mert meghallotta Jézus anyjának a köszöntését? (Lukács 1:39-44) 
 
A nehéz szülés gyakran idéz elő elutasítást vagy félelmet a teremtményben. Pl.: amikor a 
köldökzsinór rátekeredik a gyermek nyakára, oxigénhiány lép fel; a szerszám, amit szülésnél 
használnak, megsértheti a babát; vagy amikor a csecsemőt inkubátorba teszik és elválasztják az 
anyai melegségtől. 
 
Ikrek esetében a versengés a figyelem felkeltésére gyakran erős, és egyik vagy mindkét gyermek 
frusztrálttá vagy elégedetlenné válik. Ugyanez történhet a nagycsalád esetében is, amikor a 
gyermekekre nem jut elég figyelem. A szülés alatti elutasítás megnyithatja az ajtót a 
homoszexualitás és a leszbikusság szellemei előtt. 
 

1. Megnyilvánult elutasítás 
 
A bántalmazás és az erőszak nagyon gyakori manapság. A gonosz szellemek kihasználják a 
helyzetet. Megjelenik a félelem szelleme, pl.: félelem a férfiaktól, az apától vagy bárkitől, akitől a 
bántalmazás ered; erőszak szellemei, vérfertőzés, gyötrődés, fájdalom, megalázás, bujaság, 
homoszexualitás, leszbikusság, anális szex, orális szex, szextől való félelem vagy frigiditás 
formájában az ember életében. 
 
Az illető személyben túlzott függőség alakul ki a saját nemével szemben, akiknek elfogadását úgy 
keresi, mint az élet értelmét. Ez partnerek cserélgetéséhez vezethet a lányok esetében, 
gyermekeknél kéjvágyhoz a leszbikusság és a homoszexualitás lehetőségével a későbbi években. 
Gyakoriak még a lázadás, a keserűség, az antiszociális viselkedés, a bűnözés; vagy a kimagasló 
teljesítmény a sportban, a tanulmányokban, a zenében stb. 
 
Az elutasítás tipikus forrásai: 
 
• Nem kívánt, nem szeretett gyermek. Pl. amikor az apa azt mondja: „Bárcsak meg sem születtél 

volna!” 
• „Semmire való vagy!” 
• „Rossz ember vagy!” 
• „Sosem leszel sikeres!” 
• Önzés miatti hosszabb távollétek a gyermektől. 
• Haragból vagy frusztrációból fakadó büntetés. 
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• Szerelmi kaland. 
• Válás. 
• A gyermek állandó kritizálása. 
 

2. Rejtett elutasítás 
 
Sokan nem igazán becsülik meg a gyermekükkel töltött idő minőségét és mennyiségét. Az apa vagy 
az anya nem elérhető a gyermekkorban vagy még a kamaszkorban sem, ez befolyással van a 
gyermek szellemi egészségére, vagy válás, különélés esetében a gyermeket sokszor magára 
hagyják. Ez történhet akkor is, ha egy rokonra vagy dadusra bízzák, és az sem számít, ha az szereti 
a gyermeket. 
Egyéb tünetek: 
 
• Kemény büntetés, apától vagy anyától, korrigáló szavakkal is. 
• Kemény vagy nemtörődöm szülők. 
• Fojtogató túlzott gondoskodás (általában gyermekkorban, de nem szokatlan házasságban sem). 

Pl. valakit megakadályoznak abban, hogy gyakorlatias személlyé váljon. 
• Feltételhez kötött szeretet. Pl. „Szeretlek, ha…” 
 
 
A gyermek háromféleképpen reagál a feltételhez kötött szeretetre: 
 

a. Szélsőséges módon keresi az elfogadást 
b. Megszokja 
c. Lázad 

 
• A szülők korai halála, amely az elfogadás fő forrásának az elvesztését jelenti. 
• Amikor fiú születik, és az apa lányt akart. Utána megpróbál „nagyon jó” lenni, hogy leplezze a 

fiúgyermek visszautasításának a szégyenét. 
• Amikor a gyermek „megváltoztatja az életet”. Ha a szülők nem akarták a gyermeket, de ezt az 

érzést palástolják, és túlságosan is azt mutatják, hogy mennyire akarták őt. Ezek a szülők nagy 
figyelmet fordítanak arra, hogy más szülők hogyan mesélik el gyermekük érkezését. 

• A szülői szeretet hosszú ideig való nélkülözése a kórházban gyermekkorban. 
• A szülő alkalmatlansága a szeretet kifejezésére szóban vagy érintésben. 
• Testvérekkel vagy rokonokkal való kedvezőtlen összehasonlítgatás, kivételezés. 
• A szülő öngyilkossága miatt maximális az önmaguk vagy mások elutasítása. 
• A szülők válása. 
 
Amikor valaki megtapasztalja az elvetettséget, az a személyiség kríziséhez vezet, amely utat nyit 
sokféle démon előtt, amelyek megpróbálnak beletelepedni az elmébe és a személyiségbe. 
 
C. Az elutasítottság következményei 
 

1. A házasságban 
 

A házastárs, aki jelentős elutasítást élt át a házasság előtt, nem tudja, hogyan kell szeretetet adni és 
kapni, és a bizalom alapjait sem ismeri. A kisebbrendűségi érzés megakadályozza rutin 
tevékenységek elvégzését, azokkal a feladatokkal való próbálkozást, amelyekben benne van a bukás 
lehetősége, illetve a hosszútávú célkitűzéseket. 
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A jól alkalmazkodó társ általában nem érti az elvetettségben szenvedő személy neurotikus 
viselkedését. Azok az emberek, akik hordozzák a gyermekkori elutasítottság mintáját, gyakran 
mutatnak elutasítást hétköznapi helyzetekben, beszélgetésekben, amelyekben egyébként semmi 
elutasítás sincs. Az elvetettségben szenvedő emberek gyakran házasodnak egymással, és a 
kölcsönös elutasítás mintáját követik. Legyenek azok valósak, képzeletbeliek vagy bizonyos tények 
hamis értelmezései, felszakítják a régi sebeket, és felnagyítják a feltételezett vagy valós elutasítást. 
 
Az elvetettség gyakori eredménye a piócakénti ragaszkodás ahhoz a személyhez, aki megadja a várt 
szeretetet. Gyakori a másik idejének leuralása, a függőség és a túlzott féltékenység. Az arra való 
törekvést, hogy ezeket a szituációkat visszaszorítsuk, az illető további elutasításként éli át. Ezért 
amikor a terhelt fél véget akar vetni a kapcsolatnak, és ezt ki is fejezi, akkor az elutasítottságban 
szenvedő személyben még nagyobb félelem alakul ki. Az elvetettségben lévő emberek nem 
engedik, hogy az igazi barátai függetlenek legyenek, hanem ehelyett sokszor akaratlanul is 
kontrollálják őket, amely újabb elutasításnak ad helyet. 
 
Ha feltétel nélküli szeretetben részesül az elutasított személy, akkor az elutasítottság érzelmeket vált 
ki belőle, vagy neurotikus viselkedést, mert az elvetettséggel teli személyiség nem tudja, hogyan 
reagáljon a szeretet légkörére, és úgy érzi, nem tudja azt kontrollálni.  
 
Az elutasítás elutasítást szül. Az elutasított anya vagy apa nem tud igazi szeretetet adni, és általában 
ezt a szellemet átviszik a gyermekeikbe is. 
 

2. Az iskolában 
 
Gyakran a gyermekek olyan családból jönnek, ahol az elutasítás a fő üzenet. Olyan sok a 
bizonytalanság az életükben, hogy szinte egyáltalán nem tudják megvalósítani személyes céljaikat. 
El kell kerülni, hogy egy gyermeket mások előtt zavarba hozzunk. 
 

3. Testvérek vagy rokonok közt 
 
Még ha a szülők elfogadják, és igazságosan, egyenlően bánnak is a gyerekekkel, a másokkal való 
összehasonlítás kiváltja a kisebbségi érzést. Feléledhetnek az elutasítottság túlzott mintái, ha a 
szülők is elutasítottságban szenvednek. 
A kisebbségi érzés miatt a fiatal felnőtt nehéznek vagy lehetetlennek találja a pályaválasztást és az 
arra való felkészülést. Így egyre nagyobb zavart, frusztrációt él át a munkába állásnál. Az 
elbizonytalanodás együtt jár a rossz választással. Ezek kedvezőtlenül hatnak a társra és a családra. 
 
Összegezve: amikor valaki megtapasztalja az elvetettséget, az a személyiség kríziséhez vezet, 
amely utat nyit sokféle démon előtt, amelyek megpróbálnak beletelepedni az elmébe és a 
személyiségbe. 
 
D. Hogyan nézhetünk szembe az elutasítással? 
 
Fontos mindenekelőtt a démonok működési területéről kilépni azzzal, hogy: 
 
• Megbocsátunk minden embernek, aki megbántott minket. 
• Krisztus által másként nézünk az élet dolgaira. Ő az egyedüli, Aki segíthet nekünk szentül élni, 

azzal, hogy megszabadít a terheinktől. Mi pedig hagyjuk, hogy Ő legyen az életünk (Kol.3,4). 
• Megtörjük az átkokat, beleértve a családtól és a barátoktól származó gonosz beszédeket is. 
• Nem szabad elfogadnunk azokat a beszédeket, amelyek az évek alatt megkötöztek és 

leromboltak bennünket. 
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