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Kerülhet-e a hívő ember démoni befolyás alá?
Sarokkő
2019.06.23.
Suhai György
Tudtátok, hogy van egy ellenségünk? És hogy az ördögöt az sem tántorította el attól, hogy bennünket
zaklasson, hogy megtértünk és Jézus uralma és vére alá helyeztük az életünket? Cigányok között
forgolódva sokszor szembesülök ördögi megnyilvánulásokkal. Ez nem meglepő. Ami meglepő, hogy
egy ideje nem csak cigányoknál szembesülök ugyanezekkel a megnyilvánulásokkal, hanem úgy mond
jól szituált, magam fajta embereknél is, akiknek a döntő többsége megtért, hívő ember! Ez késztetett
arra, hogy kb. 2 évvel ezelőtt komolyabban is utánanézzek a Szentírásban és a korai egyház
feljegyzéseiben is annak, hogy kerülhet-e a hívő ember is démoni befolyás alá? És hogy egyáltalán mit
is kezdjünk hívő emberként az ördöggel.
DIA Ef 6:10-12 Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében! 11 Öltsétek
magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával
szemben! 12 Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a
hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég
magasságában vannak. 13 Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a
gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok.
Óh hány embertől hallottam, hogy miután megtérünk, már nem kell foglalkoznunk az ördöggel.
Jézussal kell csak foglalkoznunk, meg a bűneinkkel. Mi már védve vagyunk az ördöggel szemben,
akármit teszünk is. Mintha egy folyamatos, állandó védőburok venne bennünket körül.

Vagy mintha az ördög tisztelettudóan és megadóan hátrébb lépett volna tőlünk ezt mondván: „Hát
akkor én már nem is bántom ezt az embert.”
Egy olyan kultúrában élünk, ahol a nyugati tudományos-racionalista-materialista világkép bennünket
is megfertőzött. Radikálisan elválasztjuk egymástól a valóság természetes és természetfeletti , azaz
látható és láthatatlan dimenzióját.

Dualista („tudományos”) világkép

Bibliai világkép
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Intellektuális gőgünkben könnyen lenézzük azokat a „primitív” népcsoportokat, beleértve akár a
cigányságot is, ahol még mindig abban hisznek, hogy a problémák, betegségek, nehézségek, csapások
és egyáltalán a világban zajló események mögött démonok vagy istenek állnak.

Csakhogy az Efézusi levelet (vagy akár az evangéliumokat) olvasva egy nagyon hasonló világ tárul
elénk! Az az érzésünk támad, mintha Pál és az ÚSZ-i szerzők is még e „primitív” világkép mentén
gondolkodtak volna.
Ők ugyanis sokkal komolyabban vették a láthatatlan szellemvilágot, a természetfölöttit, mint mi.
Valaki erre azt mondja, hogy hát igen, az ördög és a démonok nagyon aktívak voltak még, amikor
Jézus a földön járt, de tevékenységük napjainkra már alább hagyott (legalább is itt a nyugati
kultúrában).
Csakugyan? És mi van, ha mi tévedünk? És valójában egy olyan szemüveg van rajtunk, ami szinte
teljesen vakká tett bennünket a valóság láthatatlan dimenziójára, amely mindmáig körülvesz
bennünket? „Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” (Apcsel 17:28)
Pál ezt a szemüveget töri össze az imént felolvasott Igében: „Nem vér és test ellen harcolunk!” De
még csak nem is a bűneink ellen!
Háború van és egy láthatatlan ellenséggel állunk harcban! A győzelemhez elengedhetetlen, hogy
tudjuk, hogy ki az igazi ellenség!
Ki a mi ellenségünk? Az ördög és hadserege.
DIA 1 Pt 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán
szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el.
Mit tudhatunk róla?
-

Teremtmény – nem egyenrangú ellenfele Istennek
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-

-

személyes gonosz, személy – nem egy erő, nem a jó hiánya
nem mindenütt jelenvaló, hanem hierarchiába szervezett démonai és angyalai által működik
a világban, „a fejedelemségek, a hatalmasságok, a sötétség világának urai és a gonoszság
lelkei” által.
Neve jelentése: sátán - vádló, ellenség; diabólosz – szétdobáló
gyilkos, hazug, hazugság atyja, tolvaj
Ún. befedező kérub volt, egy arkangyal, hatalmas angyalfejedelem, aki közvetlenül Isten
trónjánál szolgált
Fellázadt Isten ellen és magával rántotta az angyalok 1/3-adát és az Éden kertjében magát az
embert is.

Isten még az Éden kertben hadat is üzent a Kígyónak: „Ellenségeskedést [háborút] szerzek az asszony
magva és a Kígyó magva között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod.” (1 Móz 3:15)
Mi ebbe a háborúba csöppentünk bele azzal, hogy megszülettünk erre a földre. Pál világosan
megmondja, hogy a háború messze nem ért véget sem Jézus kereszthalálával, sem a mi
megtérésünkkel, sőt arra kell számítanunk, hogy még jobban ki fog élesedni a küzdelem, miután
szembefordulunk az ellenséggel és átállunk Krisztus győztes seregébe. Az ördög tudja, hogy kevés
ideje van! Noha Jézus (az asszony Magva) már a kígyó fejére taposott, megtörve ezzel a föld és
emberek feletti uralmát, a kígyó továbbra is a sarkunkat mardossa, akár tudomást veszünk róla, akár
nem.
Ez két kérdést vet föl:
1. Kerülhet-e a hívő ember démoni befolyás alá?
2. Hogyan kerülhetünk démoni befolyás alá? Hogyan támad az ellenség?

1. Kerülhet-e a hívő démoni befolyás alá?
DIA Ef 2:1-3 Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt,
2 melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint,
ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. 3 Egykor mi mindnyájan ezek
között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és
természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is.
Pál azt mondja, hogy amikor nem hívőként a test kívánságainak engedtünk, belemerülve mindenféle
bűnökbe, ezáltal démoni befolyásnak szolgáltattuk ki magunkat. Ezzel indirekt módon arra is utal,
hogy amikor hívőként ismét a test kívánságának engedünk, és merülünk bele valamilyen bűnbe,
akkor ugyanazoknak a démoni erőknek szolgáltatjuk ki magunkat, mint a nem hívők.

4

Ef 4:27 Haragudjatok, de ne vétkezzetek… Az ördögnek se adjatok helyet [a testetekben?,
szívetekben?, gondolataitokban?, a gyülekezetben?]!

Jak 4:1skk; 3:15 Ölitek egymást és irigykedtek és viszálykodtok, ez nem felülről való, hanem földi,
testi és démoni.
DIA 2 Kor 11:3-4 Félek azonban, hogy ahogy a kígyó megcsalta Évát a maga álnokságával, úgy a ti
gondolataitok is megfertőződnek és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. 4 Mert ha jön
valaki és más Jézust hirdet, mint akit mi hirdettünk, vagy más lelket vesztek, mint akit vettetek, vagy
más evangyéliomot, mint amit befogadtatok, szépen eltűrnétek.
DIA 2 Kor 12:7 És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizzam magam, tövis adatott a testembe,
a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem.
Ha Pált és Jézust is megkísértette, és támadta folyamatosan az ördög az életük során, akkor
higgyétek el, hogy minket se fog kímélni!!
Hogyan teszi ezt?

2. Hogyan kerülhetünk démoni befolyás alá? Hogyan támad az ellenség?
Krisztusban (a gyülekezet közösségében) alapvetően védve vagyunk.
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De vannak bizonyos dolgok, amiknek ha kiszolgáltatjuk magunkat, vagy ha belefolyunk, ördögi
befolyás alá kerülhetünk akkor is, ha a megtérésünk előtt értek ezek a hatások:
2.1. Betörési pontok:
-

bálványimádás – függőségek – szenvedélyek idegen istenek mögött démonok vannak

DIA 1 Kor 10:20 Amit a pogányok [az ő isteneiknek] áldoznak, démonoknak áldozzák és nem
Istennek; nem akarom pedig, hogy ti démonokkal legyetek közösségben.
-

a folyamatosan, életvitelszerűen elkövetett bűn – tipikusan szexuális bűnök.

-

generációs bűnök 2 Móz 20:5

-

fogantatás, terhesség alatti traumák

-

trauma, bántalmazás, súlyos elutasítottság (nem kívánt gyermek volt),

-

a lelkiismeret tudatos megkeményítése, makacs ellenállás Istennek,

-

agresszív, bántalmazó életmód, vagy bántalmazó családi, vagy társadalmi környezet,

-

erőszakos halál és cselekedet szemlélése – csataterek, akasztott ember, baleseti halál, abortusz,
pl. filmen, utcán, személyesen átélt (hidegrázás, lidércnyomás)

-

okkult gyakorlatok, ezotéria: jóslás, szeánszok, varázslás, stb. Nem csak a tudatos gyakorlás,
hanem a passzív részvétel is ajtónyitás lehet a démonok felé.

-

szellemi élmények keresése bármilyen vallásban vagy kultuszban,

-

átkok, amiket más, vagy az illető mondott ki,

-

leuralás, manipuláció

-

gyűlölködés (rasszizmus, antiszemitizmus, terrorizmus) – 1 Jn 2:11 A ki pedig gyûlöli az ô
atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség
megvakította az ô szemeit.

-

meg nem bocsátás, keserűség

-

hazugságba merülés, tévképzetek, fantáziavilágba menekülés

-

bizonyos filmek (horror, pornó, erőszak, ezotéria, varázslás stb.)

-

érzelmi nyomásoknak való önátadás (depresszió, szorongás, aggódás),

-

gőg, felfuvalkodottság, önigazultság, - ld. sátán bukás!

-

szövetség, szerződés, alku, tudatos együttműködés a Sátánnal.

2.2. Démoni befolyásolás csatornái
Többfrontos háborút vívunk. Frontvonalak:
DIA kísértések/visszatérő bűnök, gondolatok, érzések, testi tünetek.
Bizonyos gondolatok, érzések, testi tünetek és bűnök nem hozzánk tartoznak („Nem én cselekszem
már azt, hanem a bennem lakó bűn!” - Rm 7:17-20), nem belőlünk fakadnak s ezért tudunk harcolni
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ellenük és Jézus nevében elutasítani őket. Három helyről jöhetnek ezek: Istentől, belőlünk, sátántól.
Meg kell tudnunk különböztetni őket egymástól.

DIA Visszatérő bűnök – Ef 2:1-3, ld. korábban
Tipikus példa: internetes pornó, önkielégítés, amihez a paráznaság lelke is kapcsolódik! (Hós 4:12)
Gondolatok
Volt már olyan, hogy rád tört egy hülye gondolat, úgy a semmiből és megkérdezted magadtól: Hogy
jutott eszembe ilyen őrültség? Honnan a csudából jött ez a gondolat?!! Olyan hülye gondolataim
vannak, magam is megijedek tőlük! Rendes hívő ilyeneket nem gondolhat. Lehet, hogy meg se
tértem? Lehet hogy nincs is üdvösségem? Lehet hogy nem is vagyok hívő, ha ilyeneket gondolok, ha
ilyenek jutnak eszembe! És már jön is a depresszió, kétségbeesés.
És arra nem gondoltál, hogy mi van, ha ezek a gondolatok nem is tőled, belőled jönnek?
Nézzünk néhány bibliai példát.
Péter a Szentlélek szócsövévé válik:
DIA Mt 16:16-17 Simon Péter pedig így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. 17 És felelvén Jézus,
ezt mondta neki: Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem
az én mennyei Atyám.
Majd nemsokkal később ugyanez a Péter a sátán szócsövévé válik:

DIA Mt 16:22-23 Péter félrevonta őt, és feddni kezdte: Isten őrizz, Uram, ez nem történhet meg
veled! 23 Ő pedig megfordult, és azt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, botránkozásomra vagy
nekem, mert nem Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberekéire.
Emberi módon gondolkodsz, azaz sátáni befolyásnak engedsz, amikor ilyeneket beszélsz!
Az ördög „szívébe sugallta” Júdásnak, hogy árulja el Jézust (Jn 13:2). Addigra bizonyára már egy
komplex gondolati rendszert épített ki sátán Júdás elméjében.
Anániás és Zafira is a szívüket megszálló ördög sugallatának engedtek, amikor hazudtak az
apostoloknak: „Miért töltötte be Sátán a szívedet, hogy becsapd a Szentlelket?” (Apcsel 5:3)
DIA 1 Tim 4:1 A Lélek pedig nyiltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől,
hitető lelkekre és démonok tanításaira figyelnek.
e hagyd h gy d
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Isten igéje alapján tudjuk eldönteni, hogy milyen gondolatok felelnek meg az igazságnak, hogy mi az a
gondolat vagy tanítás, ami a Szentlélektől jön és mi az, ami a sátántól. Ezért kell ismernünk a Bibliát.
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Ne azonosulj azzal a gondolattal, ami nem a tied és ami nem is az Istené! Érdemes mással is lefuttatni
a számunkra is meglepő, gyötrő gondolatainkat.
Fontos tudnunk azt is, hogy nem látnak bele a gondolatainkba, de be tudnak csempészni
gondolatokat, befolyásolni tudják a gondolatainkat. Jézus/Isten látja egyedül a gondolatainkat!
Érzelmek
Amikor a tanítványok tüzet akarnak kérni a samáriaiakra, Jézus ezt mondja nekik: „nem tudjátok,
miféle lélektől valók vagytok” (Lk 9:55)1. Egy gonosz szellem sugallta belétek ezt az indulatot. Ne
adjatok teret ennek a démoni indulatnak!
Jakab azt írja, hogy az irigység is lehet démoni:
DIA Jak 3:14-15 Ha pedig keserű irígység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne
hazudjatok az igazság ellen. 15 Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és démoni.
Pál szerint a haraggal is helyet adhatunk sátánnak:
DIA Ef 4:26-27 Haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap ne menjen le a ti haragotokon;
ördögnek se adjatok helyet.

27

az

Lélek gyümölcse vs. démoni lélek befolyása. Melyik Lélek vezetésének engedsz? Nincs semleges
zóna!
Ld. még csüggedés szelleme (Ézs 61:3), félelem szelleme (2 Tim 1:7), kábultság szelleme (Ézs 29:10).
„Egy 280 fős nemzetközi kutatócsoportnak sikerült azonosítania a depresszióért felelős géneket. A
felfedezés megváltoztathatja a betegség kezelését.” – olvasható egy internetes cikkben.2 Egy
ismerősöm (és állítólag Derek Prince is) és én is úgy „gyógyultunk meg” a depresszióból
(elviselhetetlenül nyomasztó, kétségbeejtő gondolatok és érzések zaklatásától), hogy Isten egyik
pillanatról a másikra megszabadított attól a démontól, ami azt okozta (a csüggedés szelleme – Ézs
61:3). Most akkor hogy is van ez, egy gén vagy egy démon felelős a depresszióért vagy netán a kettő
kombinációja? Vagy lehetséges volna, hogy amit görög-római elődeink az ún. „géniuszoknak”,
görögül genii (tárgyak, személyek, helyek stb. őrangyalainak/patrónusainak) tulajdonítottak, azt mi,
felvilágosult, tudományos világszemlélettel bíró (és a tudományizmus bálványának hódoló) nyugati
emberek a „géneknek” tulajdonítjuk? És lehet, hogy a kettő valójában ugyanaz, csak átcimkéztük a
dolgokat? S ezért próbálunk egy alapvetően lelki eredetű „betegséget” fizikai, természettudományos
módszerekkel (gyógyszerekkel) kezelni?
Testi tünetek
DIA Lk 13:11 Volt ott egy asszony, akiben betegség szelleme volt tizennyolc éve; és meg volt
görnyedve, és egyáltalán nem tudott felegyenesedni.
1

Ez a tagmondat több kéziratból hiányzik.
„Forradalom jöhet a depressziókutatásban”,
(https://index.hu/tudomany/egeszseg/2018/05/11/antidepresszans_depresszio_genetika_gyogyszerkutatas_g
en_ketamin_gyogyszer_ndma_nature_kutatas_tanulmany_metaanalizis/).
2
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DIA Apcsel 10:38 Hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust Szent Lélekkel és hatalommal, aki amerre
csak járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt; mert Isten volt vele.
Jakab beszél arról, hogy egyes betegségek mögött konkrét bűnök is állhatnak (Jak 5:15-16). Ld.
korábbi üzenet: “Mit kezdjünk a betegséggel?”3
Jak 5:15-16 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti [meggyógyítja] őt. És ha
bűnt követett is el, megbocsáttatik neki. 16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok
egymásért, hogy meggyógyuljatok.
Testi tünetek, melyek hátterében démoni befolyás állt: mellkasi fájdalom, allergia, izületi gyulladás
stb. ld. bűn – betegség – démoni befolyás kapcsolata.

A korai egyház bizonyságtétele:
“Mivel ezek a lelkek könnyűek és [az érzékszerveink által] felfoghatatlanok, ezért befurakszanak az
emberek testébe és titokban megtámadva a belső szerveket, megrontják az egészséget,
betegségeket gerjesztenek, álmokon keresztül rémisztő gondolatokat keltenek és megháborítják az
elmét őrületet okozva, így kényszerítik az embereket ezen rossz dolgok által arra, hogy az ő
segítségük után [kuruzslókhoz] szaladjanak.”4 (Lactantius, Kr.u. 3. sz.)
“Sokan, nem tudva, hogy valójában mi befolyásolja őket, beadják derekukat a démonok által sugallt
gonosz gondolatoknak, mintha azok a saját lelkük gondolatai lennének. Ennél fogva ezek az emberek
egyre kevésbé éreznek indíttatást arra, hogy azokhoz menjenek, akik képesek megmenteni őket
[keresztyén ördögűzők], mert nem tudják, hogy ők maguk megtévesztő démonok rabjai. Ezért a
lelkükben ólálkodó démonok ráveszik őket arra, hogy azt gondolják, biztos nem démon gyötri őket,
hanem valamilyen [pusztán] testi betegség… De még ha így is volna, akkor sem változtatna a tényen,
hogy valamilyen démon okozza ezeket a tüneteket.”5 (Pseudo-Kelemen, Kr. u. 4. sz.)
Ne engedjétek, hogy a démonok használják és manipulálják a testeteket, az elméteket, az
érzéseiteket!
3

http://istenalma.hu/sites/default/files/HS/Mit%20kezdjunk%20a%20betegseggel.pdf.
Divine Institutes, 2.14.12-14.
(https://archive.org/stream/theworksoflactan00lactuoft/theworksoflactan00lactuoft_djvu.txt)
5
U. o., 9.12.
4

9

Elhúzódó egészségügyi problémák (mint pl. elhúzódó székrekedés vagy alacsony vércukorszint) is
okozhatnak érzelmi problémákat, instabilitást, amely aztán kaput nyithat démoni tevékenységnek.
Sátán tehát több fronton harcol ellenünk: hamis testi tünetekkel, érzelmekkel és gondolatokkal
próbál szüntelenül elárasztani minket, amelyeket ha nem csípünk nyakon, akkor egészen odáig is
eljuthatunk, hogy Istent kezdjük el okolni a bennünket gyötrő testi tünetekért, érzelmekért és
gondolatokért és az ördög helyett Istennel kezdünk el tusakodni, t.i. hogy miért engedi, netán adja
ránk vagy miért nem veszi el rólunk ezeket. MIntha Ő lenne a végső forrása, oka a mi
zaklatottságunknak. Ezt katonai nyelven “baráti tűznek” nevezik, amikor a saját csapatunk nyit tüzet
ránk.
De nem Isten, hanem az ördög a mi ellenségünk! Isten folyamatosan meg akar áldani bennünket, a
Sátán pedig folyamatosan el akarja tőlünk rabolni az áldásokat, hogy teljesen kifosszon és tönkre
tegyen minket. Ne Istennel tusakodj, amikor az ördög támad téged! Ne a mennyet ostromold, hanem
“a pokol kapuit” (Mt 16:18), fordulj szembe és állj ellent az ellenségnek.
A sátán legfőbb fegyverei:
félelem (különösen is halálfélelem) – valójában ők félnek tőlünk, miközben egyre jobban öntudatra
ébredünk, hogy kik is vagyunk valójában Krisztusban! Ezt a félelmet vetítik ki ránk, amit el kell
utasítanunk (félelem szelleme – 2 Tim 1:7).
“Félnek az igazaktól, vagyis azoktól, akik Istent imádják, és ha a Neve által kiűzetnek, elhagyják
testüket. ”6 (Lactantius, Kr.u. 3. sz.)
“Óh, csak hallanátok és látnátok őket, amikor rájuk parancsolunk és lelki ostorcsapásokkal kínozzuk
őket, és amikor, kínzó hangok kíséretében, kimennek a megszállottak testéből, amikor az ember
hangjára vonyítanak és hörögnek, Isten hatalmával szembesülve és sújtó csapásokat érezve vallást
tesznek az eljövendő ítéletről!... félnek tőlünk azok, akiket ti féltek és imádtok. Látjátok, amint
megkötözve állnak a kezeink alatt és reszketnek, mint foglyok azok, akikre ti felnéztek és urakként
tiszteltek.”7 (Cipriánusz, Kr.u. 3. sz.)
vádlás, szégyen keltés – Rm 8:1!!
hazugság, megtévesztés (gondolati, érzelmi szinten), hamis tanítás
fizikai fájdalom okozása (tenyérviszketés, vállfájás, fejfájás, alhasi fájdalom, köhögés, mellkasi
szorítás, szúró érzés az oldalban)
Honnan tudhatom/sejthetem, hogy ördögi befolyásoltság alatt vagyok?
Ha a fenti érzésekhez, gondolatokhoz, testi tünetekhez az alábbiak is társulnak:
nem vagy nehezen megy az ima, bibliaolvasás
6
7

U. o., 2.15.2-5.
To Demetrianus 15, vö. To Donatus 5.
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nem vágyok a testvéri közösségre
hiányzik az Istennel való meghittség
káromkodási kényszer, káromló gondolatok
féktelen, olthatatlan szexuális vágy, vagy valamilyen káros szenvedélybe menekülés
hangokat hallok
rémálmok
lidércnyomás van rajtam
úgy érzem, mintha valaki ott állna mellettem, mögöttem
hidegrázás, fázás, hideg fuvallat (pedig nincs hideg)
elkeseredés
reménytelenség
pánikrohamok
állandó zaklatottság, békétlenség
betegségképzet – tipikus példa: borderline, ld. internetes cikk!8
hangulati zavarok
gyűlölet, harag
öngyilkossági gondolatok
előre megérzek, meglátok valamit.
Az ördögi befolyásoltság szintjei
A gonosz befolyásnak többféle szintje létezhet:
• ideiglenes nyomás alá helyezés, alkalmi támadás -Ez hétköznapi tapasztalata lehet bárkinek, még
anélkül is, hogy erre külön lehetőséget adott volna. Körülöttünk vannak, próbálkoznak. De
alapvetően Jézus vérének védelme alatt vagyunk, és ha mi nem nyitunk kaput, nem tudnak a
hatalmukba keríteni, nem tudnak bántani.
• gyötrés, elnyomás, tartós befolyásolás (démonizáltság) - A gonosz általában az illető életének
valamilyen részét (gondolkozását, kapcsolatait, érzelmeit, testét, ld. fentebb) vonja direkt démoni
hatás alá. Előfordulhat, hogy az illető nincs is ennek tudatában, normálisnak tűnő polgári életet él;
de gyakoribb, hogy az illető szenved és kiszolgáltatottnak érzi magát (mint pl. nálam nyugtalanság,
gyötrő gondolatok, feszültség, mellkasi fájdalom). Ez a szint már csak akkor jöhet létre, ha
valamilyen módon kapu nyílt a gonosznak (nálam gyógyszerfüggőség, vallásosság, internetes
pornó). Lehet, hogy csak kívülről zaklat, lehet hogy már bent van és használja a testemet (ld.
valamilyen káros szenvedély megjelenése).

• megszállottság - Olyan mértékű látványos befolyás, ami az illető teljes lényére kihat, pl. a gadarai
megszállott. Benne egy légiónyi (a római légió létszáma 6000, de itt is minimum 2000) démon volt.
Ezek az emberek általában már a pszichiátrián vannak vagy komolyabb kezelés alatt.
A gonosz sohasem birtokolhat egy hívő keresztényt, mert ő már Jézus Krisztusé. Nem válhat újra az
ördög tulajdonává (hiszen ő már a Szentlélek/Krisztus „tulajdona” és egyszerre csak egy
tulajdonosa/állandó lakója lehet a „háznak”)9.

8

https://www.christian-faith.com/borderline-personality-disorder-mimics-demonic-possession/.
Az ősi szöveg, főként Lukács és János ezt úgy fejezik ki, hogy „van egy démonja” (daimonion ekhei, Lk 4:33;
7:33; 8:27; Jn 7:20; 8:48; 10:20).
9
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Hogyan védekezhetünk a sátán támadásával szemben?
Nem kérdés tehát, hogy háborúban vagyunk. A szellemi harc a keresztény élet természetes része.
Egy harcmezőn vagyunk két ország ütköző zónájában, két hadsereg frontvonalán. Nem mondhatod,
hogy nem akarok harcolni, nem akarok tudomást venni az ellenségről és a rám zúduló golyózáporról.
Ettől ők még továbbra is kitartóan fognak támadni téged. Tagadás helyett fegyverkezz fel!
-

A lelki fegyverzetek által

Ef 6:10-13 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. 11 Öltsétek
magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával
szemben. 12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a
magasságban vannak. 13 Azért vegyétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy
ellentállhassatok ama gonosz napon [t.i. amikor támad], és mindent megtéve megállhassatok.
A felöltözés nem azonos a harccal! Amikor lelepleződik, hogy ördögi eredetű a támadás, akkor Jézus
nevében, teljes harci fegyverzetben elutasítom a támadást, ellenállok az ördögnek és ha kell elűzöm
az érzelmet, gondolatot, testi tünetet vagy az azokat okozó démonokat! Ha konkrét bűnhöz
kapcsolódott a támadás, a bűnvallás után zavarom el az adott démont.
A paráznaságból, internetes pornóból való szabadulás – bűnmegvallás és paráznaság lelkének (Hós
4:12) elűzése által.
DIA „Ezért mindenkinek szorgalmasan kell munkálkodnia azon, hogy menekülésre bírja a maga
démonát. Mert azok, az ember lelkével elegyedve, olyan vágyakat keltenek az ember elméjében,
melyek arra késztetik, hogy még az üdvösségéről is lemondjon.” (Pszeudo Kelemen, Kr.u. 4. sz.)
Alkoholizmusból való szabadulás – megvallás és az alkoholista démon kiűzése által.
-

a mérgező gondolatok foglyul ejtése és igazsággal történő helyettesítése és az igazság
megragadása.

DIA 2 Kor 10:4-5 Mert a mi harci fegyvereink nem testiek, hanem erősek az Istennek, erődítmények
lerontására [melyeket Sátán épített ki a mi elménkben, életünkben], lerombolván okoskodásokat és
minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot,
hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Amikor több éven át depresszióval küzdöttem, igékkel tapétáztam ki a szobámat, ezek által
menekültem meg a teljes idegösszeroppanástól.
-

hit által

Az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte,… akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben (1 Pt 5:8).
Mit kell, hogy higgyek?
Kicsoda Jézus és mit tett?
-

Megváltó, Király, Szabadító, aki a kereszten legyőzte az ördögöt és minden seregét

DIA Kol 2:15 [Isten] Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran
mutogatta, diadalt aratva felettük abban [Krisztus keresztjében].
-

és visszaszerezte sátántól a föld feletti uralmat
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DIA Mt 28:18-20 Nekem adatott minden hatalom mennyen és a földön.
-

megbocsátotta minden bűnünket
örökre igazzá tett minket (sátán nem vádolhat bennünket többé)

Ki vagyok én Krisztusban?
Isten szeretett gyermeke, akiben gyönyörködik. Nem bűnös vagyok többé, identitás szerint, hanem
igaz!

Milyen hatalommal ruházott föl engem Isten Krisztusban?
Pál ezekért imádkozik:
DIA Ef 1:16-19 nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok, 17 hogy a
mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés Lelkét,
hogy őt megismerjétek; 18 és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok… milyen
mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk [rajtunk], akik hiszünk.
Sokaknál éppen ez utóbbi hiányzik. Ezért élik alapvetően vesztesként, legyőzöttként ezt a keresztyén
életet, állandó kudarcok kíséretében. Mert nem hiszik el, hogy bármi hatalmuk is lenne a bűn és a
sátán felett Krisztusban! Ez a féreg teológia („ne félj férgecske, Jákób”)… Hát ideje volna öntudatra
ébredni és elkezdeni élni ezzel a hatalommal!
Fontos, hogy tisztában legyünk az erőviszonyokkal! Hogy a valóságnak megfelelően pozícionáljuk
magunkat az ördöghöz képest is.
A megtéretlen ember (Jézus nélkül) esetében a következőképpen néz ki a hatalmi hierarchia:
DIA Isten
sátán és démonai
megtéretlen ember
állatvilág
A hívő embernél helycsere történik:
DIA Ef 2:5-6 minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített –
kegyelemből van üdvösségetek –, 6 és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a
mennyekbe Krisztus Jézusban.
DIA Isten
hívő ember (Krisztusban)
sátán és démonai
állatvilág
Szóval kerülhet-e egy hívő démoni befolyás alá? Ez olyan mintha azt kérdeznénk, hogy lehet-e bűn a
hívő emberben. A jó hír pedig az, hogy Jézus nem csak a bűneinket bocsátotta meg, hanem a sátánt is
legyőzte és ezért mi is győzhetünk felette.
“Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek!” (Jak 4:7)
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„A békesség Istene pedig megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar!” (Rm 16:5) Jézus arra hív,
hogy mi is részesei legyünk a hétköznapjainkban az Ő sátán felett aratott golgotai győzelmében! Ha
hiszünk, mi is meg fogjuk tapasztalni Jézus hatalmát!
Rm 8:37-39 De mindezekben felettébb győztesek vagyunk (hüpernikáó – hipergyőztesek!), Azáltal,
aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, 39 Sem magasság, sem
mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, amely a mi
Urunk Jézus Krisztusban van.
Micsoda örömhír! Hidd el ezt az evangéliumot! És ne hagyd, hogy az ördög azt csináljon veled, amit
akar.

