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Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket! Fohásszal folytassuk tovább az alkalmunkat.  

 

„A mi segítségünk és az okkult bűnökből való szabadulás ige-üzenetének megáldása ezeken 

az estéken jöjjön Istentől, a mi Mennyei Atyánktól és az Ő Szent Fiától, az Úr Jézus 

Krisztustól a Szentlélek ereje által.”  

Ámen. 

 

Folytassuk a fohászt imával testvéreim. 

Szerető Atyánk! Köszönjük neked, hogy hatalmasan teremtettél, és hatalmas szeretettel 

megváltottál bennünket Jézus keresztjén. Úr Jézus Krisztus, tiéd a hatalom mennyen és földön. 

Ennek a bizonyosságában hirdetem és köszönjük, hogy ennek a bizonyosságában hallgathatjuk ma 

este is az igét, és ezt az egész sorozatot. Dicsőítünk téged, aki világosságot gyújtasz emberi 

szívekben. Nagyon kérünk, hogy hadd tudjuk úgy figyelni az elhangzókat, mint amiket Te küldöd 

igéd által az igehallgatóknak. Várunk téged és a Te jelenlétedben, szabadító kegyelmedben 

figyeljük a hangzó üzenetet.  

Ámen. 

 

Szeretett testvéreim! A már fölolvasott ige, amelyet hallunk majd mindhárom este, alapján szólok, 

és olvasom hozzá ma estére az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részének 18-20. verseit:  

 

Apcsel 19,18-20 „A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle 

mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki 

szeme láttára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték. Így 

az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.” 

 

Szeretett testvéreim! Talán sokaknak szokatlan, hogy az okkultizmus, megkötözöttségek és az 

ezekből való szabadulás üzenete, igehirdetése hangzik három estén át. Nagyon fontos szólnunk 

ezekről. Azt az elején szeretném leszögezni, hogy nekünk nem a sátán a témánk. A mi témánk, 

ugye, mindnyájan tudjuk: Jézus Krisztus, a mi áldott Szabadítónk. De mivel ez a terület minden 

ember életét érinti, akár tudja az illető, akár nem, mégpedig negatívan érinti, a megkötözöttségek, 

az okkult kapcsolat befolyásolja mindnyájunknak a gondolkodását, életvitelét, hitbeli állapotát is, 

ezért nagyon jó lenne, ha a templomokban erről igehirdetések hangoznának. Tudom, hogy 

hangoznak is, de ritkán, és van, ahol egyáltalán nem hallják a testvérek az erről szóló üzenetet. Sőt, 

a múlt héten egy fiatalasszony azt mondta nekem, hogy ő kíváncsiságból az interneten 
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végigtekintette mindazt, ami a sátánisták tanítása, és olyan nyugtalanság, félelem és olyan káromló 

gondolatok és egyebek jönnek az életébe anélkül, hogy ő akarná ezt, sőt, egyáltalán nem akarja, és 

tulajdonképpen segítségkérésben keresett engem – bevallotta, hogy megelőzőleg beszélt egy 

lelkipásztorral, aki legyintett, és azt mondta, hogy ne törődjön az ilyen dolgokkal, ez csak valamiféle 

pszichikai jelenség, egyébként is el fog múlni. És kérdezte tőlem egy kicsit nyugtalanul, hogy vajon 

én is mosolygok rajta? Mondtam: hogy mosolyognék, amikor életbevágóan fontos dologról van 

szó. 

És azt mondtam, ugye, hogy minden ember élelét érinti valahol. Aki most a testvérek közül arra 

gondol – persze, még nem mondtam el az igehirdetést –, hogy ő aztán sem babonákban, sem hasonló 

dolgokban, sem jóslásokban, sem varázslásokban soha nem volt érintett, az az egyik 

legveszélyesebb helyzet, mert azt jelenti, hogy nagyon vak. S hadd mondjak el egy kis példát, 

mielőtt a bevezetésre térnék. Van annak már 25 éve is, hogy itt a Fóti Gyülekezetben mint 

lelkipásztor beszélgettem egy középkorú asszonnyal, akinek hívő édesapja volt, hívő szülei. 

Valahol szóba került a téma: okkult. Hadd mondjak annyit erről, hogy a szó maga azt jelenti, hogy 

rejtett. Majd visszatérünk még erre, hogy milyen különös, hogy nemcsak hogy próbál ezen keresztül 

a sátán akadályozni és megterhelni bennünket, hanem még el is rejti, hogy ne vegyük észre, vagy 

legalábbis ne tulajdonítsuk neki. No, beszélgettünk ezzel a fiatalasszonnyal, és valahogy szóba 

kerültek ezek a kérdések. És azt mondta, hogy bizony az ő életében soha semmi ilyen nem volt. És 

egyszer csak lekopogta. Mondom: Hoppá! Hát ezt most mért csinálta? Azt mondja: Hát ezt 

megszoktuk. Mi a gond vele? Mondom, az a gond vele, hogy amikor ilyen cselekményt teszünk, 

akkor segítségül hívjuk a sátánt, hogy őrizzen meg vagy ne menjen el a szerencsénk, vagy egyéb. 

És utána megkérdeztem, hogy nem volt olyan, hogy nem ment vissza, mert elment otthonról, hogy 

nem lesz szerencséje. Hát, azt mondja, dehogynem. No, nem akarom sorba mondani azt a 16 féle 

okkult bűnt, amit megtaláltunk ott, egy ültő helyünkben röpke 6-8 perc alatt. Ezt azért mondom, 

hogy mindnyájan csöndesedjünk meg. Nyilván nem egyforma mélységben érint bennünket, de erre 

is érvényes, ahogy a sátán lejelentkezett Isten előtt Jób könyvében, amikor azt mondta, hogy 

szerteszét bejárta a földet. Hát bizony bejárta és bejárja, és nincs olyan életterület, amire valami 

módon ne próbálná kiterjeszteni a hatását. Éppen ezért nagyon fontos üzenet hangzik hozzánk az 

életünk ezen a területén való szabadulásáról.  

 

Hallottuk az 5Móz 18-ból elhangzó igét. Hadd mondjak ehhez annyit, hogy Isten Mózes 5. 

könyvében összefoglalta az előző négy könyv üzenetetét. Tehát mielőtt a választott nép beérkezett 

volna az új hazájába, összefoglaltatta Isten, amit eddig mondott: hogy ha bemennek és házakat 

építenek, akkor hogy viselkedjenek, ne bízzák el magukat, hogy milyen nagyra vitték, mert az ő 

Uruk adja nekik az erőt meg a segítséget. Meg ugyanígy a földjeikkel hogy bánjanak, a családi 

életük hogy folyjon, és sorolhatjuk tovább. Ha figyeljük a Mózes 5. könyvének az üzenetét, akkor 

sorra a különböző életterületeken való igazítást megtaláljuk. És ezek között, a 18. fejezetben 

hangzott ez a nagyon kemény üzenet, hogy ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek a szokásai 

szerint. És akkor sorolja a varázslásokat, a jóslásokat, a halottidézéseket, sorolja a legkülönbőzőbb 

okkult tevékenységeket, és ilyet mond, hogy utálja az Úr, aki ilyeneket cselekszik. Hát ilyet, 

testvéreim, alig olvasunk a Bibliában, hogy az Úr utálna valakit. Utálja a bűnt. És szereti a bűnös 

embert. És ez a keménység ez azért volt, mert félti. Felhívja a figyelmet, hogy itt rendkívüli 

veszélyről van szó. Majd meg is látjuk, ahogy végigkövetjük az üzenetet. És még annyit szeretnék 

mondani, ami nem csak erre a területre vonatkozik, hogy amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy ne 

vagy nem, akkor tudjuk, hogy a magasfeszültség jelét teszi ki Isten nekünk. Ahogy a mezőn járva 

nemigen piszkáljuk a dobozt, amelyen látjuk ugye a magasfeszültségű vezetékre szerelve látható 

magasságban a piros villámokat vagy jelzéseket, mert tudjuk, hogy veszélyes. Isten semmire nem 

mondja azt neked, hogy ne vagy nem, ami használ, hiszen Ő adott nekünk mindent, és Őnazért adta, 

hogy használjuk. De amire kimondja, arra vigyázzunk. 
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Úgyhogy most a bevezetést ezek után szeretném mondani és nézzük meg a felosztását. Egy kicsit 

segíteni szeretnék a vizuális típusoknak, akik jobban meg tudják jegyezni, vagy aki jegyzetel, hogy 

feltegyük addig, amíg azt a két három pontot – vagy hol mennyi lesz – elmondom, hogy lássuk is. 

A bevezetéshez 3 pontot írtam: 

1. Dr Török István teológiai professzor a témáról. 

2. Ördög?! Sátán?! Hát csak nem szarvas patás krampuszra gondolunk? A 21. században komolyan 

veheti valaki? Kicsoda? Micsoda? Hogy is van ez? Erről is szólok. 

3. Miért kezeljük külön kategóriában az okkult bűnöket? Sokan azt mondják, hogy fölösleges. Hát  

bűn bűn, és kész. Ezt is jó megértenünk, hogy miért foglalkozunk ezzel külön, hogy valamit ezzel 

másként kell tennünk, mint a többivel.  

 

Akkor figyeljük Török István professzort. Református teológiai professzor ő, néhány mondatot 

olvasok a dogmatikájából (Dr. Török István: Dogmatika), a 224. oldalon például ezeket olvassuk: 

„A Biblia a sátán realitását tanítja. Azzal tesszük a sátánnak a legnagyobb szolgálatot, ha létét 

kétségbe vonjuk, ha csupán a bajok és bűnök, általában az evilági rossz megszemélyesítésének 

jelképének tartjuk, ily módon mi magunk leplezzük létét és segítjük elő rontó munkáját.” Nagyon 

figyelemre méltó még egy idézet a 226. oldalról: „Szinte meglepő: a reformáció korában például 

milyen már-már kézzelfogható valóságnak ismerték a sátánt, és mennyire komolyan vették az ellene 

mindhalálig tartó harcot. Viszont olyan korokban, mikor a sátán létét tagadják, a keresztyénség 

restté, tunyává és megalkuvóvá válik annak jeléül, hogy a sátán tagadását többnyire megelőzte a 

Krisztus titkos vagy nyílt megtagadása.” Ó, de nagy dolog, ha ilyen világosan beszél egy teológiai 

professzor! De jó lenne, ha ma is szerte Európában, meg szerte a világon a teológiai tanszékeken 

egyértelmű, világos szó hangozna arról, hogy kicsoda a sátán. 

 

Lépjünk egyet a vázlatunkon. Sátán?! Ördög?! Sokak a rossz fogalmának összefoglaló, elvont 

fogalomnak gondolják a sátánt. Olvastam a professzortól is, hogy nem szarvas-patás krampuszról 

beszélünk. Ő maga akarja ezzel kinevettetni magát, illetve azt, aki komolyan veszi az ő személyes 

voltát. Hát a Bibliában Jézus beszél a sátánnal. Jézus nem beszél tárgyakkal vagy elvont 

fogalmakkal, csak személyekkel. Láthatatlan, szellemi hatalom a sátán, a bukott angyaltársaival 

együtt. Úgy tudom érzékeltetni – a Bibliában nincs benne direktben az ember tragédiája képe, ahogy 

föllázad a sátán Isten ellen –  de benne van a prófétai igékben a bukása. Ugye a lázadása miatt Isten 

levetette a mennyből. Az angyalok is szabad akaratot kaptak, tehát ugyanúgy, amikor az indulásnál 

az embernek volt szabad akarata dönteni, és az angyalok is teremtett lények, csak szellemi lények. 

És ő egy főangyalként Isten ellen lázadt, erre használta a szabadságát és angyaltársaival, akik 

szintén társultak hozzá, levettetett a mennyből és a démonvilágot alkotja. De nem úgy, hogy 50% 

Istené, 50% a sátáné. Hát a sátán egy fűszálat sem tud teremteni! Azzal zsonglőrködik, amit Isten 

alkotott és teremtett, és a törekvése az, hogy ne higgy és ne üdvözülj. Jézus ezt így mondta a János 

8,44-ben, nagyon fontos ige: „Az ördög emberölő volt kezdettől és a hazugság atyja” – mármint 

attól a kezdettől, amikor fellázadt Isten ellen. Minden gyilkosság mögött és minden hazugság 

mögött valahol ott áll.  

Na most, ha tőlem megkérdezi valaki, honnan tudom, hogy a sátán létező személy, láthatatlan létező 

személy, azt mondom, két forrásból: az egyik a Biblia. Ezt nagyon jó megjegyeznünk, hogy amiről 

a Biblia beszél, az valóság. A másik: ha én most nem itthon lennék, hanem valahol hirdetném az 

igét, és hazajövök, és szétdobálva találom a lakásunkat, a könyveimet, meg mindent szerteszét, 

akkor tudom, hogy itt járt valaki. Mégpedig nem jó szándékkal járt itt valaki. Hát testvéreim, ha ma 

valaki körülnéz ebben a világban, akkor tudja, hogy itt jár valaki, mégpedig nem jó szándékkal jár 

valaki. Szinte vágni lehet a levegőben a démoni rontást, ami összekavar akár családi otthonokat, 

akár népeket, akár a világot, akár a gondolkodást. Már ott tartunk, hogy ép ésszel az ember – pláne 

ilyen korban mint én – követni se tudja, hogy hova süllyedtünk. Amikor a genderelméletet és 
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egyebeket kezdi mondani valaki… Vagy van olyan európai ország, ahol arról folyik a vita, hogy be 

kellene vezetni ember és állat szexuális közösségének a legalizálását és talán még a házasságkötését 

is. Hát az ember azt mondja, hogy megőrültünk?! Na, de lépjünk tovább, mert így lassan haladunk 

a témánk ügyében. De muszáj volt tisztázni, hogy akik biblikus hívőként gondolkoznak, azok a 

sátánról úgy gondolkoznak, hogy létező szellemi hatalom, aki a megrontásunkra, elpusztításunkra, 

az örök kárhozatunkra tör és szeretne segíteni bennünket.  

 

A harmadik kérdés ebben a bevezetői sorozatban az volt, hogy miért kezeljük külön kategóriában 

az okkult bűnöket. Sokszor hívők között is vita tárgya ez. Testvéreim, amikor a sátán bennünket 

arra ösztönöz, hogy lopjunk, csaljunk, paráználkodjunk, bármit, akkor meglök, akkor is kapcsolatba 

kerülök vele, de igazán a lelkem nem nyitottam ki előtte. Amikor pedig ezekbe a bűnökbe esem, 

tudva vagy tudatlanul, sokszor nagyon gyanútlanul, akkor kinyitom a lelkem, és itt utalok arra, hogy 

mi a rejtett meg a nyílt. Figyeljük meg, hogy Isten mindig szól hozzánk. Ő be nem lép egy ember 

életébe úgy, hogy meg ne szólítaná és ne kapna engedélyt arra, hogy belépjen a lelkembe. Tudjátok 

Jézus szavát: „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az 

ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázok és ő énvelem.” A sátán letagadja magát és közben 

rendezkedik az életünkben. Jön be ablakon át, akárhol, képletesen ugye, egy ember életébe. Nem 

tisztel semmit és nem veszi komolyan, hogy én akarom vagy nem akarom, sőt közben ő lehazudja 

a létét is. Ennyire galád és ennyire visszaél a tudatlanságukkal meg a naivságunkkal sokszor. 

Igen, de akkor hogy lehet, hogy az ember enged neki? Testvéreim, hogy lehet, hogy az egér rámegy 

az egérfogóra? Ugye, mindnyájan tudjuk, hogy normális egér nem menne rá, ha nem teszünk oda 

sajtot vagy szalonnadarabot vagy valami csalit. Hát ugyanezt teszi a sátán is: kitesz árukínálatban 

három nagy csalétket. Három terület, ahol a sátán árukínálattal jelentkezik: az egyik a jövő és a 

halál utáni dolgok, a másik: védelmet ígér, a harmadik: segítséget ígér nekünk. Mind a három olyan 

terület, ahol rés van a piacon, ha szabad így mondanom. Mert az ige azt mondja, hogy „A titkok az 

Úréi, a kijelentett dolgok a mienk és a mi fiainké mindörökre.” (5Mózes 29,29.) Tehát vannak 

titkok, amiket Isten nem mond meg nekünk. Én sem tudom, hogy mikor fogok meghalni, nem 

mondta meg Isten. Azt hiszem, csak Ezékiásnak mondott olyat, hogy még 15 évet kapsz. Ő 

körülbelül sejthette, de hát ez nagy kivétel az emberiség életében. Nem mondja meg nekünk, mert 

ha azt tudnám, hogy tíz év múlva ezen a napon halok meg, már az is befolyásolná az életemet még 

akkor is, hogyha bizonyos vagyok az üdvösségemben. De ő tudja, hogy erre nincs szükségem, mert 

megzavarna, mert a dolgaimat nem ugyanúgy tenném mint így, hogy szépen elrejtette ezt a területet 

előttem. Jön a sátán – persze nem mutatkozik be, hogy én vagyok – és jönnek a módszerei, amiket 

tol előre. Mert itt van az ember és nagyon szeretné tudni a jövőjét, nagyon szeretne tovább látni a 

halálnál, úgy, hogy valamit átlátni a szemével is vagy az érzékszerveivel is,  és jönnek a különböző 

területek, ahol megkörnyékez bennünket. 

 

Részletezve is mondom – nem tudok természetesen minden területet, hát hogy is tudnék... annyi 

variációt tud ezen belül produkálni –, ott van a maga árukínálatában a jóslás például. Mennyiféle 

módja van a jövendőmondásnak! Ugye, olvastuk 5Mózes 18-ban, hogy ne legyen, aki 

jövendőmondó vagy jósló. Mind a két szó nyomatékosítja a dolgot: jóslás akár kártyavetéssel – 

kiveti valaki a jövőt –  tenyérjóslás, csillagjóslás, asztrológia. Itt figyeljünk arra, hogy nem az 

asztronómiáról beszélünk, mert az a csillagászat, az egy komoly tudományág, hanem az asztrológia. 

És itt csak csendesen jegyzem meg, hogy egyik konfirmandusunk, értelmes, figyelmes leány, 

amikor meglátogattam, valahogy a beszélgetésben (már akkor olyan 18-19 éves volt) előkerült, 

hogy ő szeretne ilyen asztrológiai jósló lenni. Máris érzékeltem, hogy kellő időben vagyunk, akkor 

még nem figyelmeztettem a konfirmandusaimat erre. És előhozott 18 ilyen kis füzet-könyvet, amibe 

a szerelmi jóslástól az ilyen, az olyan, a többiig minden volt. Hát erről akkor már tudtam, amikor őt 
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látogattam, és nagyon komolyan elbeszélgettünk, becsületére legyen mondva, hogy kivitte mind a 

18 könyvet és elégette itt a kisalagi területen a kertjükben. 

Na, de folytassuk csak tovább, hogy a jóslások, azután horoszkópok jövendőről, álomfejtések – 

ugye Krúdy Álmoskönyve sok hívő családnál ott van a polcon –, aztán halottidézések. Hallottam 

olyan faluról Borsodban, ahol ha három héten belül nem megy el a házastárs, aki életben maradt 

halottidézőhöz, nem ott helyben, hanem a megfelelő helyen – úgy látszik tudják, akik tudják, hogy 

hova kell menni – akkor nem is szerette a társát, azt mondják róla. Gondoljátok el ezeket a 

társításokat, hogy ilyen galád módon valakiket belevisz a sátán abba, hogy belépjenek erre a 

területre. Mihelyt én belépek ilyen területekre akár a jóslásnál, akár halottidézésnél, 

asztaltáncoltatásnál, mintha azt mondanám, hogy sátán, segíts, a lelkem nyitva előtted, dolgozhatsz 

bennem. Mintha bekötnének egy telefont vagy egy szálat, amin keresztül lehet az én lelkemet 

manipulálni, megterhelni, tanácsolni, befolyásolni. Itt van az igazi baj ezekkel a dolgokkal 

kapcsolatban is. És képes mindezeket az Isten nevében tenni. Olvastam arról, hogy talán a világon 

Párizsban van – ez is jellemző, hogy a felvilágosult Párizsban, ahogy magukról beszélnek a franciák 

– az egy főre eső legtöbb jós, és a jósok nagy része a Szentháromság Isten nevében kezdi el a jóslást. 

Most gondoljátok meg ezt az orcátlanságot. Lehet, hogy a jós nem is tudatosítja ezt, hogy itt 

micsoda kettősségről van szó, mert ő nem olvasta azt, hogy ne csinálj ilyet, mert gyűlöli az Úr, 

utálja az Úr, aki ilyet cselekszik. Én ezt az utálja szót úgy fordítottam le, hogy ha nem botránkoztok 

meg, hogy hát rajtam van az ördög nyála és utálja az Úr. Ez nem hivatalos beszéd, de azért 

számomra így képileg megjeleníti. 

És a jóslásoknál nem is az a legnagyobb probléma, hogy beteljesedik vagy nem. Bár azért 

gondoljátok el, amit valaki elmondott nekem, hogy azt jósolták neki, hogy három férje lesz, mind a 

három nagyon szereti őt, de mind a három el fogja hagyni. Amikor ő már erről beszélt nekem, akkor 

már a harmadik után volt. Most gondoljátok el, milyen érzés az, hogy a férjemmel összevesztem, 

vagy feszültségben vagyok, vagy mi a helyzet, és akkor azt mondom: á, jön a második, majd szeret... 

vagy a harmadik. De most ilyen részletezésekbe csak itt-ott megyek bele.  

A nagyobb probléma nem is az, amit a jóslás hoz. Bár amikor egy fiatal embernek azt mondta a 

jósló, hogy ha gyermeke születik, ő meg fog halni, most gondoljátok el ezt a borzalmat! Hála 

Istennek, hogy addigra megtért, és a megtéréssel ezek a jóslások elveszítik az erejüket. És 

megszületett a fia, sőt már most felnőtt fia van, és az illető még mindig nem halt meg. Hatalmas 

dolog. Nem beszélve, hogy egy csomó csaló is van, akik ugye mondják, hogy jön majd a fehér 

lovon a királyfi stb., vagy csak azért, hogy pénzt szedjenek el. Egyébként a sátán vonatkozásában 

majdnem mindegy, hogy az illetőnek az okkult világgal, a démonvilággal médiumszerű kapcsolata 

van-e vagy nincs. Ha én elkezdek játszani ezzel: add a tenyered, elkezdek ott a tenyérvonalakból 

jósolni ilyen iskolai gyerekként vagy valahogy, akkor is megnyitottam a lelkemet. Mert ha én Isten 

tiltása ellenére olyan terület felé lépek, úgyhogy itt ezt jó tudatosítanunk. Meg azt is, hogy valaki 

azt mondta: Én nem vettem komolyan, én csak játékból... Hát testvérem, fogd meg játékból a 

magasfeszültségű vezetéket! Nem ugyanaz az eredmény, mintha öngyilkos akarsz lenni? Ilyen 

nincs, hogy játékból! Ha én arra a területre elindulok, akkor megnyitom a lelkem az előtt a világ 

előtt, ami mögöttes háttér. Vagy valaki azt mondja, hát ez gyerekkoromban történt, hát azóta eltelt 

25 év... Testvérem, ha gyerekkorodban bekötnek egy telefont hozzád, és ha érvényes marad a 

vezeték, ha senki nem beszélt róla azon 25 éven át, de akkor lehet beszélni. Hát ez a szál, ez nem 

évül el. Ja, hát csak játékból, meg ja, hát olyan régen volt. Ezért vegyük nagyon komolyan. Hát 

amikor mi gyerekkorunkban fogtuk a gombot, hogy kéményseprő, megköptük a pénzt és dobtuk, 

hát ezek apró szálak, nem mondom, hogy ezek már kötelek, de ez mind már része volt annak, ezek 

a babonák, ami később... Ezért óvjuk az olyan filmektől, olyan könyvektől a gyerekeinket is. Milyen 

Harry Potter-mánia van! És a varázslást szépen tanulgatják a gyerekek, a különböző szereplőket. 

Nagyon vigyáznunk kell, hogy mivel etetjük a gyermekünket jószándékkal is meg divatból is.  
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De menjünk csak tovább. Mondtam, hogy nem az az elsődleges baj, amit a jóslások a 

gondolatvilágunkban meg a jövőnkre nézve terhelnek ránk, hanem az a legnagyobb baj, hogy 

kinyitottam a lelkemet a sátán előtt. Sátán, segíts, a lelkem nyitva előtted. Ézsaiásnál panaszolja föl 

az Úr: „az én népem jövendőmondókra és álomfejtőkre hallgat és nem Istenétől tudakozódik.” No, 

a halottidézéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy jóllehet, a médium még a hangot is 

vissza tudja adni állítólag, az illető hangját, és vissza tud mondani olyat, amit csak ketten tudtak, az 

elhunyt és az, aki odament a médiumhoz, mégsem az illetőt idézte meg, hanem a gonosz produkálja 

ezeket a jelenségeket. Úgy, mintha én mennék valahol egy bozótosba, bokor felé, és azzal a 

meggyőződéssel, hogy a kedvesem áll ott, a legkedvesebb szavakat mondanám, és egyszer csak 

odaérek és kiderül, hogy szó sincs róla. Ott valaki elcsente az én szívem indulatát, vágyát tőlem. 

Tehát tudjuk ezt, hogy nem úgy van, hogy csak egy halottidéző akit akar, csak úgy megidéz? 

Gondoljuk meg csak józan fejjel: most Jézust idézem, most Sámuelt? Nem Sámuel volt az, még 

hogyha teljesen Sámuel alakját ismerte fel Saul. A gonosz produkálja ezt az egészet. Tehát becsapja 

az illetőt, ezért sincs értelme. De hát egyébként is nagyon veszélyes.  

 

Jön a második pont ezen a részen belül, hogy milyen csalik vannak. Aztán ezt még mindenki 

kiegészítheti, mert annyi minden van, de ha ezeket tudjuk, akkor már érzékeljük, hogy itt valami 

baj van. A második csali a védelem. Az Úr a te őriződ, ezt mondja az ige. És hát Ő azt mondta, 

hogy a józan eszünkkel zárjuk be a lakást – ma már ugyan zárhatod te a lakást, meg zárhatod az 

autódat, meg akármit. De nem akarok én ennyire szélsőségekbe menni. Isten azt mondja, hogy Ő a 

mi őrizőnk, de megadta a józan eszünket, amire figyeljünk. De nem elég, nekünk kell a biztonság. 

És képzeljétek el, hogy a kánaáni népek, akik a Molok istent imádták, az elsőszülött gyermeküket 

égő szobor torkába dobták vagy helyezték el, pontosan nem tudom a technikájukat. Pici 

csecsemőkorban feláldozták, és nem azért, mert utálták volna, hanem azért a félelemért, ami a 

hitükben volt, hogy ha az elsőt nem áldozzák fel, az egész család átok alatt lesz. Most gondoljátok 

el! Ki-ki gondolja el, hogy elsőszülött vagy nem. Aki elsőszülött, az már nem ülne itt, annak én ezt 

soha nem mondhatnám el, hogy ha Molok isten kultusza végigsöpör. Nem véletlen: sok hasonló 

miatt, hogy azt mondta az Úr, hogy irtsátok ki azokat a népeket. És sokakat megbotránkoztat. Hogy 

lehet ilyen, hogy irtsátok ki? Figyeljétek meg, amikor megérkezik Jézus, van utána ilyen, hogy irtsd 

ki a másikat? Hát még az ellenségre is azt mondja, hogy szeressétek ellenségeteket, tegyetek jót 

azokkal, akik... stb. Na de addig Isten védte ezt a nyomorult népet, mármint olyan értelemben 

nyomorult a választott nép, hogy még így is mindig újra lázadtak, még így is annyi mindenbe 

belegyalogoltak, mikor az ígéret földjét elfoglalták is. Mert hasonlítani akartak a környező 

népekhez. Mikor az Úr azt mondta nekik, hogy arra választottalak titeket, hogy ti mutassatok példát, 

hogy titeket irigyeljenek meg. Volt is ilyen korszak a dávidi uralkodás után, ott a Salamon első 

idejében: Séba királynője eljött, nem igaz, hát milyen híre van annak, hogy milyen itt az udvartartás, 

milyen az életforma. Egyszerűen, ha Isten rendjét igyekszik tartani egy nép, más lesz az élete. 

Úgyhogy most ott tartottunk, hogy a kánaáni népek így védték be magukat. Hát ez hihetetlen okkult 

mélység, és tulajdonképpen sátánista népek voltak, sátánnak a rögeszméje volt rajtuk.  

Na de, amikor piros szalagot kötnek a kisgyerek kezére például Kárpátalján, de nem csak ott, akkor 

tulajdonképpen kitől kérnek ők védelmet? Az élő Úrtól? Egyáltalán nem. Ugyanattól, akitől a 

kánaániták. Még akkor is, ha nem ölik a gyermeket. És amikor a gyermeket megmossák szenes 

vízben? Ugye, sokan tudják akár a nagyszüleik, akár a régebbi időkben volt az a gyakorlat, de végül 

is azért, hogy megvédjék a sírástól magukat, meg a gyereket is. Hát kérték a segítséget. Az akkor 

nem a gyerek bűne, ha ilyet csinálnak vele, meg ha rákötik a kezére a szalagot: az annak a bűne, aki 

ezt megteszi, még akkor is, ha jó szándékkal. De mégis rajta van ennek a következménye, úgyhogy 

neki valamikor erről tudnia kell és szabadulni belőle. Az a jelszó, újra mondom, nem mondja ki 

valaki, nem is gondolja talán, hogy „Sátán, segíts! A lelke a tiéd.” 
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Aztán szerencsepatkó: amikor ott van akármilyen módon, mert hát kitől várom én akkor a 

megoldást, a védelmet? Hát a sátántól. Minden tárgyi esetben, autóban, házakon föltesszük, 

kabalák, négylevelű lóhere, babonák, fekete macska. Tegnap utaztam éppen egy taxiban, és 

elmondta a taxis, hogy amikor előtte fekete macska fut át, akkor ő vagy kikerüli azt az utat, vagy 

nem megy. És aztán beszélgettünk, mert ő is lekopogott egy ültő helyben. Mondtam neki, hogy 

ezek mögött mi áll. Kedvesem beszélgettünk és nem haragudott meg, hát kapott egy kis jelzést. 

Vagy a péntek 13. Hát mit gondoltok, hogy kinek szerencsétlen nap a péntek 13? Hát a sátánnak! 

Hát milyen napon taposott a fejére Krisztus? Nagypénteken! És ki volt a 12 tanítvány mellett a 

tizenharmadik? Jézus! Amikor én ebbe bármi módon beleadom magam, kinyitom magam a sátán 

előtt. És itt hadd mondjam el azt a döbbenetemet, hogy én a lelkészi dolgozószobában a Fasorban 

nagyon sokaknak beszéltem ezekről, a péntek 13-ról is. Képzeljétek, amikor osztottuk szét a Fasori 

irodák meg lakások mellékszámait – ugye a telefon melléket –  a 13-as szám jutott hozzám. Az első 

gondolatom az volt, hogy miért nem a lelkésztársamnak, a Péternek… Miért nekem? És utána úgy 

elszégyelltem magam, mire már tudatosan gondolkoztam. Hát, mondom, ebből a fotelból 

magyarázom el erővel, minden módon az embereknek a péntek 13-at, és képes vagyok erre? Ennyire 

átjárja ezt a világot! Hát tudjátok, hogy vannak olyan szállodák, ahol nincs 13. emelet vagy 

nincsenek ilyen szobák… Na, de én azt mondtam utána, hogy testvéreim, először is bocsánatot 

kérek az Úrtól, hogy semmi közöm ehhez a reagáláshoz, bocsássa meg, tisztítsa le rólam, és a 13-

ast tegyék oda. Úgyhogy ott van a 13-as. Hát most nagy átépítés van a Fasorban, úgyhogy lehet, 

hogy most az új rendszerben nem tudom hova került, de bárki tudhatja, hogy ahol az én 

dolgozószobám volt, az a 13-as mellék.  

De a sokféle babona: nem megyek vissza, cseng a fülem, fordítva veszem fel a blúzomat… Járt 

nálam egy erdélyi fiatalasszony, amikor az édesanyja meghalt, utána talán két héttel. És elmondta 

nekem, hogy mit csinált végig. Nem beszélve, hogy a tükröt hogy takarta le, a többit a halottnál: 

milyen babonákat, dolgokat kellett végigcsinálni. Hogy mikor megy ide, mikor oda, mikor nem, 

mikor veszi fordítva föl valamelyik ruhadarabját. Hát, mondom, ne haragudjon, hát mikor él? Hát 

ez borzasztó rabság. Nem beszélve arról, hogy közben nyitva a lelke a sátán előtt. 

A harmadik terület a segítség. „Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet.” 

És az Úr ad orvosokat, gyógyszereket, ad sok minden segítséget, de hát talán ma ez az egyik 

legveszélyesebb terület, ahol a sátán árukínálattal élhet. Dr. Erdélyi Judit főorvosnő, a Pasaréti 

gyülekezet tagja könyveket írt: Gyógyulni minden áron?, Ajtónyitás, de kinek? 

Természetgyógyászat területén nagyon nagy kérdés az, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. Nagy 

részben tisztátalan, ugye, mert olyan dolgokkal foglalkoznak és olyan erőket vesznek igénybe, mert 

muszáj, hogy hasson, hát erről a sátán is gondolkozik. Hát nézzétek meg a gyógyszerek között 

például: a homeopátiás gyógyszerek. Hát egyre terjednek. Hát alig van bennük, vagy szinte nincs 

hatóanyag. Feleségem gyógyszerésznő, tisztában vagyok vele. És közben a Rudolf Steiner-féle 

antropozófiai gondolkodásból levezetve eljutnak odáig, hogy valóban bele tudják vinni a démoni 

erőket, és aki ezekkel él, gyanútlanul is, az kinyitja a lelkét a sátán előtt.  

Ez döbbenetes, testvéreim, és ha így folytatjuk, akkor mondhatom: Maria Treben, ugye, Egészség 

Isten patikájából. Az első kötetben ott volt, hogy milyen látomás alapján, meg hogyan írta le ezeket 

Treben. Aztán a második kötet bevezetőjéből már kihagyták, mert rájöttek, hogy hoppá, hát túl 

sokan, akik ezt látják, azok tudják, hogy ilyen utakon… Hát ez nem az objektív, organikus út, hanem 

szellemi erőkkel megfertőzött út. 

Hát amikor régen a javasasszonyok eltüntették a szemölcsöt, mit gondoltok, mi köze volt a szemölcs 

eltüntetéshez annak, hogy x mama leásta azt, amit kért, hogy hozzanak oda, az eresze alá, és eltűnt 

a szemölcs.  

És hát az energetikusok. Hát hányan Jézus erejét mondják, meg az Isten erejét. Szó sincs róla! Ez a 

fajta gyógymód tisztátalan. És csontkovácsok. Ó, de nagy dolog lenne, ha helyre tudná tenni csak 

egy mozdulattal! Hát helyreteszi, igen ám, de átvette, átvette, nem tudott meghalni addig az előző, 
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míg át nem adta neki, és ezek félelmetesen veszélyes dolgok. Mert ugye, fáj az embernek, hát akkor 

megpróbál mindent. 

És akupunktúra, akupresszúra, ezek a keleti gyógymódok. Hát van ország, ahol az akupunktúrát be 

is tiltották, pedig nem hívő alapon, hanem egyszerűen nem igaz az, ahogy meridián körök, meg a 

többi… Anatómiailag nem úgy van. És hát a pszichotechnikák, autogén tréning, Darnel tréning, az 

agykontroll, reiki, transzcendentális meditáció, a keleti vallások, testvéreim, a hinduizmus, 

buddhizmus, mondhatjuk tovább. Hát önmegváltó vallások! Hát Isten a Megváltó Isten, aki a 

Megváltót küldte utánunk. Hát minden önmegváltás!  

És itt jön a jóga például. Jaj, de micsoda harc van… nekünk állnak, hogy jógával... én csak a 

technikáját csinálom, a sportot. Hát mondom, sportoljon másképp. Hát értse meg, hogy minden 

összefügg az egész szellemiséggel. Elég egy-két jógagyakorlatot csinálni, hogy már én annak a 

háttér szellemiségébe belépjek. Ugyanígy a karate, a kung-Fu, a többi… mondhatnánk ezeket a 

keleti sportokat. Nem értik a szülők, hogy miért mondjuk, hogy ne vigye karatézni a gyerekét. Hát 

vagány gyerek kell, hogy legyen belőle. Hát, mondom, bemegy az a gyermek a terembe, a sarok 

felé meg kell hajolnia vagy el kell azt a mantrát mondania. Hát egyszerűen belép egy rendszerbe! 

Azt pedig nekem senki ne mondja, hogy 18 cserepet vagy téglát szétvág valaki, akárhogy edzi 

magát. Hát ehhez már tényleg a démoni háttérerő kell. 

 Na de hát az egyházak világát is mennyi minden átjárja: a pópához mennek, hogy levegyék az 

átkot. Fehér mágia, fekete mágia, döbbenetes, testvérek! De hát itt nem tudom elhallgatni azt se, 

hogy ereklyekultusz, hát a reformáció nagyon harcolt ellene. Hát azt mondta, hogy az nem Istentől 

van. Akármennyire szeretjük a népünket, én is mérhetetlenül szeretem a magyarságomat is, de hát 

a Szent Jobb… Hát nem megyek a körmenetre! Gondoljátok, hogy az onnan való segítség az Istentől 

jön? Az, hogy Istvánék élete meg a kereszténység Istentől van, azt elfogadom. De hogy valami... 

Vagy Lourdes-ba, Medjugorje-ba vagy máshova zarándokolnak emberek. Okkult világ az az egész 

terület! Nem akarom bántani keresztyén testvéreinket, de hát értitek, hogy nagyon-nagyon sok 

oldala van ennek. 

 

Mik a következmények? Erről is halljunk, testvérek. Mitől félti Isten a népét? Vagy miről lehet 

felismerni például valakinek az életében? Rövidebb-hosszabb távú kényszerek: beszédkényszer, 

hallgatási kényszer, nevetési kényszer, sírási kényszer. Persze, hogy különböző alkatúak vagyunk, 

és vigyázzunk, nehogy azért, mert az egyik hallgatag ember vagy a másik beszédesebb, rámondjuk, 

hogy ez most ennek a kényszere alatt van. Természetellenes félelmek, valaki például nem marad 

meg egyedül a házban vagy nem megy be. Kényszerek, kényszergondolatok, természetellenes 

félelmek, dühkitörések, lelki tompaság, okkult képességek, gátlások, megkötözöttségek. Úgy, hogy 

itt most nem külön területeket, hanem szinte csak egy-egy szót mondok: kényszergondolatok, 

gyilkossági gondolatok, öngyilkossági gondolatok, parázna gondolatok. Ha ezzel játszik valaki, 

akkor bűn, ha kényszer alatt van, mert nem akarja és mégis, akkor ez okkult dolognak a 

következménye. Dühkitöréseket is írtam, egyszerűen, amikor valaki tudja, de nem tudja megállni. 

Gátlások legkülönbözőbb területeken: szenvedélyek mögött sokszor ott van a megkötözöttség. 

Valaki egyszer így mondta, hogy (tehát ez egy példa, egy elképzelt példa) egy részeg ember beült 

a csónakba, eloldotta a Balatonnál és át akart evezni a túloldalra. És a sötét estében evezett, evezett 

és ahogy világosodott, rájött, hogy egy helyben forog. Hogy lehet az? És akkor kiment, nézte már 

kijózanodva és észrevette, hogy lánccal is oda van kötve. Sokszor valaki már szabad lenne talán az 

italtól vagy valami szenvedélytől, de amíg a megkötözöttsége megvan, addig fogva van. És itt jön 

a lelki tompaság: nem tud megtérni valaki. Volt ilyen számos a mi környezetünkben is, ahol, amíg 

a bilincsek le nem hulltak, addig nem látta világosan a bűneit. És van ilyen igénk is, ugye a 2Kor 4. 

elején, hogy „akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek szemeit, hogy ne lássák az Isten 

dicsőségét Jézus Krisztus arcán fölragyogni.” 
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Még annyit hadd mondjak ide, hogy okkult képességek. Például, amikor valakinek látomásai 

vannak, vagy ez a telepatikus képesség vagy megérzések. Van, aki ezt úgy veszi, hogy az ő életének 

ez egy nagy pozitívuma, hogy megérzi, hogy valamelyik családtag beteg, és ki is derült, hogy úgy 

van, rá is döbbennek. És van következmény úgyis: nekem feltűnik, amikor valahol ilyen rodeo-

szerűen működik a sátán és itt nagyon óvatosan szólok, mert érzékeny területeket érintek. Van 

olyan, hogy Isten nagy megpróbáltatása valakin, vagy egy családon, hogy szinte kihal a család. Én 

emlékszem a gyülekezeteimre, ahol szolgáltam, hogy volt egy család, ahol a kutya úgy csaholt 

megkötözve, hogy egyszerűen az ember szinte hátborzongatóan érezte magát. És néhány éven belül 

a családban szinte kihalt mindenki. És amikor utánaérdeklődtem, akkor kiderült, hogy bizony súlyos 

háttere volt mindennek.  

Amúgy ebbe nem akarok belemenni, a Beatles-t magyarázni végig. Ők ugye olyanok akartak lenni, 

azt mondták, lekörözzük Jézust. És úgy mentek egy jógihoz. De amikor John Lennont megölte 

valaki, akkor azt mondta, hogy kényszer alatt tettem. 

 

Eljutottunk odáig: hogy lehet szabadulni? Lehet, valaki ezt mondja: hát ezzel kellett volna kezdeni, 

lelkész úr, nem pedig ilyen hosszan húzni. Hogy lehet szabadulni? Testvéreim, nagyon nagy 

örömhírt mondok: a Bibliában ott van: „azért jött az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa”. 

És ott ez a „lüó” (λύω) ige van a görögben, ami azt jelenti, hogy az ökröt elengedni a jászoltól, vagy 

a béklyót levenni a lóról, vagy egy megkötözöttet szabaddá tenni. Ez az 1Jn 3,8-ban olvasható, hogy 

ha valaki jegyzetel.  

És a kereszten elkiáltotta, hogy elvégeztetett, és ezzel az Ő szabadítása végbement. Úgyhogy, ha 

valaki Jézushoz megy és tőle kéri a szabadítást, nincs az a sátáni hatalom, amelyik 

megakadályozhatná ebben. 

 

De ebben hadd mondjak 5 lépést, és itt nagyon fontos, hogy figyeljünk. 

1. Az első tehát, hogy világosságot gyújt Isten ezen a területen. Ez azt jelenti: például itt ülsz és 

hallod. De hát lehet, hogy régen tudod, meg nagyon sokan már szabadultak is közülünk, de egyszer 

csak valamilyen vonalon hallasz ezekről. Az Isten gondoskodik róla, hogy vigye tovább: most ez 

felkerül a honlapra és ott marad. Akár húsz év múlva is vagy akármikor (ha lesz még 20 év) valaki 

egyszerűn rábök csak úgy, vagy rátalál. Isten majd úgy mutatja, ahogy jónak látja.  

Tehát az első dolog, hogy világosságot gyújt Isten. Hogy egyszer csak kezdem látni, hogy jé, hát 

én is, aki hívő családban nőttem fel... Jó, azt tudtam, hogy halottidéző, Saul, mikor elment az endori 

boszorkányhoz, de úgy a részletekkel nem foglalkoztunk. Én is egyszer csak egy közösségben egy 

csendeshéten hallottam ezekről, és néztem az igét, hát tényleg ott van, hát előttünk van. Hát 

hogyhogy erről nem beszéltek? Édesapám se hirdette az igét, lehet hogy hirdette, de én ilyenről 

gyerekkoromban nem hallottam.  

 

2.  Aztán mindent bűnnek vallok, amit ezen a területen tettem tudva vagy tudatlanul. És itt van nagy 

feladat, hogy elő kell venni egy papírt és felírni mindent, amire emlékszünk. És ezt majd mondom, 

az utolsó az, hogy lelkigondozóval tegyük: olyan lelkipásztorral, aki ebben járatos, aki már ismeri 

ennek az útjait, vagy olyan lelkigondozóval. Mert nem csak a lelkipásztorok tudnak segíteni. 

Vannak olyan hívő emberek, akiknek Isten megadta erre a kegyelmi ajándékot. Itt olvassuk. 

Mindezt ne egyedül tegyem: olyan ravasz a sátán, hogy az egyedüli menetekben rendszerint ő bent 

marad,  legalább a hátsó lábával – már ilyen képet használok a sátorban is –  akkor pedig tudjuk, 

hogy csak egy szög hadd maradjon, aztán a szögre ezt-azt, aztán tovább...  

No, menjünk vissza: tehát a bűneinket írjuk le úgy, amit tudunk. Gyerekkortól gondoljuk végig és 

kérjük Istent, hogy világosságot adjon, hogy le tudjam írni és bűnnek valljam. És amikor bűnvallást 

teszek a lelkésszel vagy a lelkigondozóval együtt, akkor mondjam ki, hogy bocsásd meg Uram 
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mindezeket. És bocsásd meg azokat is, amikre én nem emlékszem, de bármi ezen a területen 

érintette az életemet, odaviszem eléd. 

 

3.  Kimondom, hogy megtagadok minden kapcsolatot a sátánnal. Nem akarok vele lenni, mert én 

mentem bele, tehát tulajdonképpen ezt a jogosítványt vonom vissza. Csakhogy ezt én nem tudom 

megoldani, kérem az Urat, hogy vágjon el minden szálat, ami a sátánhoz köt. Tehát én ne beszéljek 

a sátánnal, én annyit se mondok, hogy távozz tőlem, sátán. Nem szabad! Valaki nagyon jól mondta 

a gyerekeknek, hogy gyerekek, mit csinálnátok, hogyha a sátán kopogna az ajtótokon? Persze, hát 

láthatatlan a sátán, de a történet kifejez valami fontosat. Azt mondja valamelyik: kinéznék a 

kémlelőlyukon, és ha meglátnám, hogy a sátán az, bemennék a szobába, szólnék Jézusnak: Uram, 

téged keresnek. Akkor Jézus kimenne az ajtón és a sátán fejvesztve menekülne. Na, ez az! Én 

Jézushoz megyek és Őt kérem. De én mondom ki, hogy megtagadok mindent, ami a sátánhoz kötne. 

Mert sokszor én a lelkigondozói beszélgetésben az imát, miután már átbeszélgettünk mindent, akkor 

nem bízom az illetőre, hanem azt mondom, hogy én imádkozom, de csak azt mondja, amit (akkor 

már látom, hogy mit akar és mit vall) amit ő is kimondana. És akkor ezzel segítek, mert rendszerint 

elsumákolják az emberek, ha rájuk bízom, hogy megtagadok mindent, ami a sátánhoz köt. Nem a 

szómágia van itt, hát azt mondom, hogy semmi közöm hozzá, vagy nem akarok, mindegy, hogy 

milyen szavakkal, de ezt a döntő tagadást, ezt ki kell mondanom és kérnem, hogy Uram, a Te 

véreddel, a Te szabadító hatalmaddal vágj el minden szálat. 

 

4. Átadom magam teljes szívemből Jézusnak. Uram, senki máshoz nem kívánok tartozni, egyedül 

hozzád örökre. Valaki jött, hogy rémálmai vannak, ez is ilyen okkult következmény. És én mondtam 

neki, hogy át kell települni a másik oldalra. Azt mondta, hogy a megtérésre gondol? Mondom, 

persze. Hát arról szó se lehet, hát én nem akarok Istennel járni, csak nem akarom a rémálmokat, és 

azt mondták, hogy maga tud ebben segíteni. Mondom, dehogy tudok. Hát ha ott marad a kínzónak 

a felségterületén, az kínozza tovább. Hát adjam át magam, mégpedig úgy, mint aki végre megteheti! 

 

5. És az utolsó, hogy eltávolítok minden olyan könyvet, egyebet, ami a sátánnal kapcsolatos az 

életemben. Itt jutunk el az efézusiakhoz. Nem fogok róluk hosszan beszélni. Csak, amikor Pál az 

efezusi gyülekezetben munkálkodott, egyszer csak ott ilyen varázslók meg ördögűzők ott 

mesterkedtek, és nagyon nagy cirkusz lett. Egy megszállott ember 7 papfiút is, a zsidó főpap fiait 

megtépte és azok alig tudtak elmenekülni. És megijedtek a hívők, és akkor Pál elmagyarázta nekik. 

Hogyhogy? Hát hívő embernek is lehet megkötözöttsége? Igen, hát hogyne lehetne. Attól még 

megtérhetett az illető, még akkor is, hogyha azt mondtam, hogy ez lelki tompaságot okoz nagyon 

sokszor, de fékezi a hitét. És hát ezek a hívők előjöttek és bevallották: hát nekünk is... hát könyveink 

vannak... hát a varázslás művei. És összehordták a könyveket, miután Pál elmagyarázta nekik, és 

elégették. Gondoljátok el, 50000 ezüstpénz! Hát egy ezüst minimum egy napszám. 50000 

napszámnyi pénz, csak a hívőknél lévő könyvek. Hát gondoljátok el, hogyha most összehordanák 

a hívők csak Budapesten, akik vallják az Úr Jézust, a Krúdy Álmoskönyveket, a jósló könyveket, a 

reiki könyveket, az agykontroll-könyveket, az egyéb dolgokat. 

És hát nem csak könyveket, hanem valakinek amulettje van. Hát ott van pl. református presbiternek 

ültem a kocsijában, akinek katolikus olvasója volt és kereszt a végén, ott a tükrén. Mondom, hát ez 

meg hogy kerül ide? Hát azt mondták, hogy ez egy jó védelem. Hát hányan úgy hordanak a 

nyakukban például láncot – nem a nyakláncok ellen szólok, hanem amikor valami (vagy pl. kereszt) 

nekem olyan, mintha ebben lenne a bizodalmam. Hát akkor én a legszentebb jelképpel a sátánba 

vetem a bizodalmam. És hát ott a Fasorban, ahol szolgáltam majdnem 20 évet, mi elkezdtük gyűjteni 

ezeket a dolgokat. Hirdettem én a gyülekezetnek és hozták is. Úgyhogy a szobámban, a 13-as 

telefonmellékes szobában ott volt egy fogas, a fogason lógtak a palástjaink, voltunk ott lelkészek 

többen, és a palástok mögé beraktuk a könyveket. Gondoljátok el a tél mire tavasz lett, mert ugye, 
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Pesten hol égessenek, hát ne elajándékozzam. Hát még az hiányzik, hogy a másikat fertőzze meg! 

Ne a kukába dobjam! Hát aki ott guberál, az rátalál. És elégettük. Nem úgy, mint a kínai 

forradalomban, hogy könyvégetés. Nem mindenféle könyvet: azt, aminek köze volt ehhez. Hozták 

azokat a dolgokat is, ilyen kabalákat, meg olyan nyakláncot, ami rajta volt, és ő abba vetette a 

bizodalmát, az ő hónapjának a jele stb. Szóval ezeket mind eltávolítom, kifejezem azt, hogy nincs 

közöm ahhoz. Hát miért őriznék én egy olyan könyvet, amelyik a sátánnal kötne össze? Úgyhogy 

halljuk majd holnap és halljuk holnapután a folytatást. Milyen jó, hogy a gyakorlatról lesz holnap 

szó, ahogy a gyülekezetben, a fóti gyülekezetben tették, majd a lelkésznő testvérem szól, és utána 

halljuk majd Varga Róbertet, aki talán mindegyikünk közül a leginkább beavatott volt ezekbe a 

területekbe.  

Isten áldja meg a testvéreket! Csöndesedjünk el imára. 

 

Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy alaptanítást adsz. Mennyi minden érinti ezt a területet! 

De kérünk különösen azokért, akik először hallanak erről. Add meg nekik, hogy világosan értsék, 

miről van szó. És mindnyájan odatesszük magunkat eléd, mert hívő létünkre is akad vagy maradhat, 

vagy gyanútlanul is vagy akarattal bemegyünk, mint ez a fiatalasszony, akiről szóltam, olyan 

területekre, amik megfertőznek. Tisztíts meg bennünket és áldd meg kérünk a folytatást, a holnapi 

és holnaputáni napot is, de a folytatást egyen-egyenként az életünkben.  

Ámen.  

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen 

meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk 

ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy 

minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség 

mindörökké.  

Ámen. 

 

„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek”. Ámen. 


